
1. Frumvarp

til f járlaga fvrir árið 1934.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

I. KAFLI. 

T e k j u r :

1. gr.
Árið 1934 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2.—5. gr„ 

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

2. gr.
Ætlað er », að þessir skattar og tollar nemi:

• kr/ kr.

1. Fasteignaskattur....................................................................... 330000
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................................ 1000000
3. Lestagjald af skipum.............................................................. 45000

1375000
4. Aukatekjur................................................................................ 550000
5. Erfðafjárskattur....................................................................... 55000
6. Vitagjald...................................................................................... 425000
7. Leyfisbréfagjöld.............................................  .................... 15000
8. Stimpilgjald................................................................................ 425000
9. Skólagjöld ................................................................................ 15000

10. Bifreiðaskattur ....................................................................... 280000
1765000

11. Útflutningsgjald.......................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vin,

ávaxtasafi og gosdrykkir).................... .............................

800000

500000

Flyt ... 1300000 3140000
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 1
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kr. kr.

Flutt ... 1300000 3140000
13. Tóbakstollur..................................................... .......... . • • • 1200000
14. Kaffi- og sykurtoliur..................................... .................... 975000
15. Annað aðflutningsgjald ............................. .................... 150000
16. Vörutollur ...................................................... .................... 1300000
17. Verðtollur ..................................... ............ .................... 1100000

6025000
18. Gjald af innlendum tollvörum ............ .................... 150000
19. Skemmtanaskattur ..................................... .................... 100000

Samtals ... ............ 9415000

3. gr.

I.
A.

Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar: 
1. Rekstrarhagn. póstsjóðs .............................
2. — símans
3. — vineinkasölu
4. — tóbakseinkasölu
5. — rikisprentsmiðju
6. — ríkisvélsmiðju
7. — Vifilsstaðabús
8. — Kleppsbús ... .

II. Frá dregst:
1. Rekstrarhalli útvarps............

Sundurliðun.
Póstsjóður.

Tekjur.............................................

kr. kr.

32860

•

220000
700000
300000
40000
25000

4000
3000

1324860

.......... 11125

Eftir ............ 1313735

650000

Flyt ... ........... 650000

I.
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kr. kr.

Flutt ... 650000
II. Gjðld:

1. Lann: í
a. Eftir launalógnm..................................... 100000
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíknr 87000
c. Bréfhirðingamenn..................................... 25000

212000
2. Póstflutningar .............................................. ............ 280000
3. Annar kostnaðnr:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavfk, eftir
reikningi...................................................... 24000

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan
Reykjavíkur .............................................. 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á
stærri póststofum og póstafgreiðslum 12000

d. Önnur gjöld .............................................. 65000
e. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)................... 4140

125140
617140

Fært á 3. gr . A. I. 1 ........... 32860

Siminn.
I. Tekjur........................................................................ .......... . 1750000

II. Gjöld:
a. Til einkasima i sveitum ............................. ............ 25000
b. Til starfrækslu landssimanna m. m.: ■

1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-
aimíi ••• ••• ••• *•• 5 • • ••• 60000

2. Ritsimastöðin i Reykjavik .................... 157000
3. Loftskeytastöðin i Reykjavik................. 31000
4. Bæjarsíminn i Reykjavik og Hafnarfírði 490000
5. Áhaldahúsið .............................................. 12000
6. Ritsfmastöðin á Akureyri .................... 45000
7. Ritsimastóðin á Seyðisfírði.................... 58000
8. Ritsimastöðin á ísaflrði............................. 28000
9. Simastöðin á Borðeyri............................. 15000

10. Simastöðin i Vestmannaeyjum............ 23500

Flyt ... 919500 25000 1750000
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Flutt ... 919500
11. Simastöðiu á Siglufirði............................ 17000
12. Til annara símastöðva og eftirlitsstöðva 120000

Launabætur símritara, kvenvarðstjóra, kven- 
símritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar, 
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, greiðist 
eftir sömu reglum sem verið hefir, enda færist þær 
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.

c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................
d. Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................
e. Kostnaður af ferðalögum vegna starfrækslunnar, eftir

reikningi, allt að...............................................................
f. Viðhald landssímanna.....................................................
g. Framhaldsgjald ...............................................................
h. Til kennslu handa simamönnum .............................
i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ....................
j. Ýmis gjöld ........................................................................
k. 1. Fyrning á sjálfv. stöð og linukerfi ... 100000

2. — á húsum og áhöldum............ 25000

l. Slysatrygging..................................... .............................

Fært á 3. gr, A. I. 2

I.
II.

III.

I.
II.

Eignabreytingar.
Út.

Afborgun af láni L. M. Ericsson, húseign á Seyðisf. o.fi. 
Til viðauka simakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa
Til nýrra simalina ...............................................................

að þvi tilskildu, að samkomulag náist við héruð,
er hlut eiga að máli.

Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 3

Vineinkasalan.
Tekjur (brúttó af vörusölu) ............................................
Gjöld:
a. Ýmiskonar rekstrarkostnaður.....................................
b. Fyrning á pakkhúsi og áhöldum (sjá 20. gr.) ...

kr. kr.

25000 1750000

1056500

45000
50000

10000
185000
23000

2000
2000
5000

125000
1500

1530000

.............. 220000

'75000
45000
90000

............ 210000

900000

192000
8000

200000

Fært á 3. gr. A I 2 700000
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Útvarpið.
I. Gjöld:

a. Starfræksla:
1. Yfirstjórn...................................................... 17000
2. Útvarpsstöðin .............................................. 55000
3. Útvarpssalur .............................................. 20000
4. Útvarpsefni ............................................ 70000
5. Skrifstofan....................   18000
6. Óviss gjöld .............................................. 10000
7. Húsaleiga, hiti o. fl..................................... 25000

kr. kr.

b. Vextir af láni frá Marconifélaginu í London ...
c. Fyrning húss, véia og áhalda (sjá 20. gr.) ...

II. Tekjur (þar í ágóði viðtækjaverzlunar) ...........

215000 i 
16125 
30000

----------- í 261125
250000

Fært á 3. gr. A. II. tekjuhalli 11125

Eignabreytingar.
Út.

Afborgun af láni frá Marconifélaginu i London £ 5600 
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.)..................................... 124040

B.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs...................................
2. Tekjur af kirkjum ... ......................................................
3. Arnarhvoll:

a. Tekjur ................................................................................
b. Gjöld:

1. Vextir (6,2’/o af 363500) .................... 22500
2. Ýmiskonar rekstrarkostnaður ........... 30230
3. Fyrning hússis (sjá 20. gr.) ........... 7270

60000

60000

20000
100

Samtals ... 20100
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt
Iögum nr. 14, 9. júli 1909 .............................................. 17000

2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/o af 3 milj............. 180000
3. Vextir af veðd.bréfum Búnaðarbankans, 6°/0 af 1,5 milj. 90000
4. Aðrir vextir............................................................................... • 235625

Samtals ... ........... 522625

5. gr.
Óvissar tekjur eru taldar 60000 kr.

Þar í x/« tekjum Menningarsjóðs.

II. KAFLI.

G j ö 1 d:

6. gr.
Árið 1934 eru veittar til gjalda íjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í

7.—19. gr.

7. gr.
Vextir af iánum rikissjóðs eru taldir:

kr. kr.

Vextir:
1. Innlend lán ............................................................... ... 116961
2. Dönsk lán, danskar kr. 114585.99 á 115.00 ............ 131774
3. Ensk lán, £ 49220 - 0 - 0 á 22.15 ............................ 1090223
4. Vextir af lausaskuldum...................................................... 135000

Samtals ... ............ ' 1473958
■ í
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8. gr.

Borðfé Hans Hátignar konungsins

1
kr. kr.

............ 69000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar rikisreikninga er veitl:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar............................................................. 225000
2. Til yfirskoðunar rikisreikninga ..................................... 4000
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) ............................. 2170

Samtals ...
1

........... 231170
i

10. gr.
TH rikisstjórnarinnar er veitt:

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

a. Laun............................. .
b. Til risnu..........................

2. Til utanferða ráðherra...........................
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins ...
4. Annar kostnaður.....................................
5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum ...

Par af 1000 kr. persónuleg launabc 
andi rikisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartfðindi:
a. Þóknun fyrir ritstjórn tíðindanna o. fl.
b. Til p'appirs og prentunar ....................
c. Til kostnaðar af sendingu með póstum

kr. kr.

32700
6000

38700
............ 6000
............ 89200
............ 60000

1 núver-
32000

700
18000

1000
19700

Flyt ... 245600
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kr. kr.

Flutt ...
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og

245600
5000

ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá 

20.gr.)................................................................................ 2046

Hagstofan:
1. Laun ...................................................... 11800

252646

2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna .................... 14000
3. Prentun eyðublaða.................................. .................... 2500
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m................ .................... 5000
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ................. .. 22000

Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs I Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra .............................
b. Húsaleiga..............................................

... 20000 
6000

55300

c. Kostnaður við embættið ...........
d. Til skrifstofuhalds.............................

2. Til meðferðar utanrikismála ............

... 20000

... 20000
66000
13800

3. Ríkisráðskostnaðut .................... .................... 4000
4. Kostnaður af sambandslaganefnd ... ................. . 500

Samtals ... ............

84300
—

392246

11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.
A.

Dómgæzla og lögreglustjórn.
Hæstiréttur:
a. Laun............................................................ .................... 28700
b. Annar kostnaður..................................... .................... 10000 i

Par af 3000 kr. til ritara. 38700

Flyt ... ... ... j 38700
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Flutt ...
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra..........
3. Laun hreppstjóra.....................................................................
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins í Reykjavik:

a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting..................................
c. Ýmis gjöld .......................................................................
d. Til samningar spjaldskrár yfír afsals- og veð-

málabækur ...................................................... ..........

5. Skrifstofukostnaðnr tollstjórans í Reykjavík:
a. Laun 5 skrifara............................................
b. Laun 6 tollritara............................................
c. Aðstoð og aukavinna....................................
d. Húsaleiga, ljós og biti ...........................
e. Innheimtukostnaður ....................................
f. Ýmis gjöld.......... . ....................................

6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara...........................
b. Húsaleiga, ljós og hiti ....................................
c. Ýmis gjöld ................................................... .. ..

7. Toll- og löggæzla ...............................................................
8. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta...........
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 250000 kr. framlagi

úr landhelgissjóði ...............................................................
10. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................
11. Til hegningarhússins I Reykjavik og viðhaldskostn-

aður fangelsa ........................................................................
(Par af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).

12. Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni.....................................
(Þar af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.).

13. Sakamálakostnaður og lögreglumála .............................
14. Borgun til sjódómsmanna .. ..............................................
15. Borgun til setu- og varadómara ........... ...................
16. Til endurskoðunar réttarfarslöggjafarinnar....................

kr. kr.

............ 38700
140000
24000

23000
4860
6500

500
34860

20000
30000
10000
8400

20000
14000

------- 102400

25000 •
8800
3500

---------  37300

70000
100000

300000
20000

15000

25000

30000
2000
5000
3000

Samtals A. 947260
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kr. kr.

B.
Sameiginlegar kostnaður viö embættisrekstur.

1. Bnrðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 

eyri undir embættisbréf
b. Fyrir embættisskeyti ......................................................

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald nokknrra rikis-
fasteigna ...............................................................................

3. Til embættiseftirlitsferða......................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og

fyiir skattvirðingar ..............................................................
5. Til ríkisskattanefndar ... ..............................................
6. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl...............................

45000
55000
---------- 100000

25000
6000

45000
6000

25000

Samtals B. 207000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

'I
kr. kr.

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

sérstaklega erfiða læknissókn..............................................
Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Kolbeinsstaða-, 

Eyja- og Miklaholtshreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. 
til hvers, 600 kr. — 2. Til Staðarsveitar 200 kr. —
3. Til Bæjarhrepps 300 kr. — 4. Til Öræfinga 400 kr. 
5. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 6. Til Grimseyinga 
400 kr. — 7. Til Suðureyrarhrepps 200 kr. — 8. Til 
Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 9. Til Holts- 
og Haganeshreppa 300 kr. — 10. Til Breiðdalshrepps 
300 kr. — ll. Til Eyrarsveitar 200 kr. — 12. Til Flat- 
eyjarhrepps í Þingeyjarsýslu 200 kr. — 13. Til Sel- 
vogshrepps 150 kr. — 14. Tii Vestur- og Austur-Eyja-

Flyt ...

230000
6000

7700

. 243700
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Flutt ...
fjallahreppa 200 kr. — 15. Til Sléttu-, Grunnavíkur- 
og Snæfjallahreppa, 300 til hvers, 900 kr. — 16. Til 
Borgarfjarðarhrepps í Norður-Múlasýslu 300 kr. — 
17. Til Rauðasands- og Barðastrandarhreppa, 150 kr. 
til hvors, og til Múlahrepps 250 kr., 550 kr. — 18. Til 
Fjallahrepps i Norður-Þingeyjarsýslu og Jöknldals- 
hrepps i Norður-Múlasýslu, vegna byggðar i Möðru- 
dalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr. 
19. Til Árneshrepps í Strandasýslu 600 kr., sé hér- 
aðið læknislaust. — 20. Til Nauteyrarhrepps 300 kr. 
21. Til Reykjarfjarðarhrepps 150 kr. — 22. Til Loð- 
mundarfjarðarhrepps 150 kr.

4. Til læknis i Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkra-
vitjunum í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir taxta héraðslækna ......................................................

5. Til Lúðviks Nordals, læknis á Eyrarbakka, til að
sinna læknisstörfum í Árnessýslu.....................................

6. Til augnlækninga:
a. Styrkur til angnlæknis i Reykjavik............ ............
b. Styrknr til augnlæknis á Akureyri.............................
c. Styrknr til lækningaferða kringum landið ............

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli angnlæknis 
i Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og ísaQarðar, að báðum stöðum meðtöldum, 
og angnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim í hverri sýslu.

7. Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts í Reykjavik
8. Styrknr til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins-

sonar i Reykjavik ... .......................................................
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavik og læknanna 

Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bund- 
inn þvi skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentum 
i læknadeild háskólans til í sinni sérfræði og veiti 
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki 
sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, og gefi skýrslu um það.

9. Til radíumsjóðs Islands, styrkur til radiumlækn-
inga ........................................................................................

kr. '

800
800 | 
800 ‘

kr.

243700

1200

1000

2400

800

800

2000

Flyt ... 251900
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Flutt ...
10. Styrkur til héraðslækna til utanferða, í því skyni að 

afla sér nýrrar læknisþekkingar .....................................
Penna styrk veitir stjórnarráðið eftir tiliögum land- 

læknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. fyrir 
hverja mánaðardvöl erlendis.

11. Landsspitalinn:
Rekstrarkostnaður ..............................................................
Sá koslnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna........................................................................
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsfóiks ..................................... 79000
2. Fæði ...................................................... 68000
3. Þvottur og ræsting ............................. 32000
4. Lyf og umbúðir...................................... 17000
5. Ljós og hiti.............................................. 24000
6. Viðhald og umbætur-............   25000
7. Skattar ...................................................... 5000
8. Ýmis gjöld ............................................ 16500
9. Fyrning húsa og áhalda .................... 44500

C. Til ljósnhæðra- og hjúkrunarkvennadeiidar, þar í
fæði ljósmæðranema.......................................................

kr. ! kr.

. ... 251900

1500

70700

41000

311000

11200

363200
Þar frá dregst:
1. Daggjöid sjúklinga............   232000
2. Tekjur af Röntgendeild............................. 45000
3. Skurðstofugjald o. fl.................................. 15500

--------------- 292500

Mismunur . 70700

12. Holdsveikraspitalinn...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.......................................................................
B. Annar kostnaður *

1. Laun starfsmanna.................................... 11400
2. Viðurværi 30 manna............................. 12000

6900

57082

Flyt ... 23400 6900 i 381182
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kr. kr.

Flutt ... 23400
3. Klæðnaður .............................................. 1000
4. Lyf og sáraumbúðir ............................. 1800
5. Ljós og hiti................. ............................ 9000
6. Húsbúnaður og áhöld............................. 1000
7. Viðhald á húsum..................................... 2500
8. Þvottur og ræsting................................... 1000
9. Flutningskostnaður ............................. 1000

10. Greftrunarkostnaður ............................ 500
11. Skemmtanir .............................................. 500
12. Skattar o. fl................................................ 3000
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1000
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.).................... 4482

Geðveikrahælið á Kieppi:
I. Gamli spitalinn ..................................... ...................

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

1. Kaup fastra starfsmanna ... 13000
2. Kaup daglaunamanna .......... 750
3. Matvæli ..................................... .. 29000
4. Fatnaður sjúklinga.................. 3000
5. Kiæðnaður starfsfólks ........... 500
6. Lyf og sáraumbúðir ........... 500
7. Ljós og hiti ... .................... 9000
8. Viðhald og áhöld .................... 6000
9. Pvottur og ræsting.................... 4000

10. Flutningskostnaður.................... 2000
11. Skemmtanir ............................ 500
12. Skattar m. m............................... 2500
13. Óviss gjöld ............................. 1400
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ... 3064

6900 1 381182

50182

57082

45527

5900

75214

Flyt ...

81114

81114 I 426709



14 Þingskjal 1

Þar frá dragast þessar tekjur: 
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr.

II. Nýi spítalinn..................................
Sá kostnaður suridurliðast þannig:
A. Laun læknis .............................
B. Önnur gjöld:

1. Kaup fastra starfsmanna
2. Kaup daglaunamanna
3. Matvæli ....................
4. Fatnaður sjúklinga . .
5. Fatnaður starfsfólks .
6. Lyf og sáraumbúðir .
7. Ljós og hiti ............
8. Viðhald og áböld ...
9. Þvottur og ræsting ...

10. Flutningskostnaður ...
11. Skattar og tryggingar
12. Skemmtanir ............
13. Óviss útgjöld ............
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum

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

1. Kanp starfsmanna.................
2. Viðurværi..................................
3. Lyf og hjúkrunargögn... ..

kr. í kr.

Flutt ...

1

81114 426709

1,50 á dag ... 35587

Mismunur ... 45527

................. '••• 69255

.......................... 5900

. ... 26000

. ... 1500

. ... 36000

. ... 3500

. ... 1000

. .. 3500

. ... 10000

. ... 6000

. ... 6500

. ... 2000

. ... 3000

. ... 500

. ... 1500

. ... 3355
104355

i
I

110255 '

........................... 41000

Mismunur ... 69255

........................... 1350

........................... 5900
5000

.......... 40000

.......... 100000

.......... 16000

í

i
j

Flyt ... 156000 10900 497314
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kr. kr.

Flntt ... 156000 10900 497314
4. J>jós og hiti .............................................. 24000
5. Þvottur og ræsting................................... 15000
6. Viðhald húsa... ...................................... 10Q00
7. Viðhald véla.............................................. 3000 •
8. Húsbúnaðnr og áhöld............................. 10000
9. Flntningskostnaður................................... 5000

10. Óviss gjöld .............................................. 5000
11. Fyrning á húsum (sjá 20. gr.)............ 3350

231350

242250
Þár frá dragast þessar tekjnr:
Meðgjöf með 105 sjnklingum, 5 kr. á dag 219000
Meðgjöf með 15 börnum, 4 kr. á dag ... 21900

240900

Mismunnr ... 1350

Heilsuhælið á Reykjnm í Ölfnsi;
Rekstrarkostnaðnr ..............................................
Sá kostnaðnr sundnrliðast þannig:
A. Laun læknis og annars starfsfólks...........
B. Annar kostnaðnr:

............

9000

1272

1. Fæði............................................................... 14000
2. Lyf og hjúkrnnargögn............................. 1000
3. Ljós............................................................... 1000
4. Þvottur og ræsting..................................... 2000
5. Viðhald hnsa og áhalda .................... 2000
6. Flntningur og simakostnaðnr ............ 2000
7. Óviss gjöld .............................................. 1500
8. Fyrning húsa.............................................. 1272

24772

33772
Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 6500 legud., 5 kr. á dag ............ 32500

Mismunur ... 1272

Flyt ... ««• «•« 498586
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kr. kr.

Fiutt ...
16. Heilsuhælið i Kristnesi:

Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá kostnaður sundurljðast þannig:
A. Laun læknis og aðstoð ..............................................
B. Annar kostnaður:

Laun starfsfólks ..................................... 27000
Fæði.............................................................. 45000
Lyf og hjúkrunargögn............................. 3500
Ljós og hiti ............ ............................. 12000
Þvottur og ræsting................................... 3000
Viðhald húsa og véla............................. 5000
Viðhald læknistækja ............................. 500
Húsbúnaður og áhöid............................. 5000
Flutningskostnaður ............................. 4000
Ýmis gjöld .............................................. 5000
Fyrning húsa og áhaida .................... 7670

Hér frá dregst:
Daggjald 68 sjúklinga, 5 kr. á dag

7400
i
i

117670

125070

124100

Mismunur ... 970

17. önnur gjöld:
a. Styrkur tii sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að ... 15000

Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða 
aðnjótandi, sendi umsóknir um hann fyrir 1. októ- 
ber, enda fylgi umsóknunum rekstrarreikningar, 
gerðir eftir fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar.

Styrkupphæðirnar miðast við fjölda iegudaga, 
enda fari tekjur þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkra- 
skýlið hefir af hverjum sjúklingi á legudag, að 
viðbættum styrknum fyrir hvern iegndag, ekki 
fram úr þeirri upphæð, sem talizt getur sanngjarnt 
kostnaðarverð á hverjum stað, miðað við sjúkra- 
húsrekstur i landinu yfirleitt. Það er og skilyrði 
fyrir styrkveitingu, að sjúkiingar þeir, sem ríkissjóð-

I

I

498586

970

Fiyt ... 15000 499556
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b.
c.
d.

e.

f.

h.

í-
k.
1.

m.

Flutt ...
ur greiðir sjúkrahúsunum eða sjúkraskýlunum fyrir, 
njóti sömu kjara sem innanhéraðssjúklingar. 
Styrkur tii að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
Bólusetningarkostnaður ..............................................
Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ..........
Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um 
varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til Isiands 
Gjöid samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn
kynsjúkdómum ...............................................................
Kostnaður við beilbrigðiseftirlit lækna með al-
þýðuskólum........................................................................
Tii bjálparstöðvar hjúkrunarfélagsins Liknar, gegn 
a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ... 
Til hjálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar 
fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði
Akureyrar ........................................................................
Til félags íslenzkra hjúkrnnarkvenna ..........
Tji styrktar mönnum, pr þurfa að fá sér gervilimi 
Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafn-
mikilli launabót annars staðar að....................
Til Haiidórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............

18. Hluti rikissjóðs af launum ljósmæðra ...

Samtals ..

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþingj.

kr. kr.

15000 499556

5000
3500

12000

2000

10000

2000

3000

500
500

2000

300
1200

57000
65000

621556

3
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

• A.
Vegamál.

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

reikningi ........................................................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga .............................
5. Skrifstofukostnaður ..................................... ............

II. Þjóðvegir.
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegur.............................................. 15000
2. Stykkishólmsvegur ............................. 6000
3. Vesturlandsvegur ............................. 7000
4. Holtavörðuheiðarvegur .................... 40000
5. Geiradalsvegur ..................................... 4000
6. Breiðadalsheiðarvegur i ísafj.s. ... 8000
7. Húnavatnssýsluvegur .................... 5000
8. Hofsósvegur ..................................... 3000
9. Blönduhliðarvegur ............................. 10000

10. Öxnadalsvegur ..................................... 7000
11. Ljósavatnsskarðsvegur ...    12000
12. Þistilfjarðarvegur ............• ............ 5000
13. Bakkafjarðarvegur ............................. 4000
14. Jökuldalshliðarvegur............................. 4000
15. Geithellnavegur..................................... 4000
16. Eyjafjallavegur ............................. ... 20000
17. Hreppavegur ..................................... 8000

b. Viðhald og umbætur

III. Til brúargerða...........................
IV. Fjallvegir....................................
V. 1. Til áhalda ............................

2. Til bókasafns verkamanna

kr. kr.

6900
6160

5000
16000
13000

47060

162000
400000

562000
100000
20000

15300

15000
300

744360Flyt ...
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kr. kr.

Fiutt ...
VI. Til sýsluvega:

1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 

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

2. Tillag til akfærra sýsluvega, 15% af bifreiðaskatti
3^ Til sýsiuvegasjóða eftir lögum nr..10 1923 . ...

VII. Til malbikunar á þjóðvegaköflum 20% af bifreiðaskatti 
VIII. Til dragferjuhalds:

1. Á Lagarfljóti .................... .....................................
2. - Skjálfandafljóti .................... .............................
3. - Biöndu .............................................. ....................

IX. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá .....................................
X. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum

yfir Heliisheiði .......................................................
XI. Vöruflutningastyrkur til hafnleysisbéraða á Suðuriandi 

Um úthlutun styrksins til hinna einstöku héraða
fer eftir reglum, er atvinnumálaráðherra setur.

XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa
ferðamönnum........................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskekktum bæjum í þjóðbraut.

XIII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-
um nr. 44, 27. júni 1925 ................. .............................

XIV. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.).............................

Samtals A. ...

1.

B.
Samgöngur á sjó.

Til strandferða:
a. Ríkissjóðs ........................................................................

enda verði launagreiðsla til yfirmanna skipanna 
í samræmi við launagreiðslur eftir lögum nr. 63, 7. 
maí 1928, að þvf leyti, sem við verður komið og við á.

(Þar af fyrning kr. 50000, sjá 20. gr.).

. ... 744360

15000

42000
100000

157000
56000

300
300
300

900
250

5000
20000

3000

5000
552

992062

330000

Flyt ... 330000
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Flutt ...
b. Eimskipafélags íslands ....................*......................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

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

Samtals B....

C.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

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

2. Laun aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Húsaleiga, Ijós og hiti..............................................
4. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi ....................
5. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi ................................................................................
5. Til aðstoðarmanna og mælinga .............................

II. Laun vitavarða......................................................................
III. Rekstrarkostnaður vitanna.......... . ...................
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
V. Til áhaldakaupa ...............................................................

• VI. Ýmislegt....................................................... ............ '...
VII. Til hafnargerðar á Akranesi .....................................

VIII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að */s kostn- 
aðar, gegn !/3 annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun

IX. Til sjómælinga ...............................................................
X. Fyrning (sjá 20. gr.),............................................ . ...

kr. j kr.
I

330000
200000
24000

554000
78000

............ 632000
__________I__________

6900

5200
6300
7000

2500
3500

31400
25000

125000
8000
5000

25000
25000

!

I

20000
10000
84430

I'
Samtals C. ... 358830
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

A. kr. kr.
Kirkjumál.

a, Biskupsdæmið:
1. Laun biskups........................................................................ 7900
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, ............................. 3000

10900
b. Onnur gjöld:

1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr. 300
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

lögum nr. 49 1907 ....................................................... 120
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................... 8000
4. Framlag tii prestlaunasjóðs.............................................. 260000

Stjórninni er heimilt að greiða 3Íra Einari Thor-
lacius i Saurbæ 1000 kr. úr prestlaunasjóði fyrir
að vinna að undirbúningi og fjársöfnun tii Hall-
grimskirkju.

5. Til dómkirkjuprestsins f Reykjavik, fyrir skýrslugerðir 1000
6. Embættiskostnaður presta .............................................. 60000
7. Til húsabóta á prestssetrum ..................................... 24000

353420

Samtals A. ... ............ 364320
ö.

Kennslumál, '
I. Háskólinn: 1

a. Laun................................................................................ 101900 ;
Þar af til kennslu í lifeðlisfræði og lyfjafræði I

kr. 2500.
b. Til kennslu í réttarlæknisfræði ............................. 400
c. Til kennslu i söng ........................... .................... 800
d. Til kennslu i bókhaldi..................................... 400 !
e. Námsstyrkur ............................................................... 16000
f. Húsaleigustyrkur ..................................... ............ 10000
g. Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskóians 25000

(þar í styrkur til jarðvegsrannsókna, kr. 5000,00)
h. Til kennsluáhalda Iæknadeildar............................. 800
i. Til kennslu i efnafræði ... .................................... 1600
j. Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla ............................ 4000

Flyt ... 160900
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kr. kr.

Flutt ..
k. Önnur gjöld:

1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000
auk blunninda, er dyravörður hefir
áöur notið.

2. Ýmis gjöld .............................................. 5000

160900

9000
). Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta *...........

m. Til stúdentaráðs háskóla fsiands, til þess að
750

starfrækja leiðbeiningaskrifstofu............................. '800 •
n. Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ............

II. Námsstyrkur erlendis:

188
171638

a. Til islenzkra stúdenta í erlendum háskólum ...
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mennta-

24000

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

hvers þess náms, er menntamálaráðið telur
nauðsyn að styrkja.

c. Til Leifs Ásgeirssonar til framhaidsnáms í stærð-

8000

fræði................................................................................ 1200
d. Til Matthiasar Lárussonar til náms í uppeldisfræði

(II. Fræðslumálastjórnin:

1200
34400

1. Laun fræðslumálastjóra ..................................... 6900
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt. að ............ 800
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi ....................

IV. Menntaskólinn almenni:

5000
12700

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

1. Til bókasafns skólans .................... 800
2. Til eidiviðar, ljósa og ræstingar ... 8000
3. Til viðhalds ..................................... 3000
4. Til stundakennslu og til prófdóm-

enda, allt að ...................................... 9000
5. Húsaleigústyrkur handa 15 læri-

sveinum, 75 kr. handa hverjum ... 1125
6. Námsstyrkur ...................................... 2800
7. Læknisþókuun..................................... 400

74320

Flyt ... 25125 74320 218738
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kr. kr.

Flutt ... 25125 74320 218738
8. Til kennslutækja ............................. 1000
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 200
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 1500
12. Til bókasafnsins íþöku.................... 200
13. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 3540

35065
Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita 109385

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

Menntaskólinn á Akureyri:
a. Laun................................................................... • • • • • 38180
b. önnur gjöld:

1. Til ankakennara og stundakennslu 20000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennsluábalda........... 1200
4. Til eldiviðar og ljósa 10000
5. Námsstyrkur ..................................... 1000 •

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarqemendum,
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörzlu..................................... 2000
7. Til viðhalds ..................................... 3000
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3500
9. Fyrning (sjá 20. gr.)......................... 3160

45860 :
Kennaraskólinn: ! 84040
a. Laun................................... .................... . • ««• 16800
b. önnur gjöld:

1. Stundakennsla..................................... 4000
2. Eldiviður og ljós ................... 2500
3. Bókakaup og áhöld............................. 400
4. Námsstyrkur ..................................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

Flyt ... 9400 16800 412163
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kr. ! kr.i

16800 I 412163Flutt ... 9400
5. Til viðhalds ..................................... 800
6. Ýmisleg gjöld ................... ............ 3500
7. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 1090

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

............

1. Til stundakennslu ............................. 2000
2. Til eldiviðar og Ijósa ....................
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

1800

lestra...................................................... 300
4. Ýmisleg gjöld ..................................... 3000
5. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 700

VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun.............................................................
b. Önnur gjöld:

............

1. Til stundakennslu ............................. 800
2. Húsnæði .............................................. 3800
3. Ljós og hiti ..................................... 1150
4. Til prófhalda .................... ............ 1000
5. Ýmis gjöld............................................ 650

Við skólana undir liðunum IV.—VIII. 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.

IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun...................................................... 8520
b. Til smiða-, leikfimi- og 

kennslu ....................
dráttlistar-

1450
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms... 2000
2. Til kennsluáhalda 600

14790
--------- 31590
12720

7800
_____  20520

8400

7400
--------  15800

Flyt ... 2600 9970 480073
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krKr. . kr.

Flntt ... 2600 9970
í

480073
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500 i
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9100
Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .. • •• 1034

20104
bændaskólans á Hvanneyri:
Laun............................................. ... 8880
Til smlða- og leikfimikennslu 1300

c. Önnnr gjöld:
1. Til verklegs náms.......... 2875
2. Til kennsluáhalda..........  500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld.................... 3000

----------- 10375

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ............ 1790

Styrkurinn til verklegs náms í bændaskól- 
nnnm á Hólnm og Hvanneyri veitist nemend- 
um, sem stunda verknám samkvæmt samningi, 
eigi skemnr en 8 vikur á ári, og skila skólun- 
um dagbókum nm vinnnbrögðin yfir námstlm- 
ann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis 
fæði og kennsln. Nemi styrkurinn aldrei hærri 
npphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
vikn námstímans.

Styrkinn má að eins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrsln nm námið, og sé i henni getið, hve 
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

X. Iðnfræðsla:
a. Til iðnaðarmannafélagsins í Reykjavlk, til þess

að reka iðnskóla í Reykjavík, undir yfirum- 
sjón landstjórnarinnar ..............................................

b. Til iðnaðarmannafélagsins á Aknreyri, til
kvöldskólahalds .......................................................

c. Til iðnaðarmannafélagsins á Isafirði, til skóla-
halds ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).

22345
42449

6500

1500

1000

9000 i 522522
4

Flyt ...
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Flutt ...
d. Til iðnaðarmannafélagsins í Hafnarflrði, til

kvöldskólahalds ..............................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki 

fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu 

skýrslu um starf sitt.
e. Til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

XI. Verzlunarskólar:
a. Til kaupmannafélagsins og verzlunarmanna-

félagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir 3A kostnaðar............

b. Til sambands samvinnufélaganna, til þess að 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landstjórnarinnar, þó ekki yfir 8A kostnaðar ...

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:

kr. kr.

9000 522522

1200

3000
13200

5000 i

5000 ;
-------- 10000

a. Húsnæðisstyrkur ............................. 5000
b. Rekstrarstyrkur..................................... 18000
c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem

er allt skólaárið, allt að.................... 4000
d. Námsstyrkur til sveitastúlkna............ 1000

Til kvennaskólans á Blönduósi :
a. Rekstrarstyrkur..................................... 12000
b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem

er allt skólaárið, allt að.................... 2000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

2 8000

14000
42000

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara I föstum skólum og dýrtiðaruppbót
2. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót ....................
3. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir.............................

360000
70000

4000

Flyt ... 434000 587722
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4. Styrkur til byggingar barnaskóla utan kaupstaða
5. Til eftirlitskennara............................. ...................
6. Utanfararstyrkur handa barnakennurum ...........

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

a. Laun............................................. ... 9120
b. Til hannyröa-, leikfimi- og smíða-

kennslu ....................................
c. Önnur gjöld:

2000

1. Til kennsluáhalda 500
2. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
3. Ýmisleg gjöld ............ 3000
4. Til viðhalds.................... 1700

9200
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .......... 800

Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929
a. Rekstrarstyrkur........................... 75000
b. Stofnkostnaður............................ . ... 5000

Til gagnfræðaskóla samkv. I. nr. 48 1930. ...
Til gagnfræðaskóla Reykvíkinga ... ...........

5. Til unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv. 20.
gr. 1. nr. 48 1930 .......................................................

6. Til bókasafna við unglingaskóla ....................
7. Ritstyrkur fyrir kennslubækur handa skólum ...

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við alþýðuskóla Þingeyinga
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................

Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2., eru bundnir því 
skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra 
samþykki reglugerðir skólanna.

3. Til kvenfélagsins Óskar i Isafjarðarkaupstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrum á Isafirði eða í ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 
um skilyrðum.

434000
15000
10000
2000

21120

587722

461000

80000
50000

2500

12000
1600
1600

168820

4500
8000

4500

Flyt ... 17000 1217542
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4, Til húsmæðrafræðslu i Vík í Mýrdal................. 800
5. Til frú Bjargar C. Þorláksson, til þess að leið- 

beina íslenzkum konum í næringarefnafræði og 
blöndun matvæla....................................................... 1000

XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
18800
33550

Par af fyrning húss kr. 550,00 (sjá 20. gr.). 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemand-

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

XVII. Til blindravinafélags' íslands ..................................... 2600
XVIII. Sundkennsla o. fl.:

1. Til sundkennslu í Reykjavík ............................. 300
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 

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

I

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir
sundkennslu þá, sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ... 2400

3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en i Rvík ... 2400
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til sundkennslunnar 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 5000

XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kennslu í teikningu og tréskurði i þjóðlegum stil

12700

1500
XX. Til iþróttakennslu og leikfimiskennaraprófs, samkv.

I. nr. 24, 1932 ............................................................... 2400
XXI. Til iþróttasambands Islands ..................................... 5000

Samtals B. ... ........... 1291492
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15. gr.
Til visinda, bókmennta og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................
b. Launabót til 2. bókavarðar, 1000 kr..........................
c. Til aðstoðar ......................................................................
d. Til þess að kaupa bækur og bandrit og til bókbands
e. Til þess að semja spjaldskrá .....................................
f. Til þess að semja og prenta skrá um handrit
g. Til ritaukaskrár .......... . ..............................................
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið...................................
i. Húsaleiga........................ ......................................................
j. Ýmisleg gjöld........................................................................

2. Þjóðskjalasafnið:
a. Laun.......................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og bandritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýmis gjöld ........................................................................

3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............
b. Til aðstoðar, eftir reikningi .....................................
c. Til þess að útvega forngripi .....................................
d. Til áhalda og aðgerða.......................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................

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

4. Náttúrufræðifélagið:
a. Tillag ................................................................................
b. Til aðstoðarmanns .......................................................

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

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar .............................
b. Til viðhalds og áhalda ..............................................
c. Fyrning (sjá 20. gr.) ............ .....................................

kr. kr.

24740
1000
3800

14000
800

2400
900
360

2000
1006

—----- ! 51000

6400 :

5000 «
1000

--------- , 12400

6400
2500
1200
1200
800

2000
1400

12100

-------- i 3400

6500 ■
1800
3639
-------- 11939

Flyt ... 90839
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6. Tit kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tiliagi úr

bæjarsjóði og sýslusjóði......................................................
7. Aukastyrkur til fjögurra bókasafna:

a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskiidu, að 
Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu með 
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar

b. Til bókasafnsins á tsafirði, að þvi tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalin ritböfundur hafi 
þar bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar .......................................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
d. Til bókasafns Hafnarfjarðar .....................................

8. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá sýslusj.
9. Til bins islenzka bókmenntafélags..................................

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

10. Til Þjóðvinafélagsins ......................................................
11. Til Fornleifafélagsins ......................................................
12. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl...................................................................
13. Til norræna félagsins ......................................................
14. Til Snorrabókasafns í Reykholti .....................................
15. Til útgáfu allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar

Sigfússonar, gegn þreföldu framlagi annarsstaðar að
16. Til Björns K'. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um 

skjöl.er ísland varða og geymd eru í skjalasöfnum í Kaup- 
mannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið eftirrit af skránni

17. Til leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur, enda 
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds síðustu sýn- 
ingu hvers leiks........................................................................

18. Til frú Sofffu Guðlaugsdóttur, til sjálfstæðra leiksýninga
19. Til leikfélags Akureyrar, gegn afl minnsta kosti 500

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
20. Til leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300

kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað .............................
21. Til tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.

framlagi frá bæjarsjóði Reykjavikur .............................

2500

90839

1800

2500
800

1000
-------- 6800

2500
3800

1400
800

2400
600
500

800

1200

4000
1000

1000

600

2500

Flyt ... 122539
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22. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik-

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

23. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers ...............................................................

24. Til dr. Guðm. Finnbogasonar til þess að vinna að
bók um eðliseinkenni íslendinga, lokagreiðsla ............

25. Til Halldórs Kiljan Laxness, til ritstarfa ....................
26. Til Jóns Leifs tónskálds.......................................................
27. Til Porbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum

úr alþýðumáli, enda sé safnið eign ríkisins.................
28. Til Jóns Ófeigssonar yfirkennara, til útgáfu þýzk-

íslenzkrar orðabókar, síðari greiðsla .............................
29. Til Hannesar Porsteinssonar, til þess að semja æfisögur

lærðra manna íslenzkra á siðari öldum, enda sé 
handritið eign ríkisins að honum Iátnum....................

30. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa.....................................
Dýrtiðaruppbót.................................................................

31. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga ............
32. Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku og

visnasöfnunar ........................................................................
33. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:

a. Föst laun með dýrtiðaruppbót....................................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

34. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa............ ....................
35. Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja miðalda-

menningarsögu........................................................................
36. Til Frimanns B. Arngrimssonar, til þess að safna stein- 

um og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt
37. Til Páls Porkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

sinu ....................................................... .............................
38. Til Pórðar Flóventssonar ..............................................
39. Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................

(Par af fyrning kr. 711 (sjá 20. gr.).
40. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót........................... .............................

i

122539

1600

5000

2000
2500
1500

1600

2000

1600
2000 :

400
• —í 2400

, 1200

5900
1000

5900

1000

6900
400

1500

1200

800
800

3711

Flyt ... 5900 160250
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41,
42

kr. i kr.

Flntt ... 5900 160250
enda hafi hann forstöðu og nmsjón listasafns

síns, er sé almenningi til sýnis endnrgjaldslaust 4
stundir á vikn.

b. Til sama, til aðstoðar...................................................... 1000
6900

Til fréttastofn blaðamannafélagsins.................................. 1600
Ferðastyrknr til útlanda......................................................

1 3000

Samtals ... ........... 171750
]i

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1,

2,

3
4 
5,

6

7,
8,

9,

Til Búnaðarfélags Islands, enda samþykki atvinnn-
málaráðnneytið fjárhagsáætlun bnnaðarþingsins............
Til sandgræðslu.................... ,................

Þar af 3000 kr. til áveitu og sandgræðsln i Meðallandi.
Gjöld samkvæmt jarðræktarlögnnum .............................
Til bnfjárræktar samkv. I. nr. 32 1931 ....................
Tillag til búnaðarbanka Islands:
a. Til byggingar- og landnámssjóðs ....................
b. Tillag til teiknistofn og leiðbeininga um húsagerð

til sveita................................................................................
c. Til ræktnnarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða ..................................... 20000
2. Kostnaðartillag............................................ 4000
3. Hinti af útflntningsgjaldi........................... 50000

Tillag til byggingarsjóða kanpstaða og kanptúna, 
samkv. lögum nm verkamannabústaði, nr. 27 1931...
Vegna ráðstafana nm tilbúinn áburð, allt að ............
Til garðyrkjnfélags Islands:
Laun garðyrkjnstjóra..............................................................
Til veiði- og loðdýrafélags íslnnds .............................

200000
30000

400000
30000

200000 :

4000 1

74000
----------- 278000

70000
30000

3400
500

Flyt ... 1041900
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kr. kr.
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10. Til skógræktar:

a. Laun ................................................................................ 10700
Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ-

mundsens.
b. Til skóggræðslu ............................................................... 8000

18700

11. Til dýralækninga:
!
i

a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................... 14640
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 700
c. Til Eggerts Magnússonar, til dýralækninga ............ 300
d. Til Halldórs Kr. Jónssonar, til dýralækninga . ... 300

15940

12. Til fjárkláðalækninga ....................................................... 2000
13. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25 % af öllum tekjum
stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtiðaruppbót 4920

b. Til aðstoðar........................................................................ 4800
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakaupa............................................................... 500

14420

14. Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa ............................. 15100
b. Til aðstoðar........................................................................ 17200
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl. 12000
d. Til veðurskeyta o. fl.......................................................... 11000
e. Til loftskeytatækja ....................................................... 750

• f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting............................. ... 3600
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvnm o. fl.................. 1000
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum 1500

62150

15. Rafmagnseftirlit ríkisins:
a. Laun forstöðumanns ....................................................... 5100
b. — rafvirkja ............................................................... 4200
c. Ferðakostnaður ............................................................... 3000

Flyt ... 12300 1155110
5Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).
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kr. kr.

Flnlt ... 12300 1155110
d. Skrifstofukostnaður ...................................................... 3200
e. Til ábaldakaupa............................................................... 1000

16500
-s- Tekjur ................................................................................ 15500

1000
16. Gjöld vegna laga um eftirlit með verksm. og vélum 1600
17. Til landmælinga........................................................................ 35000
18. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu- 

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og féiagið sjái um
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks ............ 70000

19. Til sama félags, til þess að annast birtingu útvarp-
aðra veðurfregna í verstöðvum landsins .................... 5000

20. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna ...................................................... 28800
b. Laun 4 ullarmatsmanna .............................................. 2000
c. Laun 6 kjötmatsmanna .............................................. 4500
d. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 8000

43300
21. Tii eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:

a. Laun skipaskoðunarstjóra.............................................. 6900
b. Til skrifstofukostnaðar... ’.............................................. 8800
c. Ferðakostnaður, allt að .............................................. 2000

17700
22. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar að.................................... 8000
23. Til sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............ 4000
24. Til Guðmundar Jónssonarfrá Mosdal.til þess að haldauppi

kennslu og námsskeiðum í tréskurði og beimilisiðnaði 650
25. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að efl-

ingu heimilisiðnaðar............................................................... 1500
26. Til Guðrúnar Finnsdóttur .............................................. 300
27. Til kvenfélags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til

þess að halda uppi kennslu i handavinnu kvenna ... 500
28. Til kvenfélagasambands íslands ... ............................. 2000
29. Til sambands norðlenzkra kvenna.................................. 400
30. Til sambands austfirzkra kvenna..................................... 400
31. Til sambands sunnlenzkra kvenna.................................. 400
32. Til sambands vestfirzkra kvenna..................................... 400
33. Til . kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýsln 300

Flyt ... • « • « • • 1347560
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34. Tih bandalags kvenna ........................... .................... 400

35. Til kvenréttindafélags íslands............................................ 400

36. Til vinnnmiðstöðvar kvenna, gegn tvöföldn framlagi 
annarsstaðar að... ............................................................... 1000

37. Til vörnmerkjaskrásetjara .............................................. 1600

38. Handa ungmennafélagi íslands, til eflingar iþrótta 
og skóggræðsln ..................................................... ............

Félagið gefí landsstjórninni skýrslu nm, hvernig 
fénn er varið.

5000

39. Til bandalags skáta............................................................... 400

40. Til dýraverndnnarfélags íslands, til dýraverndnnar- 
starfsemi ................................................................................ 1000

41. Til fiskræktarfélagsins Blöndn, V* rekstrarkostnaðar, 
allt að......................................................................................... 500

42. Húsameistari ríkisins:
a. Lann ..................................... ..................................... 6900
b. Skrifstofnkostnaðnr ... .............................................. 5000

11900
43. Gjöld vegna laga nm skipnlag bæja og sjávarþorpa, 

gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að.................... 5000

44. Til vatnsrennslismælinga...................................................... 1000

45. Til að Ijúka við mælingar i Landeyjnm .................... 2000

46. — — — — — á vatnasvæði Hornafjarð-
arfljóts......................................................................................... 2000

Samtals ... 1379760
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 700000
Þar af til Elínar Sigurðardóttur 1200 kr. og til Guð- 

rúnar Böð varsdóttur 1200 kr.
2. Gjöld samkv. 1. nr. 68, 1932 um br. á fátækralögunum 100000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga ................... .................... 12000

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi hins ísl. 
prentarafélags styrk í samræmi við styrk til annara 
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
í Reykjavík................................................................................

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
3000

400
6. Til slysatryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ... 15000
7. Til slysavarna ........................................................................ 8000

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.
8. Til þess að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
9. Tillag til ellistyrktarsjóða...................................................... 50000

10. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ............ 12000
Þar af til sambands bindindisfélaga í skólum lands- 

ins 2500 kr.
11. Til Rauðakrossfélags íslands.............................................. 500
12. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ........... 400
13. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 300
14. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 300
15. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar í Reykjavík......................................................
16. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmíðanema i Reykjavík ...

400
200

17. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ... 400
18. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drífanda í Vest-

mannaeyjum . ........................................................................
19. Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar ............

400
300

20. Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Einingará Akureyri 200
21. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingeyri... ... 300

Fjárveitingarnar undir 13.—22. tölul. eru bundnar 
því skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi 
annarsstaðar að, og að stjórnarráðinu sé send skýrsla 
um starfsemina.

22. Til sjúkrasjóðs hjúkrunarfélags Ólafsvikur.................... 300

FJyt ... « * • . • • 905400
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kr. kr.

Flutt ... 905400
23. Til elliheimilisins »Grundar« i Reykjavik.................... 4000
24. Til gamalmennahælis á ísafirði ..................................... 1000
25. Til gamalmennahæiis á Seyðisfirði..................................

Samtals ... ...........

1000

911400

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Gmbættismenn .............................................. 44256,27
b. Gmbættismannaekkjur og börn ............ 17003,89
c. Prestsekkjur .............................................. 6402,55
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 2500,00
e. — — — — 51 1921 2550,00

72712 71
Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Gmbættismenn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis............ 300,00

1305,00
b. Gmbættismannaekkjur og börn:

1. Til Magneu Ásgeirsson............................. 200 ,
2. — Ólivu Guðmundsson .................... 175
3. — Theodóru Thoroddsen .................... 800
4. — Sigríðar Hjaltadóttur .................... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur .......... 400 i
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

Flyt .. . 6525 1305,00 72712,71
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kr. kr.

Flutt ... 6525 1305,00 72712,71
12. Til Kirstinar P. Blöndal 300
13. — Guðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
14. — 2 barna hennar ............................. 200 1
15. — Rögnu Gunnarsdóltur læknisekkju 600
16. — Jenny Forberg..................................... 600
17. — Ástu Hallgrimsson .................... 600 1
18. — Ástu Einarson..................................... 600 i

19. — Áðalbjargar Sigurðardóttur 1200
20. — Dómhildar Jóhannsdóttur ........... 1200
21. — önnu Þorgrímsdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með hverju
barni bennar i ómegð .................... 1300

22. — Soffíu Johnsen læknisekkju ............ 500
23. — Kristínar Þórarinsdóttur læknisekkju 400
24. — Sigríðar Blöndal læknisekkju........... 300
25. — Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með einu barni
í ómegð .............................................. 700

26. — Sigriðar Jónsdóttur læknisekkju ... 400
27. — Súsönnu Friðriksdóttur.................... 500
28. — Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jóns-

sonar ...................................................... 450
29. — Polly Ólafson, ekkju Gísla J. Ólafson 600
30. — Margrétar Lárusdóttur læknisekkju 400
31. — Eríku Gislason, ekkju Odds Gísla-

sonar, bæjarfógeta ............................. 1000 11
32. — Ingibjargar Jónsdóttur, ekkju Björns !

Magnússonar simstjóra .................... 300
20675,00

c. Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar . 662,25
3.- — Guttorms Vigfússonar.................... 600.00
4. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
5. — Jóns Árnasonar .................... 445,00
6. — Þórðar ólafssonar .................... 370,00 !
7. — Páls Stephensens............................. 355,00
8. — Helga P. Hjálmarssonar ............ 475,00
9. — Einars Pálssonar............................. 430,00

Flyt ... 4325,25 21980,00 72712,71
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10. Til Kristins Danielssonar ... 520,00
11. — Jóns Finnssonar ... 385,00
12. — Magnúsar prófasts Bjaruarsonar 355,00
13. — Ólafs prófasts Stephensens 550,00

6135,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Auðar Gisladóttur .................... 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
3. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 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. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr., auk

100 kr. með hverju barni hennar,
sem er í ómegð .......... .................. 500,00

10. — Kirstínar Pétursdóttur................. 300,00
11. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............ 300,00
12. — Steinunnar Pétursdóttur ............ 300,00
13. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
15. — Ingibjargar Magnúsdóttur........... 157,90
16. — Guðfínnu Jensdóttur .................... 183,04
17. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
18. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
19. — Pórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
20. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00
21. — önnu Stefánsdóttur .................... 20Q.00
22. — Helgu Skúladóttur .................... 227,06
23. — Guðriðar Ólafsdóttur.......... '. 164,26
24. — Guðríðar Helgadóttur, ekkju Jóh.

L.L. Jóhannssonar, 132 kr.,aukl00
kr. með hverjubarnihennariómegð 332.00

25. — Arndísar Pétursdóttur... ............ 137,90
26. — Guðnýjar Porsteinsdóttur ............ 173,56
27. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá

Grenivfk ..................................... 135,37
28. — Jakobinu Sigurgeirsdóttur frá Borg 157,44

Flyt ... 7146,06 28115,25 72712,71
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' -L- - ' - - - 1
kr. kr.

Flutt ... 7146,06 28115,25 72712,71
29. Til Kamillu Briem .............................
30. — Kristínar Jónsdóttur prófastsekkju

170,57

á Brjánslæk..................................... 300,00
31. — Sigríðar Pórðardóttur.................... 144.00
32. — Sigurlaugar Knudsen.................... 300,00
33. — Þóru Jónsdóttur............................. 217,28
34. — Margrétar Jónasdóttur .......... 168,64
35. — Sigrfðar Jónasdóttur .................... 146,71
36. — Sigríðar Jóhannesdóttur ........... 300,00
37. — Ástriðar Petersen prófastsekkju 200,00
38. — MargrétarSigurðard. prófastsekkju 500,00
39. — Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju 300,00
40. — Guðrúnar Mettu Sveinsdóttur ... 300,00
41. — Vilborgar Jónsdóttur prestsekkju 300,00

10493,26
e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til Önnu Ásmundsdóttur ................. . 300
2. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ... . 360
3. — Magnúsar Einarssonar................. . 500
4. — Elínar Briem Jónsson................. . 300
5. — Steinunnar Frímannsdóttur ... . . 450
6. — Þórunnar Stefánsdóttur................. . 400
7. — Guðmnndar Björnssonar 200
8. — Baldvins B. Bárðdals ................. 200
9. — Jóns Strandfelds .......................... 150

10. — Einars Hávarðssonar ................. 150
11. — Elísabetar Jónsdóttur ................. . 300
12. — Ragnheiðar Torfadóttur... 400
13. — Ásdísar Porgrímsdóltur 300 kr.,

auk 100 kr. með hverju barni
hennar í ómegð ... ................. 600

14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar .. 200
15. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkj u 200
16. — Ögmundar Sigurðssonar.............. . 2500
17. — Cathincu Sigfússon.......................... 600
18. — Ragnh. Guðjónsdóttur ................. . 300
19. — Lárusar Rists kennara................. . 600
20. — Jóhanns P. Péturssonar kennara . 200

8910,00

Flyt ... 47518,51 72712,71
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kr. kr.
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Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Guðm. Kristjánssonar ... ........... 300
2. — Böðvars Jónssonar............ .. .• ... 400
3. — Póru Matthíasdóttur ........... 300
4. — Vigdísar Steingrimsdóttur ............ 300
5. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts ............ 200
6. — Anínu Arinbjarnardóttur ........... 200
7. — Eliesers Eirikssonar 200
8. — Jóhannesar Pórðarsonar 300
9. — Guðm. Kristjánssonar ... 300

10. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
11. — Böðvars Sigurðssonar pósts ... 300
12. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
13. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Porleifs Jónssonar ... ... ............ 1000
14. — Friðriks Jónssonar pósts . •. , • 450
15. -í- Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300
16. — Pórodds Bjarnasonar pósts .. ... . 600
17. — Sigríðar Guðmundsdóttur, ekkju

Böðvars Porlákssonar ... .......... 300
18. — Kristjáns Jónssonar pósts .......... 200

47518,51 72712,71

19. — Hedvig Blöndal, ekkja Óla Blön-
dals póstritara, 300 kr., ank 100 kr. 
með hverju barni hennar í ómegð 600

20. — Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts
á Akureyri ..................................... 300

21. — Torfa Sæmundssonar pósts............  200
22. — Guðjóns Kjartanssonar pósts ... 250
23. — Jóns Jónssonar í Galtarholti, f. pósts 200
24. — Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns

Blöndals póstafgreiðslumanns ... 300
25. — Maríu Jónsdóttur, ekkju Fr. Kle-

menssonar.............................................. 300

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing)

8600,00

Flyt ... 56118,51 72712,71

6
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kr. kr.

FJutt ... 56118,51 72712,71
Rithöfundar: I /

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500 i
2. — Ólafar Sigurðardéttur frá Hlöðura 500
3. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
4. — Porsteins Gíslasonar .................... 2000
5. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1500
<?• — dr. Helga Péturss ............................. 4000
7. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1600
8. — Einars Benediktssonar .................... 5000
9. — Stefáns frá Hvftadal .................... 1200

10. — Jakobs Thorarensens .................... 1200
11. — Sigurjóns Friðjónssonar ............ 1000
12. — Guðmundar Kambans .................... 2000
13. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000
14. — Bríetar Bjarnhéðinsdóttur ............ 1000
15. — Herdísar Andrésdóttur ..•................. 500
16. — Ólfnu Andrésdóttur .................... 500

28900,00
Ekkj ur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobínu Pétursdóttur.................... 200
2. — Guðrúnar Jónsdóttur .................... 300
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300
5. — Ólfnu Porsteinsdóttur .................... 300
6. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200
7. — Kristínar Jakobsdóttur.................... 800

3400,00
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Petreu Jónsdóttur............................. 300 »
2. — Kristínar Sigurðardóttur júbil-

Ijósmóður.................... ... ............ 500
3. — Matthiidar Porkelsdóttur júbil-

ljósmóður.............................................. 500
4. — Pórdisar Simonardóttur júbilljós-

móður ... ..................................... 500
5. — Pórunnar Gísladóttur ljósmóðnr... 500
6. — önnu Porsteinsdóttur ljósmóður... 400
7. — Kristfnar Jónasdóttur ljósmóður... 300
8. — Nikólínu Björnsdóttur Ijósmóður... 300

Flyt ... 3300 88418,51 72712,71
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9. Til Sigurfljóðar Einarsdóttur Ijósmóður 300 ■■

10. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljós- 
móður .............................................. 300

11. — .Margrjetar Grfmsdóttur ljósmóður 200
12. — Kristínar Guðmundsdóttur ljósm. 200
13. — Hólmfrfðar Friðfinnsdóttur ljós- 

móður .............................................. 200
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
15. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
16. — Guðrúnar Guðmundsdóttur ljós- 

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

móður ............ ........................... 300
18. — Jensinu Pálsdóttur ljósmóður 200
19. — Margrétar Jónsdóttur Ijósmóður ... 200
20. — Guðrúnar Magnúsdóttur ljósmóður 200
21. — Gróu Jónsdóttur ljósmóður............ 200
22. — Purfðar Jónsdóttur Ijósmóður ... 300
23. — Guðriðar Guðnlundsdóttur ljós- 

móður .............................................. 200
24. — Guðrúnar Einarsdóttur ljósmóður 200
25. — Guðrúnar Jóbannesdóttur ljósmóður 300
26. — Sigrfðar Narfadóttur ........... 300
27. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
28. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
29. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra 

á Akureyri ..................................... 300
30. — Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vegavinnustjóra ............................. 300
31. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrum ferju-

manns .................... .................... 300
32. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns 

sildarmatsm. Stefánssonar ............ 200
33. — Sigriðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs 

Björnssonar sildarmatsmanns 300
34. Gests Guðmundssonar, fyrrum vita- 

varðar .., ..................................... 400

Flyt ... 11100 88418.51 72712,71
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Flutt ... 11100 88418,51 72712,
35. Til Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita-

varðar ........................ ........................... 300
36. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
37. Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar Vigfússonar.................... 600
38. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórð- 

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
39. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
40. — Halldóru Pétursdóttur Briem . ... 600
41. — Kristjönu Benediktsdóttur ... ... 400
42. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
43. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur í 

Múlakoti .............................................. 400
44. — Henriette Kjær...................................... 600
45. •— Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za- 

karíassonar ..................................... 400
46. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100 

kr. með hverju barni hennar i ómégð 2300
47. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
48. — Önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars 

Lárussonár ..................................... 300
49. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu- 

manns, Hrísey.................... ............ 300
50. — Halldóru Þórðardóttur.................... 600
51.. — Vigdísar Bergsteinsdóttur fyrrv. spít- 

alaráðskonu ..................................... 300
52. — Sigriðar Magnúsd. hjúkrunarkonu 500
53. — Jóninu Marteinsd. hjúkrunarkonu 300
54. — Guileiíar Grlendsdóttur fyrrv.

hjúkrunarkonu .. ■............................. 300
55. — Arndisar Sigurðardóttur, þvotta- 

konu í Laugarnesspitala.................... 300
56. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
57. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju 

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300
58. — Susie Briem, ekkju Halldórs Briems 800
59. Valgerðar Steinsen fyrrv. spitala- 

ráðskonu ... ... ............................. 500

Flyt ... 25200 88418,51 72712,
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60. Til Benedikts Þ. Gröndals ... ............ 800
61. — Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ... 600
62. — Ingveldar Guðmnndsdóttur, ekkju

Erlendar Zakaríassonar.................... 300
63. — Sigríðar Pálsdóttur, ekkju Gunn-

laugs Indriðasonar............................. 400
• 27300,00

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðar-
uppbót eftir reglum launalaganna.

j. Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar .. 1000,00
k. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli................. .......... 3000,00

119718,51
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.--i. ... 37686,23

Samtals ... ............ 230117,45

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 150000 kr.
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III. KAFLI.

Eignahreyfingar.

20. gr.

kr. kr.
Inn.

I. Fyrningar:
1. Samkvæmt 3. gr. A...................................................
2. — 3. — B...................................................
3. — 9. —......................................................
4. — 10. —......................................................
5. — 11. —......................................................
6. — 12. — .......... ; .....................................
7. — 13. — ,....................................................
8. — 14. —......................................................
9. — 15. —......................................................

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum, keypt 
um skv. lögnm nr. 14, 9. júli 1909 ...........................

III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur ...........................
IV. Endnrgreidd lán og andvirði seldra eigna ..........
V. Tekjnr Menningarsjóðs, ’/r hlutar ...........................

Samtals ...

Út.
I. Afborganir lána rikissjóðs og rikisstofnana:

1. Rfkissjóðslán:
a. Irjnlend lán ..................................... 163950,00
b. Dönsk lán, d.kr. 321353,96 á 115.00 369557,00
c. Ensk lán, £ 6762—4—0 á 22.15 149783,00

2. Lán rikisstofnana:
a. Siminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ............ 75000
b. Útvarpið (sjá 3. gr.'A. Út) ............ 124040

Flyt ...

167140
7270
2170
2046
5300

67693
134982
12852 í 
4350 j

683290 |

403803

24000
10000

100000
30000

567803

199040
882330

« » • • • • 882330
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kr. kr.

Flutt ...
II. Til eignaaukningar rikisstofnana:

882330

1. Búið á Vifilsstöðum (sjá 3. gr. A. I. 6)............
2. Búið á Kleppi (sjá 3.,gr. A. 1. 7) ....................
3. Síminn: Ný símakerfi o. fl. (sjá 3. gr. Út II—III.)

4000
3000

135000
142000

III. Til bygginga nýrra vita ............ ............................. 60000
IV. Til lögboðinna fyrirframgreiðslna ............................. 10000
V. Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V).................... 30000

Samtals ... ............ 1124330

í
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21. í
I. Rekstra

kr. kr.

2. gr.
Tekjor:

Skattar og tollar ..................................... ... , ... 9415000,0Í
3. gr. A. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ............................. 1313735

— B. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs............................. 20100

4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ....................
1333835,0( 
522625,0(

5. gr. óvissar tekjur............................................................... t' 60000,0(

Samtals ... ............ 11331460,0(

II. Sjóí

2.-5. gr.
Inn:

Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti.....................................

kr.

11331460,0(

20. gr. I.
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar ......................................................................................... 403803,01

— II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ............................. 24000,0(
- III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .............................................. 10000,01
— IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ............................. 100000.01
- V. Tekjur Menningarsjóðs........................................................................ 30000,01

Samtals ... 11899263,01

1) Fyrningar færðar bér til jafnaðar sömu upphæð, sem talin er i rekstrarútgjöldum.
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f i r 1 i t. 
írlit.

kr. kr.

7. gr.
8. gr.
9. gr.

10- gr- 
11. gr. A.

Gjöld:
Vextir .......... . ........................... ....................
Borðfé konungs .......................................................
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ............ ..............................................
Til rikisstjórnarinnar ..............................................
Til dómgæzlu og lögreglustjórnar .................... 947260.00

1473958,00
69000,00

231170,00
392246,00

— B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur 207000,00

12. gr.
13 gr. A

Til læknaskipnnar og heilbritðismála ............
VegHinál .............................................................. 992 62."l>

1154260,00 
621556 00

— B Samgongur a sjó ....................................................... 630"
— C. Vitamál og hafnargerðir ..................................... 358830,00

14. gr. A. Kirkjumál ............................................................... 364320,00
1982892,00

— B. Kennslumál 1291492,00

15. gr.
16. gr.
17. gr.
18. gr.
19. gr.

Til visinda, bókmennta og lista.............................
Til verklegra fyrirtækja .............................
Til almennrar styrktarstarfsemi....................
Til eftirlauna og styrktarfjár ....................
Óviss útgjöld ........... .....................................
Bekstrarafgangur ..............................................

Samtals ...

1655812,00
171750,00

1379760 00 
911400,00 
230117,45 
150000,00 
907538,55

11331460,00

írlit.

Út:
kr.

7.-19. gr. Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfiriiti .. ....................
Aðrar útborganir:

10423921,45

20.gr. I. Afborganir lána .................... ............ ..................................... 882330,00
— II. Til eignaaukningar ríkisstofnana .............................................. 142000,00
— III. Til byggingar nýrra vita ............................................................... 60000,00
— IV. Lögboðnar fyrirframgreiðslur ....................................................... 10000,00
— V. Til menningarsjóðs ........................................................................

Þar af kr. 3000 til menntamálaráðs.
30000,00

— VI. Greiðslujöfnuður ................................................................................ 351011,55

Samtals ... 11899263,00

zþt. 1933. A. (46. löggjafarþiug).
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22. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að kaupa, þvi verði er hún telur hæfilegt, ibúðarhús sýslumannsins i Borgar- 
nesi, með þeim skilmálum, að rikissjóður taki að sér greiðslu láns þess, 
sem á húsinn hvílir i viðlagasjóði og greiði sýslumanni það, sem um fram 
verður, enda greiði hann þá leigu af húsinu, sem um semur.

II. Að kaupa, fyrir fé úr kirkjujarðasjóði. húseignir séra Ólafs Sæmundssonar í 
Hraungerði, er hann lætur af prestskap.

III. Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll til þess að koma á stofn mjólkurbúum 
til osta- og smjörgerðar og mjólkurniðursuðu. Styrkurinn nemi allt að 
kostnaðar og sé þvi að eins greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfrækslu.

IV. Að taka á leigu á hentugum stað í Reykjavík kjallára til öruggrar geymslu 
á innlendum kartöflum, sem ætlaðar eru til sölu hér á landi, og lána hann 
aftur íslenzkum kartöfluframieiðendum og þeim, sem verzla með islenzkar 
kartöflur, gegn hæfilegum leigumála, er stjórnin ákveður.

V. Að ábyrgjast lán allt að kr. 50,000, til þess að reisa stúdentagarð í Reykjavík.

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

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1934, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu reglu sem bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu.

Stjórninni er heimiit að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Beck skipstjóra, 
eftirlaun eftir svipuðum reglum sem eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skip- 
stjóra sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

24. gr.
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá alþingi 1933 og hafa í 

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

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

Áthugasemdir við lagafrnmvarp þetta.

Frumvarpið er samið eftir fjárlögum fyrir 1933. 1 þeim .fjárlögum var af 
þingi og stjórn gengið alllangt í niðurfærslum, og hefir stjórnin ekki treyst sér 
til að leggja til, að gengið verði öllu lengra í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár, 
enda mest undir komið, að unnt verði að framkvæma fjárlögin á sinum tíma 
sem næst þvi sem hér er gert ráð fyrir, og er viðast áætlað um útgjöld, svo 
sem þau geta lægst orðið. Gert er ráð fyrir, að tekjulöggjöf haldist óbreytt,



og verða frv. um framlenging þeirra skatta og tolla, sem annars féllu úr 
gildi, lögð fyrir þingið.

Dýrtíðaruppbót embættismanna er í frv. áætluð 20% en 25% i fjárlögum 
fyrir 1933. JLaun starfsmanna, sem ráðnir eru utan launalaga, eru áætluð hin 
sömu sem verið hafa á síðastliðnu ári, enda voru þau lækkuð um 15% í árs- 
byrjun 1932.

Nokkrar lagfæringar hafa verið gerðar á áætlunarfjárhæðum, ýmist til 
hækkunar eða lækkunar eftir reynslu undanfarins árs.
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TEKJUBÁLKURINN.

Um 2. gr.
Gert er ráð fyrir, að tollar og skattar verði árið 1934 öllu bærri en á síð- 

asta ári, og eru i áætluninni þó taldir fyrir neðan meðaltal siðustu ára.

Um 3. gr.
Áætlanir um tekjur og gjöld rikisstofnana verða afhent fjárveitinganefnd. 

Er viðast fylgt áætlunum forstöðumannanna i frv.

Um 4. gr.
Vextir af búnaðarbankabréfum eru taldir sérstaklega í 3. lið. 
Aðrir vextir i 4. tölulið sundurliðast þannig:

Búnaðarbankinn:
6,2 % af kr. 2100000,00 ............................................................... ...

Síldarverksmiðjan:
5 % af kr. 1414000,00 ........................................................................

Arnarhvoll:
6,2 % af — 363500,00 ........................................................................

Reykjavikurbær:
Rafveitulán 6% af kr. 45000,00..................................... kr. 2700
Bráðab.lán 5 % - — 20000,00.....................................  — 1050

Lóðakaupalán:
6 °/e af c. 10000,00 ................................................................................

Eimskipafélag íslands:
6% af kr’ 70000,00........................................................................ ...

Finnur Jónsson málari:

kr. 130200

- 70700

— 22537

— 3750

- 600

— 4200

6% af kr. 8000,00 ... 
Jóbannes Jósefsson:

6*/o af kr. 36765,00 ... 
Bergur Jónsson sýslum.:

6 7. af kr. 4882,50 ... 
Lán til presta:

3«/»% af kr. 19000,00

... — 480

... — 2205

... - 293

... - 660
Kr. 235625
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GJALDABÁLKURINN.

Um 7. gr.
1 4. lið eru taldir vextir af lausaskuldum, sem mvndazt bafa á síðustu 

tveim árum.
Yfirlit um vexti og afborganir (sbr. 20. gr.) fastra lána 1934.

A. Vextir og ajborganir fastra lána Í93b.
Afborganir1. Innlend lán. Vextir

1. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916, til 25 ára með kr. .kr.
bankavöxtum bjá landsbankanum kr. 100000 1920,00 4000,00

2. Lán til ritsíma tekið i landsbankanum 20. jan. 
1918 til 25 ára með bankavöxtum kr. 85000 1836,00 3400,00

3. Lán hjá háskóla Islands tekið 10. jan. 1919 með 
5% vöxtum, afborgunarlaust ..................................... 50000,00

4. Skuldabréfalán, tekið 1. júli 1920, með 51/íu/« 
vöxtum til 20 ára, 3 milj. kr......................................... 57775,00 150000,00

5. Veðdeildarlán Staðarfells .............................................. 312,00 250,00
6. Lán hjá landsbanka vegna Reykja í Ölfusi 288,00 1200,00
7. Lán bjá landsbankanum, tekið 13. sept. 1928, með

6 c/o vöxtum, til 20 ára, til vinnubælisins, 50 þús. 2100,00 2500,00
8. Lán samkv. skuldabrj., til Gisla Björnssonar til 25 

ára með 5°/'o vöxtum, kr. 65000.................................. 2730 00 2600,00
Isl. kr. 116961,00 163950,00

2. D ö n s k 1 á n (d. kr.).
1. 4 Vi u/o lán tekið 1909 hjá dönskum bönkum, 

1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. fl. banka- 
vaxtabréf landsbankans .............................................. 12887,25 50000,00

2. 4 7i "/o lán hjá lifsábyrgðarstofnuninni i Kaup- 
mannahöfn 1912 250000 kr. til 30 ára, til kaupa 
III. fl. bankavaxtabréfa landsbankans .................... 3375,00 8333,34

3. 4 °/o ritsimalán 1913, endurgreiðsla á 30 árum með 
föstu árgjaldi, tekið bjá m. n. ritsimafél. 500000 kr. 9285,76 19705,26

4. 5°/0 ritsimalán 1917, tekið hjá m. n. ritsímafél. til 
30 árá, 500000 kr.................................................................. 16307,89 16045,45

5. 5 °/o lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júli 1919 
til 20 ára, 4J/i milj. kr........................................................ 67500,00 225000,00

6. 4 V’ */» lán hjá Bicuben til heilsubælisins á Vifilsst. 5230.09 2269 91
D. kr. 114585,99 321353,96

3. E n s k 1 á n.
Lán frá 1921, vextir £ 16092. Afb. £ 6762-4-0 á ”/i» 356437.80 149782,78

— - 1930 — - 29700. - 657855.00
— - 1931 — - 3428. — 75930.20

Vextir £ 49220. Afb. £ 6762-4-0 Kr. 1090223,00 149782,78



B. Greiðslur af Lánum rikissjóðs.
I. Vextir: Kr. Kr.

1. Innlend lán...................................................................... . 116961.00
2. Dönsk lán danskar kr. 114585.99 á 115/- ............ 131774.00
3. Ensk lán £ 49220 á 2,/h............'................................ 1090223.00
4. Aðrir vextir........................................................................ 135000 00

--------------------- 1473958.00
II. Afborganir:

1. Innlend lán........................................................................ 163950.00
2. Dönsk lan, danskar kr. 321353 96 á ní/- .......... 369557 00
3. Ensk lán £ 6762-4-0 á as/n............................... 149793 00

----------------------- 683290.00

2157248 00

Um 8. gr.
Liðurinn er talinn i ísl. krónum.

Um 9. gr.
Alþingiskostnaðurinn er áætlaður binn sami sem í yfirstandandi fjárlögum. 

Fyrning er bér eins og annarstaðar í frv. miðuð við fasteignmat.

Um 10. gr.
II. -2, 3. Pappir og prentunarkostnaður hagstofunnar er hér bækkaður 

samkv. áætlun hagstofustjóra.
III, 1, b. Rostnaður af embætti sendiherra er lækkaður um 5 þús. kr., 

og er ætlazt til, að þær megi spara á risnu o. fl.

Um 11. gr.
A, 1. b. Annar kostnaður við bæstarétt hefir áður verið áætlaður allt of 

lágt. Samkv. reynslu er ekki fært að áætla hann lægra en 10000 kr.
A, 4. d. Fjárveitingin til samningar spjaldskrár er lækkuð um kr. 500.
A, 5. d. Húsaleiga tollstjóra í Arnarhvoli er 1200 kr. bærri en áður hefir 

verið áætlað, og er það leiðrétt hér.
A, 5. e. Innheimtukostnaður er hækkaður um 2000 kr. Hefir innheimtustarf 

sifellt aukist, og mun kostnaðurinn reynast meiri en bér er áætlað.
A, 8. Skrifstofukostnað sýslumanna og bæjarfógeta er ekki unnt að lækka 

frá því sem verið hefir undanfarið, og er hann hér færður i sama horf og áður.
A, 9. Með þvi fé, sem hér er veitt til iandhelgisgæzlunnar, er ekki unnt 

að halda úti nema tveimur skipum. Ætla má, að landhelgissjóður geti á árinu 
1934 innt af hendi þá greiðslu, sem honum er ætlað.

A, 15. Nýr liður kr. 3000 til endurskoðunar á réttarfarslöggjöfinni.
B, 5. Rostnaður af rikisskattanefnd getur ekki orðið lægri en 6000 kr. 

Ýmis óhjákvæmilegur aukakostnaður, pappir, prentun, frímerki o. fl., gerir 
nauðsynlega hækkunina á þessum lið.

B, 6. Eyðublaðakostnaður virðist mega lækka um 5000 kr.
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Um 12. gr.
2. Skrifstofukostnaður landlæknis er hækkaður um 1000 kr.
3. Styrkur til ólafsfjarðarbúa er felldur niður, með því að Ólafsfjörður er 

nú orðinn sjálfstætt læknishérað.
Áætlunum um spitala og heilsuhæli er yfirleitt lítið breytt. Tillögur land- 

læknis verða sendar fjárveitinganefndum.
Nokkrum fjárhæðum í lok greinarinnar er breytt vegna undanfarinnar 

reynslu og felldir niður sjúkrastyrkir.
18. Laun ljósmæðra, eftir að launakjörum þeirra var breytt, hafa reyust 

lægri en við var búizt, og er liðurinn þvi hækkaður um 15 000 kr.

. Um 13. gr.
II. a. Til nýrra þjóðvega eru veittar kr. 162.000, og jafnað niður í samráði 

við vegamálastjóra.
b. Viðhald og umbætur þjóðvega er lækkað um 100.000 kr., og mun ekki 

hafa farið meira fé til þess á siðasta ári.
III. Brúargerðir eru hækkaðar um kr. 40.000 m. a. vegna afborgana á 

brúarlánum, sem tekin hafa verið á siðasta ári og væntanlega verða tekin á 
þessu ári.

VI. 1. Tillag til akfærra sýsluvega er lækkað um kr. 10.000 vegna hins 
nýja 15°/o tillags, samkvæmt lögunum um bifreiðarskatt, sem hér er fært sér- 
staklega í næsta lið.

3. Sýsluvegasjóðstillög hafa hin siðari ár jafnan reynzt hærri en áætlað 
hefir verið, og er óhjákvæmilegt að hækka áætlunina um kr. 20.000.

B, 1. a. Hækkunin er óhjákvæmiíeg, ef von á að vera um að bæði strand- 
ferðaskipin geti gengið.

b. Styrkurinn til eimskipafélags íslands er lækkaður um kr. 50.000, frá 
þvi sem hann er í yfirstandandi fjárlögum.

C, I. 3. Húsaleiga vitamálaskrifstofunnar er tekinn upp sem séfstakur liður, 
og miðast við núverandi leigu í hinu nýja húsi landsimans.

III. Rekstrarkostnað vitanna verður að hækka um kr. 10.000, samkv. 
undanfarandi reynslu.

Um 14. gr.
A, a. 2. Skrifstofukostnaður biskups er bækkaður um kr. 1000.
b. 4. Stjórnin mun flytja frumvarp um niðurlagning prestlaunasjóðs, en 

að svo stöddu er framlag til hans talið hér roeð venjulegum hætti.
B, I. a. Liðurinn er hækkaður um kr. 2500, sbr. aths., samkvæmt ein- 

dreginni ósk háskólaráðs. Er von á nýjum kennara, sem sérstaklega hefir 
búið sig undir kennslu í þessum greinum.

B, 1. g. Rannsóknarstofa í þarfir atvinnuveganna hefir áður verið talin i 
16. gr., en rétt þykir að telja hana hér.

II. c. og d. Ráðuneytið hefir ekki viljað synjá umsóknum um námsstyrk 
frá þessum tveim stúdentum, enda eru þeir báðir með afburðum góðir námsmenn.
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IV. b. 4. Kostnaður við stundakennslu og prófdómendur var lækkaður 
um of á síðasta þingi, og verður að bækka aftur um kr. 2000.

b. 8. Styrkur til kennslutækjakaupa er bækkaður um nokkur hundruð 
krónur til nokkurra skóla.

IX. 2. e. Styrkur til verklegs náms á Hvanneyri er hækkaður um kr. 475,00 
eftir ósk skólastjóra.

XII. 1. b. og 2. a. Athugasemd við rekstrarstyrk kvennaskólanna í Rvík 
og á Blönduósi er felld niður, enda marklaus.

XIII. 4. Nýr liður kr. 1500 er ætlaður til styrktar barnaskólahúsa utan 
kaupstaða. Verður ekki hjá þeim styrk komizt, vegna vangoldins styrks til 
skóla, sem þegar hafa verið reistir, og nýrra skólahúsa, sem jafnan er þörf.

XIV. 1. c. 4. Lidurinn er hækkaður um kr. 700,00 til kaupa á nýjum 
skólaborðum.

2. b. 5000 kr. styrkur . til stofnkostnaðar béraðsskóla er ætlaður til raf- 
veitu í Laugaskóla, fyrsta greiðsla.

XV. 2. Styrkveitingin til Hallormstaðaskóla er hækkuð vegna þeirrar byrði, 
sem skólinn hefir af vaxtagreiðslu.

XVI. Liðurinn til kennslu heyrnar og málleysingja er hækkaður um kr. 
3000,00, sbr. greinargerð forstöðukonunnar.

Um 15. gr.
1. d. Liðurinn hefir verið hækkaður um kr. 2000, vegna dýrleika á þýzk- 

um bókum.
9. Liðurinn er hækkaður um kr. 1000, vegna væntanlegrar útgáfu islenzkrar 

æfisagnabókar (Biografisk Lexikon).
13. Nýr liður. Tekinn er upp kr. 600,00 styrkur til norræna félagsins, m. 

a. með tilliti til kostnaðar af þátttöku í islenzku vikunni i Stokkhólmi.
24. Nýr liður. Kr. 2000,00 til dr. Guðm. Finnbogasonar, til þessað honum 

geti unnizt tími til að ljúka við bók sina um eðliseinkenni Islendinga, sem 
hann áður hefir haft fjárlagastyrk til.

25. Ritstyrkur til H. K. Laxness er hækkaður um kr. 900,00, enda hefir 
hann litlar tekjur af öðrum störfum.

38. Nýr liður til Þórðar Flóventssonar kr. 800,00. Hefir hann áður haft 
styrk í fjárlögum til laxaklaks og er nú styrks þurfi fyrir aldurs sakir.

Um 16. gr.
3. Gert er ráð fyrir minnkandi jarðræktarstarfsemi á þessu ári og liðurinn 

lækkaður um kr. 50.000.
5. e. 2. Kostnaðartillag til búnaðarbankans er lækkað um kr. 2000. Á að 

lækka um kr. 1000 á ári, en hetir gleymzt í siðustu fjárlögum.
6. Gert er ráð fyrir, að lög á siðasta þingi um að ágóði af tóbakseinka- 

sölu falli til rikisins verði framlengd um eitt ár, og er þvi ágóðahluti hvorki 
talinn í fjárveitingu til búnaðarbankans né byggingarsjóða.

14. Um nauðsynlegar hækkanir í fjárveitingum til veðurstofunnar visast 
til bréfs forstöðumanns.
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22. Liðurinn er hækkaður um kr. 2000, og ætti fjárveitingin þá að hrökkva, 
þó að mun meiri umframgreiðsla hafí til þessa verið á þessum lið.

36. Nýr liður kr. 1000 til vinnumiðstöðvar kvenna. Skráningarstofa þessi 
hefir unnið mikið starf og gott á siðasta ári, og þykir rétt að veita styrk til 
þess, að framhald geti orðið á starfinu.

Um 17. gr.
1. Styrkir skv. berklavarnalögum hljóta óhjákvæmilega að hækka vegna 

aukningar á sjúkrahúsum, og eru gjöldin hér áætluð kr. 50000 hærri en í yfir- 
standandi fjárlögum.

2. Gjöld samkv. 1. nr. 68 frá siðasta þingi eru hér áætluð kr. 20000 hærri 
en gjöld skv. 66. og 67. gr. fátækralaga voru áður áætluð, en erfitt að segja 
með vissu, hver raun verður á.

Styrkur til bjargráðasjóðs er felldur niður samkvæmt lögum frá siðasta 
þingi.

23. Styrkur til elliheimilisins Grund er lækkaður um kr. 1000.

Um 18. gr.
Vísast til skrár um lögmælt eftirlaun, sem prentuð er aftan viö athuga- 

semdirnar.

Um 19. gr.
óbreytt.

Um 20. gr.
Framlag til landsbanka og tii þjóðleikhúss (skemtanask.) er fellt niður, 

og gert ráð fyrir að V* hluti af tekjum menningarsjóðs renni í rikissjóð, skv. 
lögum frá siðasta þingi.

Um 21. gr.
Þarfnast ekki skýringar. Að öðru leyti vísast til framsöguræðu og þeirra 

erinda um undirbúning fjárlagafrumvarps, sem send verða fjárveitinganefnd.

Um 22. gr.
I. Tekin er upp heimild handa stjórninni, til þess að kaupa sýslumannsbú- 

staðinn í Borgarnesi, ef um verðið semst.
II. Einnig er tekin upp heimild til þess að kaupa fyrir fé úr kirkjujarða- 

sjóði bús á prestssetrinu i Hraungerði.
V. Stjórnin hefir ekki tekið upp endurveiting á styrk til stúdentagarðs 

að þessu sinni, en þykir rétt, að veitt sé rikisábyrgð á nokkru af kostnaði við 
að koma upp húsinu, ef að sama gagni mætti koma i bráðina.
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S KRÁ
yfir lögmælt eftirlaun til embættismanna og embættismannaekkna og barna í árslok 1932.

A. Embættismenn:
1. Einar Benediktsson, fv. sýslumaöur i Rangárvallasýslu (kon-

ungsúrskurður ’/« 1927 .....................................................................
2. Marinó Hafstein, fv. sýslumaður i Strandasýslu (konungsúr-

skurður ”/u 1908)..............................................................................
3. Helgi Guðmundsson, fv. héraðslæknir í Siglufjarðarhéraði

(konungsúrskurður V11 1910).......................................................
4. Axel Valdimar Tulinius, fv. sýslumaður í Suður-Múlasýslu

(konungsúrskurður */’ 1911)............................................................
5. Davið Scheving, fv. héraðslæknir i ísafjarðarhéraöi (konungs-

úrskurður ’/» 1914).........................................................................
6. Guðmundur Eggerz, fv. sýslumaður í Árnessýslu . . . . .
7. Skúli Arnason, fv. héraðslæknir i Grimsneshéraði..................
8. Jón Jónsson, fv. héraðslæknir.......................................................
9. Sigurður Magnússon, fv. héraðslæknir.....................................

10. Stefán Gfslason, fv. béraðslæknir..................................................
11. Magnús Guðmundsson ráðherra..................................................
12. Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðslæknir...........................
13. Karl Einar'sson, fv. bæjarfógeti................................ .... . . .
14. Ólafur Thorlacius, fv. héraðslæknir.........................................
15. Sig. H. Kvaran, fv. héraðslæknir..............................................
16. Jóhannes Jóhannesson, fv. bæjarfógeti.....................................
17. Magnús Helgason, fv. skólastjóri..................................................
18 Porgrimur Pórðarson, læknir.......................................................
19 Guðm. Björnson, landlæknir.......................................................
20. Lárus H. Bjarnason, hæstaréttardómari................................ ....

B. Embættismannaekkjur og börn:
1. Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassens amtmanns,

frá 10/i 1891.......................................................................................
2. Ásta Hallgrimsson, ekkja Tómasar Hallgrimssonar lækna-

skólakennara, frá */i 1894 ............................................................
3. Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar héraðslæknis í

4. læknishéraði, frá */« 1894 ............................................................
4. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briems amtmanns, frá

>/i 1905 ................................................................................................
5. Elin G. Blöndal, ekkja P. Blöndal béraðslæknis.......................
6. Gnðrún B. Gisladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar héraðslæknis

.. (
kr. kr.

641,91

1008,00

1000,00

1876,62

1266,67 
1558,52 
800,00 
991,67 
96333 

1000 00 
1060,00 
1000,00 
1461,22 
700,00 
595,00 

8000,00 
4200,00 
1133,33 
7000,00 
8000,00

44256,27

750,00 

350,00 1
i

305,00 !

625,00 I
187,50
189,37

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).
2406,87 | 44256,27

8
Flyt
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kr. kr.

Flutt
7. Lára Malvina Scheving, ekkja Guðmundar Scheving héraðs-

læknis, frá '/2 1909 .........................................................................
8. Elina Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgrims Sveinssonar

biskups, frá ’/i 1910.........................................................................
9. Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar héraðslæknis

í Hróarstunguhéraði, frá '/» 1910..................................................
10. Póra Gísladóttir, ekkja Sígurðar Pálssonar héraðslæknis i

Sauðárkrókshéraði, frá '/u 1910..................................................
11. Oliva Maria Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guðmundssonar,

frá >/. 1913...........................................................................................
12. Sigriður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfirdómara, frá

*/7 1915................................................................................................
13. Theódóra Thóroddsen, ekkja Skúla Thóroddsen sýslumanns,

frá >/. 1916........................................................... ...........................
14. Elin Stephensen, ekkja Magnúsar landshöfðingja Stephensen,

frá >/. 1917.............................................. .............................................
15. Sofia Johnsen, ekkja fyrv. héraðslæknis Porgríms Johnsen,

frá >/. 1917. . ■...................................................................................
16. Pórunn Stefánsdótttr, ekkja fyrv. kennara sira Jónasar Jón-

assonar, frá ’/io 1917.........................................................................
17. Vigdis G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals héraðslæknis i Borgar-

fjarðarhéraði.......................................................................................
18. Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófessors, frá

'/. 1920 ................................................................................................
19. Sigriður Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yfirkennara . . .
20. Finnboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar héraðslæknis i

Reykhólahéraði..................................................................................
21. Steinunn Frimannsdóttir, ekkja Stefáns Stefánssonar skóla-

meistara á Akureyri . . . .............................................................
22 Anna Daníelsson, ekkja hæstaréttardómara Halldórs Danielss.
23. Guðrún Björnsdóttir, ekkja Pórðar Pálssonar héraðslæknis .
24. Ingibjörg Magnúsdóttir, ekkja Júlíusar Halldórssonar héraðs-

læknis, frá ’/« 1924.........................................................................
25. Margrét Lárusdóttir, ekkja Guðmundar Porsteinssonar hér-

aðslæknis, frá >/i 1924 .....................................................................
26. Rannveig Tómasdóttir, ekkja Magnúsar Jóhannssonar hér-

aðslæknis, frá >/i 1924 ..............................................kr. 187,40
Samkvæmt konungsúrskurði =8/s 1924, með syni 
hennar til 16 ára aldurs 80 kr. árlega:
Axel Valgarður, f. ’°/s 1922 .....................................— 80,00

27. Anna Gunnlaugsson, ekkja Halldórs Gunnlaugssonar héraðs-
læknis, frá ’/i 1925........................... ...........................kr. 150,00
Samkvæmt konungsúrskurði 10/s 1925, með syni 
hennar til 16 ára aldurs, 100 kr. árlega:
Gunnar Pór, f. ’°/e 1919..............................................— 100,00

2406,87

187.50

875,00

150,00

212.50

560,83

500,00

535,17

1166,67

321,53

200,00

187.50

340,00
450,00

187,50

715.82
859,37
187.50

212.50

150,00

267,40

250,00

10923,66

44256,27

Flyt 44256,27
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28. Kirstin Þ. Blöndal, ekkja Ásgeirs Blðndal héraðs-

læknis, frá >/, 1926 .........................................................................
29. Þórunn Siemsen, ekkja Frans Siemsens sýslumanns, frá */>

1926 .....................................................................................................
30. Þóra Magnússon, ekkja Jóns Magnússonar ráðherra, frá >/?

1926 .....................................................................................................
31. Jenny Forberg, ekkja Oluf Forberg landssimastjóra, frá «/»

1925 ......................................... ...........................................................
32. Ragna Gunnarsdóttir, ekkja Ólafs Gunnarssonar héraðslæknis,

frá >/, 1927 . ................................................................ kr. 150,00
Samkvæmt konungsúrskurði “/s 1927 með hverju
barni hennar til 16 ára aldurs:
1. Kristín, f. «/» 1918.......................................................— 100.00
2. Björn, f. >/„ 1920 .......................................................— 100,00
3. Gunnar, f. 6/i 1922 .......................................................— 100 00
4. Ólafur, f. ,8/i 1924 .......................................................- 100,00

33. Sigrfður Blöndal, ekkja Björns Blöndal héraðslæknis, frá '/n>
1927 .....................................................................................................

34. Kristin Þórarinsdóttir, ekkja Kr. Kristjánssonar héraðslæknis,
frá «/,, 1927 .......................................................................................

35. Aðalbjörg Sigurðardóttir, ekkja Har. Níelssonar prófessors .
36. Anna Jónsson, ekkja Kl. Jónssonar ráðherra...........................
37. Sigríður Jónsdóttir, ekkja Bjarna Jenssonar héraðslæknis. .
38. Cathinka Sigfússon, ekkja Jóhannesar Sigfussonar

kennara ................................................................................................
39. Susie Briero, ekkja Halldórs Briem bókavarðar..................
40. Margrét Árnadóttir, ekkja Pals V. Bjarnasonar sýslu-

manns................................................................................................
41. Súsanna Erlendsson, ekkja Henriks Erlendssonar héraðs-

læknis......................................................................... kr. 187,50
Samkvæmt konungsúrskurði 7/a 1931, með hverju 
barni hennar til 16 ára aldurs:
1. Þórhallur, f. >*/i 1918..............................................— 8,33
2. Halldóra Sigriður, f. s/6 1919.................................... — 100,00
3. Kristin, f. >’/„ 1920'.................................................. — 100,00
4. Sigríður, f. ,8/« 1922 ...................................................- 100,00
5. Friðrik, f. “/5 1925  — 100,00
6. Bjarni, f. »/, 1927 .......................................................— 100,00

C. Prestsekkjur:
1. Anna Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað.........................................
2. Ástríður Petersen frá Svalbarði..................................................
3. Bergljót Blöndal frá Hvammi i SkagaBrði................................
4. Camilla S. Briem frá Hruna...........................................................
5. Elin Scheving frá Vogsósum...........................................................

10923,66

187,50

391,90

1200,00

500,00

550,00

150,00

237.50 
340,00 
750,00
187.50

240,00
300,00

350,00

695,83

100,52
100,00
100,00
129^43
100,00

kr.

44256,27

17003,89

Flyt 529,95 61260,16
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•
kr. kr.

Flutt 529,95 61260,16
6. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli.................................................. 100,00 I
7. Guörún J. Jóhannesdóttir frá Bergstöðum................................ 107,54 1
8. Guðrún Jónsdóttir frá Kolfreyjustað......................................... 183,78
9. Guðrún Ólafsdóttir frá Otradal................................................... 100,00

10. Guðrún Pétursdóttir frá Görðum.............................................. 31481
11. Guðrún Torfadóttir frá Hólmum.................................................. 134,40 1
12. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað..................................... 158,95 !
13. Iugunn Loftsdóttir frá Desjarmýri.............................................. 101,55 j
14. Margrét Pórðardóttir frá Gaulverjabæ......................................... 139,86
15. Ragnbeiður Magnúsdóttir frá Stað i Steingrímsflrði .... 131,36
16. Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi............................ 118,60
17. Sigriður Jónsdóttir frá Melstað................................................... 188,06
18. Sigriður Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka................................ ’ 131,26
19. Vigdis Einarsdóttir frá Grunnavik.............................................. 104,16
20. Pórey Kolbeins frá Staðarbakka.................................................. 115,53
21. Helga Ketilsdóttir frá Grindavik.................................................. 100,00
22 Sigrún Kjartansdóttir frá Mosfelli.............................................. 147,50
23. Vilborg Jónsdóttir frá Prestsbakka.............................................. 102,65
24. Sigriður Halldórsdóttir frá Holti i Önundarflrði.................. 18436
25. Guðlaug Vigfúsdóttir frá Stafafelli.............................................. 90,80
26. Ingibjörg Magnúsdóttir frá Laufási.............................................. 142,10
27. Guðfinna Jensdóttir frá Miklabæ.................................................. 116,96
28. Guðrún Sigurðardóttir frá Flatey.............................................. 118,93
29. Guðbjörg Hermannsdóttir frá Pingvöllum................................ 118,30
30. Pórunn Bjarnadóltir frá Vigur....................................................... 144,44
31. Anna Stefánsdóttir frá Stað i Súgandaflrði................................ 100,00
32. Helga Skúladóttir frá Kálfafellsstað.............................................. 72,94
33. Valgerður Karólina Guðmundsdóttir frá Grenivik.................. 164 63
34. Guðrún Hermannsdóttir frá Breiðabólstað................................ 212.94
35. Amdis Pétursdóttir frá Vatnsflrði.............................................. 162,10
36. Guðriður Ólafsdóttir frá Húsavik.............................................. 135,74
37. Porbjörg Palsdóttir frá Gilsbakka.............................................. 100,00
38. Guðriður Helgadóttir frá Kvennabrekku................................ 168.00
39. Guðný Porsteinsdóttir frá Nesi i Norðfirði................................ 126,44
40. Jakobína Sigurgeirsdóttir frá Borg.............................................. 142,56
41. Kristin Jónsdóttir frá Brjámslæk.................................................. 103,00
42. Sigriður Pórðardóttir frá Stalholti.............................................. 156,00
43. Margrét Jónasdóttir frá Stað i Steingrímsfíröi....................... 131,36
44. Sigriður Jóhannesdóttir frá Hruna.............................................. 129,42
45. Póra Jónsdóttir frá Auðkúlu....................................................... 82,72
46. Jóhanna Magnúsdóttir frá Staðarhrauni.................................... 224.00
47. Margrét Sigurðardóttir frá Höskuldsstöðum............................ 131,85
48. Sigurlaug Knudsen frá Breiðabólsstað..................................... 133,00

6402,55

D. Lög nr. 49, 1923:
Einar Porkelsson fyrv. skrifstofustjóri Alþingis....................... 2500,00

Flyt 70162,71
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kr. kr.

Flutt
E. Lög nr. 51, 1921, 8. gr.:

1. Asta Einarson, ekkja Magnúsar Einarson dýralæknis . . .
2. Anna Þorgrímsdóttir, læknisekkja..............................................
3. Hrefna Einarsdóttir, læknisekkja........................... kr. 350,00

Sonur hennar Siguröur, f. ’•/’ 1920, til 16 ára
aldurs......................................................................... — 100,00

4. Hedvig Blðndal, ekkja Óla P. Blöndal póstritara..................
5. Poliy Ólafson, ekkja Gísla J. Ólafson landsímastjóra . . .
6. Aldný Magnúsdóttir, ekkja Árna Kristjánssonar simritara . .
7. María Guðmundsdóttir, ekkja Asgríms Péturssonar fiski-

matsmanns......................................................................................
8. María Jónsdóttir, ekkja Fr. Klemenssonar póstafgreiöslu-

manns................................................................................................

Samtals

70162,71

250,00
300,00

450,00
350,00
500,00
220,00

240,00

240,00
--------- 2550,00

72712,71

2. Frumvarp
til fjáraukalaga fvrir árið 1931.

(Lagt fyrir alþingi 1933).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlöguin 1931, eru veittar kr. 

3393442.14 til gjalda þeirra, sein tilfaerð eru í 2. 11. grein hér á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin 1 10. gr. er veitt.

I. Ráðiineytið o. fl.
Við 1. Annar kostnaður ................................................... 38268.51
— 5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfuin .............. 12530.24
— 6. b. Til pappírs og prentunar ............................... 14519.25

c. Til kostnaðar við sendingar ......................... 599.50

II. Hagstofan.
— 3. Prentun evðublaða .............................................. 1386.48
— 5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .................... 1740.57
— 6. Manntal 1703 ........................................................ 40.56

----------------- 69085.11

Flyt 69085.11
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3. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 11. gr. er veitt:

A. Dómgæzla og lögreglustjórn.

62 Þingskjal 2

Við 1. b. Annar kostnaður      ....................................... 6849.98
— 4. b. Húsaleiga o. fl.................................................. 120.00

d. Samning spjaldskrár ...................................... 1140.00
5. a. Laun fulltrúa og 4 skrifara.......................... 11230.00

b. Laun 6 tollvarða .............................................. 3480.00
c. —d. Húsaleiga, hiti og ljós ......................... 800.00
e. Innheimtukostnaður ........................................ 7845.00

Við 6. a. Laun fulltrúa og 3 skrifara ......................... 7130.80
b.—c. Húsaleiga, hiti og ljós .............................. 1287.00

d. Ýmis gjöld ............................................................ 1358.91
— 7. Skrifstofukostn. sýslumanna og bæjarfógeta . . 8700.00

9. Til landhelgisgæzlu .............................................. 235242.09
— 11. Til hegningarhússins og viðhaldskostn. fangah. 4935.00
— 12. Til vinnuhælisins á Litla Hrauni .................... 47000.00
— 13. Annar sakamálakostn. og lögreglumála m. m. 122156.60
-- 14. Þóknun til sjódómsmanna......... 64.00
— 15. Þóknun til setu- og varadóinara .................... 7858.75

B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.
— 1. a. Burðareyrir .................................................... 38289.98

b. Embættisskevti ................................................ 9006.81
— 4. Skattanefndakostnaður m. m............... 62089.56
— 5. Evðublöð o. fl........................................... 32696.35

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

Til læknaskipunar og heilbrigðismála.
Við 2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis ................ 4745.02
— 3. Læknisvitjanastyrkur ........................................ 600.00
— 8. Geislalækningastofa rikisins ............................ 1249.28
— 10. Stvrkur til héraðslækna til utanferða ............. 257.51
— 13. Heilsuhælið á Vífilsstöðum .............................. 9887.50
— 15. b. Til sjúkraskýla og læknisbústaða ............ 13190.28

h. Heilbrigðiseftirlit með alþýðuskólum..........  826.93
m. Til styrktar mönnum, er þurfa gervilimi .. 150.00

Kr.
69085.11

609280.86

30908.52

Flyt 709274.49
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Kr. Kr.
Flutt 709274.49

5. gr. ■ '
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:

Til samgöngumála.

A. Póstmál:
1. b. Póstafgreiðslumenn utan Rvikur .................. 5516.67
2. Póstflutningur ...................................................... 60512.98
3. a. Skrifstofukostnaður ......................................... 17578.91

d. Önnur gjöld ......................................... 52709.55

B. Vegamál:
I. 3. Ferðakostn. og fæðispeningar .............. 1447.98

4. Til aðstoðarm. og mælinga ................... 2677.82
5. Skrifstofukostnaður .................................. 8079.30

II. Þjóðvegir:
a. 4. Vesturlandsvegur .............................. 19010.96

5. Húnavatnssýsluvegur ........................ 1547.84
10. Þistilfjarðarvegur .............................. 7920.60
12. Biskupstungnabraut .......................... 580.19
13. Skaftártunguvegur ............................ 15529.04

b. Viðhald og umbætur .............................. 319088.50
III. Til brúargerða sarnkv. brúalögum ............ 38047.71
IV. Til slitlags á akvegum .............................. 45000.00
V. Fjallvegir ........................................................ 6643.08

VI. 1. Til áhalda .....................  24318.82
VII. 1. Til akfærra sýsluvega .............................. 1791.04

X. Til vetrarflutninga ....................................... 10037.78
XIII. Til húsa í Bakkaseli...................................... 238.71
XIV. TiJ útihúsa í Fornahvammi ...................... 6673.53

C. Samgöngur á sjó:
1. a. Til strandferða ............ ....................... 327389.49

D. Vitamál og hafnargerðir:
I. 3. Til verkfróðra aðstoðarmanna ............. 1018.00

4. Til skrifstofuhalds .................................... 7099.58
5. Ferðakostnaður og fæðispeningar ........ 131.60

III. Rekstrarkostnaður vitanna .......................... 20015.77
IV. Sjómerki og viðhald sæluhúsa .................. 3046.46
V. Til vitagerðar ............................................... 14013.12

VII. Ýmislegt .......................................................... 10168.34

Flyt 709274.49
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F. Hraðskeyta og talsímasainband:
Við I. Til viðauka símkerfa o. fl............................. 2459.19

II. Til einkasíma í sveitum ................ ............. 489.30
III. Til nýrra símlagninga .................................. 17169.19
V. 2. Kostnaður af aðalskrifstofu . .............. 6017.16

8. Ritsímastöðin í Reykjavík ........ ............... 6234.06
4. Loftskeytastöðin í Revkjavík.................. 4276.35

— 5. Bæjarsíminn í Reykjavík ........................ 39178.08
— 6. Áhaldahúsið ....'....................................... 3257.27
Við 7. Ritsíinastöðin á Akurevri ....................... 4682.72
— 8. — á Seyðisfirði ..................... 3517.14
— 9. — á Isafirði ........................... 683.32
— 10. Simastöðin á Borðeyri ............................ 222.55

11. — í Hafnarfirði  .................... 2996.02
12. — í Vestmannaevjum ............... 2168.23

— 13. á Siglufirði ............................ 3812.09
— 14. Til aukaritsímaþjónustu ........................... 3546.62

15. Til annara simast. og eftirlitsst.............. 2166.28
— 16. b. Til uppbótar á launum símritara o. fl. 3485.00

e. Til uppb. á launum kvenvarðstj. o. fl. 949.86
VI. Eyðublöð, prentun. ritföng o. fl................... 5555.96

— VII. Viðbót og viðhald stöðvanna ....................... 9767.98
— IX. Ferðakostnaður .............................................. 4427.25

X. Viðhald landssímanna .................................. 23446.77
XIII. Tillag til alþjóðaskrifst. i Bern .................. 326.30
XIV. Ýmis gjöld ...................................................... 3823.01

G. Útvarp:
Við II. 2. Útvarpsráð og útvarpsefni ...................... • 56749.48
— 3. Viðhald, ræsting, ljós, hiti o. fl................. 6996.36
— 4. Ýmis gjöld .......................... .................... 7708.02

------------------ 1253946.93

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

Til kirkju- og kennslumála.

A. Andlega stéttin:
Við b. 7. Til húsabóta á prestssetrum .............. 7552.53

Flvt 1963221.42
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Kr.
Flutt

B. Kennslumál:
Við I. 1. Hiti, ljós. ræsting o. fl.......................... 1130.89
— m. 2. Ýmis gjöld ............................................ 9148.05
— II. a. Til íslenzkra stúdenta í erl. háskólum 2253.07

b. Námsstyrkir ........................ ................. 649.45
— III. b. 2. Eldiviður, ljós og ræsting................... 2020.36

3. Til skólahúss, utan og innan.............. 5817.44
9. Ýmis gjöld ........................................... 1789.58

10. Til verðlaunabóka ................................ 117.40
Við IV. b. 1. Aukakennarar og stundakennarar . . 10431.99

4. Eldiviður og ljós .................................. 3771.35
7. Til viðhalds .......................................... 67.68
8. Ýmis gjöld ............................................ 8001.88

— V. b. 1. Stundakennsla ...................................... 2882.68
2. Eldiviður og Ijós .................................. 46.15
3. Bókakaup og áböld.............................. 212.40
5. Vornámskeið .....................  1872.14
6. Til viðhalds .................................. . ... 1383.01
7. Ýmis gjöld ................................................ 1897.92

— VI. b. 1. Stundakennsla ...................................... 300.00
2. Eldiviður og ljós . ................................ 315.77
5. Ýmis gjöld ........................................... 125.46

— VII. b. 1. Stundakennsla ...................................... 180.00
5. Til prófhalda ....................................... 188.00

— VIII. l.e. 2. Kennsluáhöld ............ ........................ 207.00
3. Eldiviður og ljós ................................ 633.68
4. Ý’mis gjöld .................................  835.32

— 2.c. 1. Verklegt nám ....................................... 1360.30
2. Kennsluáhöld .................................. 149.01
3. Eldiviður og ljós .................................. 1323.72
4. Ýmis gjöld ............................................ 1838.94

— XI. 2. b. Annar kostnaður .................................. 1136.33
— XIII. 1. Skrifstofukostnaður .................................. 5560.00
— 5. Prófdómarar .............................................. 1499.20
— 6. Barnaskólahús utan kaupstaða ............... 879.00

8. Utanfararstyrkur barnakennara ........... 1000.00
— XIV. 1. b. 2. Eldiviður og ljós ........................... 500.00

c. Til vatnsveitu í skólann...................... 1978.68
— 5. Til að reisa héraðsskóla .......................... 63136.38•
— XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja .... 9730.05
— XVII. 1. Til kennslu blindra barna ...................... 81.11

Kr.
1963221.42

154004.92
2117226.34

Alþt. 1933. A. (4fi. löggjafarþing').
Flyt
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Kr.
Flutt

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

Til vísinda, bókmennta og lista.
Við 1. d. Bækur, handrit og bókband ......................... 34.29

5. a. Eldiviður, ljós og ræsting ............................. 380.54
b. Viðhald og áhöld ............................................. 2416.14

Við 41. Til litasafnshúss Einars Jónssonar ............. 10777.70
- 45. FerðastyHíur til útlanda ................................ 931.70

8. gr.
Til viðbótar við gjöld í 16. gr. er veitt:

Til verklegra fvrirtækja.
Við 17. b. Til aðstoðar .......................................................... 7310.98

c. Til veðurathugana o. fl........................................ 139.17
d. Til veðurskevta o. fl.............................................. 2613.07
e. Til loftskeytata'kja ............................................. 361.78
f. Húsaleiga. ljós, hiti og ra*sting........................ 962.14
b. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum

niáluin ................................................  100.00
18. Til landmælinga .................................................. 1525.71
21. e. Ferðakostnaður vfirmatsmanna .................. 5285.59
22. b. Skrifstofukostnaður .......................................... 3340.11
2;>. Til markaðsleitar erlendis ............................... 1596.57
21. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndum . . 5904.10
40. Til dýraverndunarfél. íslands . . . . ,............. 750.00
15. Til mælinga og rannsókna á vatnasv. Þverár

og Markarfljóts ..................................................... 8591.89

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

Til almcnnrar styrktarstarfsemi.
Við 6. Til slysatrvggingar ..........................................................................

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

Óviss gjöld.
Oviss gjöld ...................................................................................

Kr.
2117226.34

14540.37

39081.11

5268.18

82596.48

Flvt 2258712.48
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Kr. Kr.
Flutt 2258712.48

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

. Greiðslur samkvannt löguni in. m.
Bryggjugerð í Borgarnesi ............................... 6346.71
Væntanleg fjáraukalög......................................  1118569.75
Þingsálvktanir ..................................................... 9813.26

------- ----- - 1134729.66

Kr. 3393442.14

A s t æ ð u r

fvrir frumvarpi þessu eru í landsreikningnum 1931, athugasemdum vfirskoðun- 
armanna og svörum ráðlierra við þeim athugasemdum.

3. Frumvarp

til laga um samþykkt á landsreikningnum 1931.

(Lagt fyrir alþingi 1933).

I. T e k j u r :
Áætlun Reikningur

Kr. Kr.

1. Samkv. 2. gr. fjárlaga : Skattar og tollar . . . 12560600.00 14345793.71
2. - 3. - - Tékjur af fasteignum 

ríkissjóðs o. fl........... 34600.00 22694.38
3. -- 4. — Tekjur af hönkum og 

vaxtatekjur ............... 112000.00 ' 363041.53
4. - 5. Óvissar tekjur, ýmis- 

legar greiðslur og 
endurgjöld ............... 170000.00 i 514491.34

5. Hækkun lausaskulda 166488.22
6. Lækkun á innstæðu 1071122.48
7. Lækkun á sjóði .... 1706230.54

Samtals 12816600.00 i 18189862.20
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II. Gjöld: Fjárveiting Reikningur

1. Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Kr. Kr.

landsbankans ....................................................... 1273138.00 2037164.84
2. Borðfé Hans Hátignar konungsins .............. 60000.00 73711.50
3. Kostnaður við alþingi og yfirskoðun lands-

reikninga .............................................................. 229200.00 ' 282614.20
4. Til rikisstjórnarinnar ....................................... 387300.00 ' 465400.93
5. Dómgæzla og lögreglustjórn ......................... 1019600.00 1606482.74
6. Læknaskipun og heilbrigðismál ..................... 585515.00 627153.00
7. Til samgöngumála ............................................. 4301030.00 5281811.04
8. Til kirkju- og kennslumála ............................. 1616375.00 1965948.78
9. Til vísinda, bókmennta og lista ..................... 291910.00 393349.26

10. Til verklegra fyrirtækja ................................. 1697110.00 1884154.80
11. Til almennrar styrktarstarfsemi ................... 997350.00 917420.49
12. Eftirlaun og stvrktarfé ................................... 253216.25 243276.73
13. Óviss útgjöld ...................................................... 100000.00 182596.48
14. Lögboðnar fyrirframgreiðslur ......................... 10000.00 25250.17
15. Heimildargreiðslur ............................................. 357003.81
16. Greiðslur samkv. lögum, fjáraukalögum og

þingsálvktunum ................................................. 1846523.43

Samtals 12821744.25 18189862.20

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Frumvarp þetta er í sama formi og reikningslög þau, er áður hafa verið sam- 
þykkt. Landsreikningurinn fyrir árið 1931 verður lagður samhliða þessu frum- 
varpi fyrir alþingi, en hann telur allar tekjur og gjöld i sömu röð sem fjárlögin, 
og vísast þvi til hans um nánari sundurliðun tekna og gjalda.

4. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 84, 6. júlí 1932 bifreiðaskattur o. fl.j.

(Lagt fyrir alþingi 1933).

1- gr.
Orðin „í fyrsta skipti 1932“ í 4. gr. laga nr. 84, 1932, falli burtu. 
í stað.orðanna „en ella frá 1. júlí 1931“ 4 sömu grein komi: en ella frá síð-

astliðnum 1. júlí“.
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2. gr.
I stað „ræktunai'vegarins'1. í 8. gr. b.-lið, komi: „ræktunarveganna“.

3- gr.
10. gr. falli burt. •

4. gr.
Orðin „og gilda til ársloka 1933“, í 11. gr., sem verður 10. gr., falli burt.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a.

Frumvarp þetta er flutt samkvæmt tillöguin vegamálastjóra og fara hér á 
eftir ummæli hans um málið:

.Lðg nr. 84, 6. júlí 1932 um bifreiðaskatt gilda að eins til ársloka 1933. Var 
ákvæði þetta sett í lögin til þess að tryggja það, að þau yrðu endurskoðuð á al- 
þingi 1933, og var þvi sérstaklega lialdið fram af þeim þingmönnum, sem litu 
svo á, að meira af skattinum, en gert var i frv., bæri að verja til malbikunar 
hinna fjölförnustu vega, og jafnframt bæri að ætla kaupstöðum og jafnvel 
kauptúnuni einhvern vissan hlutfallsliluta af skattinum. Því verður og vitanlega 
ekki neitað, að bifreiðanotkunin er tiltölulega mest þar, og hefir það verið viður- 
kennt í hliðstæðri löggjöf annara þjóða; þannig fellur t. d. í Danmörku, 
Noregi og Svíþjóð nokkuð brot af skattinum til kaupstaðanna. En skatturinn er 
orðinn þar hlutfallslega talsvert hærri en hér og aðstaða að ýmsu leyti önnur. 
Mér þykir þvi ekki næg ástæða til þess að mæla með breytingu hér i þessa átl. 
Vil ég i því sambandi sérstaklega færa fram, að þeir vegir, sem til mála kemur 
að malbika, eru kaflar næst kaupstöðunum og i sjálfri landareign þeirra og má 
þar sérstaklega nefna kaflann frá Revkjavík inn að Elliðaám og Hafnarfjarðar- 
veginn.

Tollstjórinn í Reykjavík liefir að gefnu tilefni skýrt mér frá, að við inn- 
lieimtu skattsins hafi engir þeir ágallar komið fram, að gera þurfi neina brevt- 
ingu á lögunum.

Samkvæmt upplýsingum, er ég íipfi aflað mér, má áætla að skatturinn sani- 
kvæmt lögum þessuni nenii þessum upphæðum og skiptist þannig:
Benzín: 1932 1933

1932 3 niillj. lítra (« 0,04 . . . . kr. 120000.00
1933 4 millj. lítra ta 0,04 .... kr. 160000.00

Hjólabarðar o. fl. 1 kr. (a kg............ 15000.00 — 60000.00
Bifreiðaskattur ........................................ — 125000.00 — 80000.00

Samtals kr. 260000.00 kr. 300000.00
Skipting skattsins áætlast þannig:

1. Til viðhalds þjóðvQgum .................. . ... 65 ý kr. 169000.00 kr. 195000.00
2. Til sýsluvega .................................... . . . . 15% — 39000.00 - 45000.00
3. Til malbikunar........ ......................... .... 20% -- 52000.00 — 60000.00

Samtals kr. 260000.00 kr. 300000.00
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Lm áætlun þessa vil ég taka frani:
Benzínskattur hefir verið greiddur síðan 1. júlí 1932, er lögin gengu i gildi,. 

af nálægl 3 millj. litrum, og tel ég þá varlegt að áætla 1933 aðeins 1 millj. lítra, 
því frekar seni benzíninnflutningur nani um (5 millj. lítr. 1930 og nálægt 7 millj. 
litruni 1931*. Skattur af hjólahörðum er óeðlilega lágur þetta hálfa ár, sem lögin 
hafa verið í gildi, enda hafði mikið verið flutt inn rétt áður, til þess að komast hjá 
þessu sérstaklega innflutningsgjaldi. Innflutningur nam 1927 um 15000 kg., 1928 
um 56000 kg., 1929 um 74000 kg., 1930 um 77000 kg. og 1931 um 84000 kg. TeJ 
ég því einnig varlegt að áætla innflutning 1933 aðeins 60 þús. kg. Bifreiðaskatl- 
urinn er svona hár 1932 af þvi að hann var lieimtur inn samkvaunt lögunum 
frá 1921, en í áætlun 1933 er miðað við svipaða tölu fólksbifreiða (619) og tvi- 
hjólabifreiða (112) og var, samkvæmt síðustu skattskrá (1. júlí 1932).

5. Frumvarp
til laga um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

(Lagt fyrir alþingi 1933).

1- gT-
1. Framkvæmd laga nr. 50, 10. nóv. 1913, um að landssjóður leggi lands- 

hankanum til 100 þúsund krónur á ári i næstu 20 ár, er frestað til árs- 
loka 1934.

2. Tekjur eftir lögum nr. 5(4, 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleik- 
hús, renna i ríkissjéið til ársloka 1934.

3. Tekjur eftir lögum nr. 58, 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, 
skulu renna í ríkissjóð til ársloka 1934.

4. Framkvæmd 2. og 3. gr. laga nr. 45, 10. nóv. 1913, um hjargráðasjóð ís- 
lands, er frestað til ársloka 1934.

5. Framkvæmd 12. gr. laga nr. 40, 7. mai 1928, um hreyting á jarðræktar- 
lögum, nr. 43, 20. júní 1923, er frestað á árinu 1934.

6. Kennslueftirlit það, sem ræðir um í 6.- 8. gr. laga nr. 35, 19. maí 1930, 
fellur burt til ársloka 1934.

7. Fjórðungur þéirra tekna, sem ræðir lim i 1. gr. laga nr. 54, 7. mai 1928, um 
menningarsjéið, skal frá 15. apríl 1932 til ársloka 1934 renna í ríkissjóð.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A l h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :

Með því að ekki verður séð, að ríkissjóður megi á árinu 1934 missa neitt 
af tekjum þeim, sem síðasta alþingi bjóst við að hann þyrfti að halda á á árinu 
1933. þykir óhjákvæmilegt að flvta frumvarp þetta, sem er samhljóða 1. nr.
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76, 23. júní 1932, að öðru levti en þvi, að samkva’nit þessu írumvarpi er ákveð- 
ið. að bráðabirgðabreytingin á lögum þeim, er þar um getur, gildi til ársloka 1934.

6. Frumvarp
til laga um framlenging á gildi laga um verðtoll.

(Lagt fyrir alþingi 1933).

Lög nr. 47, 15. júní 1926, um verðtoll á nokkruni vörum, svo og lög ur. 5,
3. apríl 1928, um brevting á þeim lögum, skulu gilda til ársloka 1934.

A t li u g a s e m d i r viö lagafrumvarp þetta:

Á síðasta þingi voru lögin um verðtoll framlengd til ársloka 1933. Með þvi 
að ekki verður séð, að ríkissjóður megi missa neitt af tekjum þeim, sem nú eru 
lögboðnar, þvkir óhjákvæmilegt, að Iðgin verði látin gilda til ársloka 1934.

7. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 36. 7. mai 1928 Gengisviðauki .

(Lagt fyrir alþingi 1933).

I stað ,,til ársloka 1930‘' í 1. gr. konii: „til ársloka 1934",

A t b u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :

Með þvi að auðsætt er, að rikissjóður má einskis missa i tekjum, þykir óhjá- 
kvæmilegt að framlengja lögin um gengisviðauka enn eitt ár.

8. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 62. 8. sept. 1931 Laun embættismanna .

(Lagt fyrir alþingi 1933).

Fyrir orðin „ársloka 1933“ komi „ársloka 1931".

(1 r e i n a r g e r ð.
Launabót enibættismanna fellur niður næstkomandi áramót, og þvkir rélt 

að framlengja liana, eins og jafnan hefir verið gert, enda er launabótin nú 
orðin mjög lág.
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9. Tillaga
til þingsályktunar um sláttu tveggja ininnispeninga.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til þess að láta slá tvo niinnis- 
peninga: Verðlaunapening og Björgunarpening.

Athugasemdir við þingsálvktunartillögu þessa:

Mál þetta var fyrst vakið af Slysavarnafélagi íslands með fundarsam- 
þykkt á aðalfundi þess þann 10. marz 1929, svohljóðandi:

„Fundurinn skorar á stjórn Slysavarnafélagsins, að hlutast til um það við 
rikisstjórnina, að hún láti búa til minnispeninga, er úthlutað sé þeim mönnum 
er leggja sig i hættu til að bjarga öðrum úr sjávarháska, og hafi stjórn Slvsa- 
varnafélags íslands tillögurétt um þá úthlutun“.

Fundaráskorunin var send rikisstjórninni, sem síðan leitaði álits sjávar- 
útvegsnefndar neðri deildar Alþingis um málið. Svaraði sjávarútvegsnefnd 
með bréfi dags. 10. apríl 1929, sem er á þessa leið:

„Atvinnumálaráðunevtið hefir með bréfi frá 26. f. m. beiðst umsagnar 
sjávarútvegsnefndar um hjálagt erindi frá Slvsavarnafélagi Islands, dags. 16.
f. m„ um sláttu verðlaunapenings handa mönnum þeim, er leggja sig i hættu 
við björgun skipbrotsmanna og hafi stjórn Slysavarnafélagsins tillögurétt um 
úthlutun verðlaunapeninga.

Nefndin viðurkennir að hagfeldara sé að nota slíka verðlaunapeninga en 
að sækja hvert sinn undir álit Alþingis eða annara stofnana um fjárveiting til 
verðlauna fyrir björgunarafrek, og að svo miklu levti vill hún fallast á tillögur 
Slysavarnafélags íslands. Hinsvegar vill nefndin eigi binda verðlaunaveitingu 
einhliða við tillögur Slysavarnafélagsins, svo sem erindi þess virðist ætlast 
til, heldur að óbundinn sé tillöguréttur dómhæfra manna, hverjir sem eru“.

Lét rikisstjórnin síðan útbúa uppkast það að alinennum reglum um tvo 
minnispeninga, sem hér fer á eftir:

Almennar reglur.

1- gr-
Forsætisráðherra er heimilt að láta slá tvo minnispeninga, er svo heita: 

Verðlaunapeningur og Björgunarpeningur. Fvrri peninginn veitir konungur, 
en hinn síðari forsætisráðherra.

2. gr.
Verðlaunapening má veita þeim mönnum, körlum og konum, sem sýnt 

hafa sérstakan dugnað og framúrskarandi hugrekki við að bjarga mönnum,
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eða eigum manna frá yfirvofandi hættu eða voða á landi, eða með þvi oftar 
en einu sinni að hafa bjargað mönnum úr sjávarháska. Peningur þessi er bæði 
úr gulli og silfri.

3- gr.
Björgunarpeniny úr silfri má veita þeim eingöngu, er hafa með lífshættu 

fyrir sjálfan sig bjargað mönnum úr sjávarháska. Peningur þessi veitist jafnt
konum sem körlum.•

4. gr.
Gerð og útlit þessara minnispeninga skal ákveðin með konungsúrskurði. 

Veiting þeirra fer fram eftir þeim sérstöku reglum, sejn hér fara á eftir.

Sérstakar reglur.

5. gr.
Hver sá, er telur sig eða einhvern annan hafa unnið til verðlaunapenings 

skal snúa sér til hlutaðeigandi valdsmanns, og fá upplýst með réttarprófi öll 
atvik, er lúta að þeim atburði, sem hann byggir tilkall sitt á. Sérstaklega skal 
upplýsa hættu þá, er var vfirvofandi, og að hve miklu leyti unnt hefði verið, 
að fá henni afstýrt; ef hjálp hjarganda hefði ekki komið til, hve víðtæk hættan 
var, livort hún snerti einn eða fleiri menn, eitt eða fleiri hús við eldsvoða, og 
þess háttar, framgöngu hjarganda til þess að afstýra hættunni eða bjarga, og 
hvort hann hafi lagt líf sitt eða eignir í hættu við þetta tækifæri.

Þegar stórslys ber að höndum eða aðra viðburði af völdum náttúrunnar 
eða á annan hátt, og almannarómur telur framkomu eins manns eða fleiri svo 
vaxna við það tækifæri, að verðlaunapeninga verði að veita, er valdsmanni 
bæði heimilt og skvlt að hefja af eigin hvötum rannsókn þessu til upplýsingar.

Að prófum loknum skulu þau send forsætisráðherra. Þyki honum þau að 
einhverju ófullkomin, getur hann heimtað nánari upplýsingar, og gerir að þvi 
búnu tillögu til konungs, ef honum virðist ástæða til. Gullpeningur skal þá 
veittur, er sérstakir verðleikar eru fyrir hendi.

6. gr.
Um veitingu björgunarpenings skal fylgt sömu reglum og getur i næstu 

grein á undan. Skulu prófin sérstaklega upplýsa eftirfarandi atriði: 1) Hættu 
þess manns eða þeirra manna, er bjargað var, og hvort nokkurt útlit var til 
þess, að þeim hefði að öðrum kosti orðið bjargað, 2) Hvort björgunarmaður 
lagði líf sitt í augsjáanlega hættu til þess að bjarga.

Aður en forsætisráðherra veitir þennan minnispening, getur hann leitað 
umsagnar „Slvsavarnafélags íslands" um málið.

7. gr.
Minnispeningurinn verður eign þess, er fær liann að verðlaunum, og eftir 

lát hans erfingja hans. Peninginn skal bera opinberlega á vinstra brjósti í 
bandi með þjóðlitum landsins.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing i. 10
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Það muii nú vera farið að lyrnast vfir það, að endur fyrir löngu hefir 
verið mótaður sérstakur verðlauna- og ininnispeningur lianda Islendingum. 
Með konungsúrskurði 28. febr. 1829 var ákveðið að slá minnispening handa ís- 
lendingum, „til upphvatningar og verðlauna fyrir þá, sem sérstaklega skara 
fram úr tilraunum til þess að efla fiskiveiðar, jarðrækt og jarðahætur, eða 
stofnun einhvers gagnlegs iðnaðar". hessi minnspeningur var því ætlaður 
þeini, er sköruðu fram lir öðrum í fiskiveiðum, landhúnaði og iðnaði, en hann 
náði alls ekki til þeirra, er lögðu sig í lifsháska, til þess að bjarga mönnum úr 
sjávarháska. Með nýjum konungsúrskurði 25. desbr. 1832 var gerð þessa verð- 
launapenings endanlega ákveðin. Á annari hliðinni var hrjóstmynd konungs 
(þá Friðriks konungs sjötta), en á hinni hliðinni var eikiblaða hringur (tá.kn 
Danmerkur), og í lionuin þessi átetrun: „Ærulaun iðju og hygginda til Efling- 
ar almennra Heilla", og nafn verðlaunaþiggjanda (Medaliumannsins), á rö.ud- 
inni. Þessi heiðurspeningur. almennt nefndur „medalían", var veittur fjölda 
íslendinga, hændum, formönnum og iðnaðarmönnum, en 1869 var hætt að út- 
Iiluta honum, en ákvæðin um veitingu hans munu atdrei liafa verið afnumin. 
Medalia þessi var talsvert mikils metin, en þó þótti langtum minna varið í 
hana en i dannebrogsmannskross. Að far.a nú að vekja upp þennan gainla 
minnispening virðist ekki geta koniið til mála.

A ð því er verðlaun fvrir björgun manna úr sjávarháska snertir, þá virð- 
ist það lengi vel hafa verið venja að veita einnnyis peningaverðlaun. Þannig 
var 1876 manni veitt 'iO króna verðlaun fyrir að hafa lagt líf sitt i sölurnar til 
þess að bjarga alls 5 mönnum. sem horizt hafði á á sjó, og fyrir það að hafa 
gert tilraun til þess að hjarga mönnum af sexæringi, er fórst (Stj.tíð. 1876 B bls. 
13). Það hafði þó verið fyrirskipað að veita einungis peningaverðlaun, þegar 
björgunin var tiltölulega hættulaus fyrir hjörgunarmanninn, shr. eaneelliplae.
1. okthr. 1823. sem var talið gildandi hér á landi og oft heitt.

Það hefir þó oft komið fyrir, að danski hjörgunarpeningurinn „Medaillen 
for druknedes Bedning" hefir verið veittur Islendingum fyrir hjörgun hér við 
land, og eru enn menn hér. sem hera þessa medaliu. Ilafi skipshöfn hjargað 
mönnum liefir formaðurinn fengið hana, en hásetar hans lítilfförleya peninga- 
horgun, t. a. m. 16 krónur hver (Stj.tíð. 1885 B. hls. 8, Stj.tið. 1891 B. hls. 14), 
þó hefir það komið fyrir. að þessi lifshjargarlaun hafa verið litið eitt hærri. 
Gagnvart úllenilinyiim, sem hjargað liafa Islendingum úr sjávarháska, hefir 
verið valin sú leið, að sæma skipstjórann á hjörgunarskipinu með einhverjum 
grip, t. a. m. gullúri eða sjónauka með áletruðu nafni lians og dagsetningu 
viðburðarins. Hefir þeim jafnan þótt vænt um þessa viðurkenningu, en nú 
mun svo komið eftir heimsstyrjöldina, þar s'em ýmsum minnispeningum hefir 
verið úthlutað, að mörgum mundi vera eins kærkomið, að fá minnispening frá 
útlendri þjóð, heldur en einhvern grip. Er því svo til ætlazt, að verði islenzkir 
verðJaunapeningar slegnir, megi jafnt veita þá útlendum mönnum sem inn- 
lendum. Mætti þá fyrst spyrja ræðismann hér frá þeirri þjóð, er þeir eru frá. 
livort þeir vildu lieldur verðlaunapening eða einhvern grip.
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Þegar rikisstjórninni hafði borizt fyrnefnt erindi frá Siysavarnafélagi ls- 
lands og umsögn Sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis 1929, þá tók 
hún málið almennt fyrir til íhugunar, og komst að þeirri niðurstöðu, að rétt- 
ast væri, að láta slá fleiri minnispeninga, en eingöngu fvrir björgun manna úr 
sjávarháska, og liafði þar fyrir sér dæmi annara Norðurlandaþjóða.

1 Danmörku eru þessir minnis- og verðlaunapeningar til: 1. Medaille for 
druknedes Redning; hún er einungis veitt, þegar björgunarmaður hefir stofnað 
lifi sínu í hættu .vegna björgunar; hafi það ekki verið, veitir dómsmálastjórnin 
verðlaun á annan hátt, t. d. silfurbikar með álitrun: „frá stjórninni fyrir drengi- 
lega framkomu“, ásamt nafni bjarganda og dagsetningu, eða þá peningagjöf 
að upphæð 50 krónur. 2. Medaille for ædel Daad, stofnað 1793. Veitist fyrir 
likar athafnir og hér er ætlast til, að verðlaunapeningar komi fyrir. 3. For- 
tjenstmedaille stofnuð 1845, er veitt sem allskonar verðlaun, og er bæði úr 
gulli og silfri. 4. Medaillen ingenio et arti er veitt listamönnum eingöngu.

í Noregi .eru veittir þessir minnispeningar: 1. Medaljen for borgerdaad, 
stofnuð 1844. Nafnið bendir á hverjum hún sé ætluð. 2. Medaljen for edel daad, 
stofnuð 1885. 3. Kongens fortjenstmedalje, stofnuð 1908. Allir þessir peningar 
eru bæði úr gulli og silfri. Auk þess eru nokkrir aðrir sérstakir minnispening- 
ar. Medaljen for edel daad svarar aðallega til dönsku björgunarmedalíunnar.

í Svíþjóð eru meðal annara þessir minnispeningar: 1. verðlaunapeningur 
er lieitir: Illisquorum meruere laboris, er svarar til fvrirhugaðs verðlauna- 
penings hjá oss, og 2. literis et artibus handa lístamönnum.

Þennan síðastnefnda pening, er svarar til danska peningsins ingenio et 
arti hefir ekki þótt ástæða til að slá og innleiða hjá oss, sizt að svo stöddu. 
Það er að vísu svo, að á siðustu árum hafa risið upp með þjóð vorri menn, 
sem liafa borið af öðrum bæði í hókmenntum, söng, leiklist, listmálun og niynd- 
un, en þá menn virðist rétt að siema Fálkaorðunni, ef ástæða þvkir til að sýna 
þeim sæmdarvott. Sama er að segja um útlcnda snillinga, er sýna list sýna hér 
á landi, enda hefir þessi leið verið notuð.

Samkvæmt því, sem nú liefir verið tekið fram, liefir ríkisstjóruinni þótt 
réttast að leggja til, að slegnir yrðu tveir verðlaunapeningar, sem getið er í 2,- 
4. gr. Með því að það eru gömul forréttindi konungs að úthluta lieiðursinerkj- 
um, er sjálfsagt að hann úthluti uerðlaunapeningum, en hinsvegar þykir það 
vera of umsvifamikið að leita konungsúrskurðar í hvert sinn, sem björgunar- 
peningur er veittur, þvi að telja má víst, að hann verði oftar veittur en liinn.

Um liinar sérstöku reglur þykir óþarfi að fjölyrða. Til þess að geta fengið 
þessa lieiðurspeninga þarf það að vera fullsannað, að þeir séu fullkoinlega 
verðskuldaðir, en það verður ekki itarlega sannað á annan liátt en með rétt- 
arprófi. Þær reglur, sem settar eru um það, eru ekki úttæmandi, heldur aðeins 
settar til leiðbeiningar, því að valdsmanni ber skvlda til þess að upplýsa at- 
vik málsins fullkomlega. Það má ganga að þvi vísu, að það komi óft fyrir, að 
björgunarniaður, eða verðlaunamaður lieimti ekki próf um framgöngu sína 
af yfirlætislevsi, og er það því vfirleitt skylda valdsmanns að lialda próf i livert 
sinn, sem likindi eru til að hans áliti, eða ástæður til þess að veita þessa 
heiðurspeninga.
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Um útlit og gerð peninganna virðist ástæða til að liafa samkeppni meðal 
listamanna.

Loks liefir Slvsavarnafélag íslands þann 11. jan. s. 1. skrifað forsætisráð- 
herra bréf það, sem hér fer á eftir:

,,Vér levfum oss hér með virðingarfyllst, að fara þess á leit við liið liáa 
ráðuneyti, að flýtt verði sem mest má verða, framkvæmdum í því, að koma á 
fót „Björgunarmedalíu“ þeirri, er svo oft hefir áður verið minnzt á.

A s. 1. tveim árum hafa nokkrir Islendingar verið sæmdir erlendum björg- 
unarmedalíum, fvrir björgun erlendra manna úr sjávarháska liér við land. A 
sama tíma hefir einnig nokkrum íslenzkum mönnum verið bjargað frá 
drukknun, bæði af innlendum og erlendum mönnum, en af því að hér er eng- 
in björgunarmedalía til, i líkingu við þær, sem notaðar eru erlendis, hefir ekki 
verið unnt að veita þeim slíka viðurkenningu er bjargað hafa, en það teljum 
vér mjög óheppilegt, þar sem búast má við, að sú skoðun geti myndazt manna 
á meðal, að líf íslenzkra rikisborgara séu minna metin en erlendra“.

Með mikilli virðingu.
F. h. Slvsavarnafélags íslands.

Þorst. Þorsteinsson. Jón E. Bergsveinsson.

10. Frumvarp
til laga um réttindi og skyldur embættismanna.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

1- gr-
Embættismaður er hver sá, sem fengið hefir ótíinahundna skipun til starfs 

i þágu ríkisins, ef árslaun þau, er fylgja stöðu hans eru ákveðin í launalögum 
eða öðrum löguin.

2. gr.
Konungur eða ráðherra skipar enibættismenn eftir þvi sem lög mæla fvrir. 

Sá, sem skipað hefir embættisinann getur vikið honum úr embætti.
Ráðherra setur embættismenn til bráðabirgða, nema öðruvisi sé fyrir mælt.

3. gr.
Engan má skipa embættismann nemá hann hafi ríkisborgararétt og tali og 

riti islenzka.tungu.
4. gr.

Nú er embætti laust og skal þá auglysa það til umsóknar i því blaði, sem 
flytur auglýsingar stjórnarvalda, með minnst þriggja vikna fresti.

Ráðherra getur þó gert undantekningu frá ákvæðum þessarar gr.
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gr.
Nú er embætti veitt og skal þá fá embættismanni veitingarbréf.
I fyrsta sinni, sein manni er veitt embætti, skal hann, áður en hann tekur 

við því eða samtímis, undirrita eiðstaf eða drengskaparheit að stjórnarskránni 
og um að gæta embættisstarfs síns með trúmennsku og samvizkusemi.

6- gr- .
Embættismaður skal gæta vandlega þeirra laga og reglna, sem um em- 

bætti hans gilda og í öllu hegða sér svo, að samboðið sé stöðu hans, hvort sem 
hann er að embættisverki eða ekki.

7. gr.
Embættismaður skal halda þvi leyndu, sem hann kemst að vegna stöðu 

sinnar, ef nauðsyn er á eftir eðli málsins eða levnd er sérstaklega fvrirskipuð. 
Þagnarskylda helzt þótt liann láti af embætti.

8. gr.
Skylt er embættismanni að láta sér lynda breytingar og aukningar em- 

bættisstarfans, þótt ekkert sé um það áskilið í veitingarbréfi.

9- gr-
Embættismaður má ekki taka að sér neitt aukastarf. sem að dómi ráð- 

herra er þannig, að ræksla þess fari í bága við embættisstörfin eða geti valdið 
því, að hann verði ófær til að inna þau af hendi eða hluta af þeim.

10. gr.
Nú brýtur embættismaður i verulegum atriðum gegn embættisskyldum 

sinum eða sýnir yfirboðurum sínum vítaverða ólilýðni eða þrjósku og má þá 
vikja honum úr embætti með eða án fvrirvara, sbr. þó 57. gr. stjórnarskrárinnar.

Rétt er þeim, sem hefir verið vikið úr embætti að bera undir dómstólana 
bvort nægar sakir hafi verið til brottrekstrarins og skera þeir úr, livort hinn frá- 
vikni embættismaður skuli taka við embætti sínu eða ekki og hvort bann eigi 
rétt til skaðabóta.

Mál vegna frávikningar úr embætti skal höfða áður 3 mánuðir eru liðnir 
frá afsetningardegi.

11. gr.
Nú er émbættismaður sekur um minni vfirsjónir en þær, sem í 10. gr. 

segir, og er ráðherra þá rétt að gefa honum áminningu. Embættismaður, sem 
þrisvar hefir fengið áminningu og bætir ekki ráð sitt er rækur úr embætti. 
Ef honum er vikið frá getur hann borið undir dómstólana, hvort áminning- 
arnar liafi haft við nægileg rök að stvðjast eða ekki. Að öðru levti fer um málið 
eins og segir í 10. gr.

12. gr.
Ef embættismaður er ákærður eða grunaður um glæp eða líkur til, að hann 

hafi unnið verk, sem eru ósamrýmanleg stöðu hans, skal víkja honum úr em-



bætti iiin stundarsakir, þar til málið cr útkljáð, cn flýta skal úrslitum svo sem 
verða má.

Meðan frávikning um stundarsakir stendur yfir, fær cmbættismaður helm- 
ing fastra launa, að því leyti sem þau eru greidd í peningum. Verði hann alger- 
lega sýknaður og taki við embætti sínu aftur eða eigi rétt á þvi, fær hann greidd- 
an hinn helminginn.

78 Fingskjal 10

13. gr.
Embættismanni, sem verður gjaldþrota og hefir með höndum sjálfstæða 

fjárgevmslu fyrir rikið. skal víkja úr einbætti meðan þrotabúsmeðferðin stend- 
ur vfir og að fullu, ef ráðherra telur ástæðu til. Slík inál verða ckki borin undir 
dómstóla og laun grciðast ckki. þcgar svo stcndur á, scm í þessari gr. segir.

14. gr.
I’egar í lilut á embætismaður, sem hefir með höndum sjálfstæða fjár- 

gevmslu eða innheimtu fvrir ríkissjóð, er fjármálaráðherra heimilt að taka af 
honum embættisstörfin allt að 3 inánuði, meðan að rannsókn á fjárreiðum hans 
fer fram og setja annan til að gegna embættinu á eigin ábvrgð.

Meðan að svo er ástatt, sem segir i þessari gr. fær embættismaður laun sín 
óskert.

15. gr.
Nú sýkist embættismaður og greiðir þá ríkissjóður bonum lögmælt laun allt 

að 6 mánuði, ef hann sannar með læknisvottorði, seni ráðherra tekur gilt, að 
honum verði ekki um sjúkleikann kennt og að veikindunum sc þannig varið, 
að hann geti ekki gegnt embættinu.

Ákvæði þessarar gr. eiga þó ckki við þegar ætla má, að embættismaðurinn 
taki ckki við cmbættinu aftur.

10. gr.
Nú slas'ast embættismaður meðan hann cr gegna cmbættisstarfi og skal 

þá ákveða bætur handa honum í fjárlögum cða fjáraukalögum, cn fjármálaráð- 
lierra gerir tillögu um fjárhæð bótanna.

17. gr.
Ráðherra getur veitt embættismanni frí frá störfum, þó ekki lengur cn 1 ár, 

cnda greiðast honum þá ekki laun, nema hann með samþykki ráðherra sjái um 
rckstur embættisins á sinn kostnað.

18. gr.
Rikissjóður greiðir árslaun cmbættismanna vcnjulega með 1j2 mánaðar- 

leg'a fvrirfram. Endurgreiðsla á sér ekki stað, þótt maður láti af embætti, af 
hvaða ástæðum sem er, áður sá mánuður er liðinn, sem greiðslan á við.

Sömu reglum skal fvlgja um greiðslu eftirlauna, lífevris og fjárstyrkja eftir 
18. gr. fjárlaganna.
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19. gr.
Þegar embættismaður flytzt niilli embætta tekur hann í fyrsta sinn laun 

hins nýja embættis 1. ílag þess mánaðar, sem næstnr er þeim, er hann tók við 
embættinu.

Þegar maður, sem ekki var einbættismaður áður, tekur við embíptti nýtur 
hann launa fyrir þann hluta mánaðarins, sém hann gegnir embættinu.

20. gr.
Xú er enibætti lagt niður og á þá cmbættismaður kröfy á K árs launum. ef 

hann tekur ekki við öðru starfí í þágu ríkisins. Sé hið nýja starf lægra launað á 
hann kröfu á mismuninum hið fyrsta missiri.

21. gr.
Embættimaður, sem ekki hefir luerri árslaun en 3000 kr. getur tryggingar- 

laust fengið skvndilán úr rikissjóði, er nemur allt að 1 -z árslaunum, ef fjármála- 
ráðherra telur nauðsyn á vegna fjárhags hans. Þessi lán endurborgast á allt að 
2 árum. ávaxtast með 5 af lnmdraði á ári og dragast frá launum embættis- 
mannsins i jöfnum mánaðargreiðslum frá 1. þess mánaðar, sem næstur fer 
eftir lántökuna.

Xú eru árslaun embættismanns ha'rri en 3000 kr. og getur hann þá fengið 
skyndilán eins og' segir í 1. málsgr. jiessarar gr„ ef liann hefir þurft að leggja i 
kostnað vegna sjúkdóms, hans sjálfs eða skylduliðs hans. eða flutnings millí 
embætta.

Sá, sem hefir fengið skyndilán, getur ekki fengið nýtt lán samskonar fyrr 
en 1 ár er Iiðið frá því næsta lán á undan var að fullu greitt.

l’m skyndilán, sem veitt liafa verið áður lög þessi öðluðust gildi, fer eftir 
samningum um þau.

22. gr.
Embættismaður, sem er lagt ókeypis húsna'ði, skal um viðhald ibúðar 

sinnar sæta sömu kjörum og leigjendur almennt. nema öðru vísi sé ákveðið.

23. gr.
Hafi sami maður tvö emba'tti á Iiendi, þá skal hann missa svo mikils af 

laununuih samanlögðum, að svari helmingi minni launanna, eða. ef launin eru 
jafnhá, 1 j af þeiin samanlögðum.

21. gr.
Embættismaður er skyldur til að gegna um stundarsakir endurgjaldslausl 

störfum æðra embættis en sjálfs hans, í sömu stjórnargrein.
Xú er embættismaður settur i annað embætti og verður þess vegna að láta 

af að gegna sinu eigin embætti og má þá veita honum öH launin, auk endur- 
gjalds ferðakostnaðar, enda tekur hann þá ekki þau laun, sem hans embætti 
fylgja. Ef hann gegnir báðum embættunum í einu, skaí auk launa þeirra, er 
fylgja embætti hans sjálfs. veita lionum þóknun, sem þó má ekki fara fram úr 
helmingi af launum þess embættis. sem hann er settur í.
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Nú er maður, seni ekki er í embætti, settur i embætti, og nýtur hann þá 
launa þeirra allra, er því embætti fylgja, þó skal sá, sem biðlaun hefir eða eftir- 
laun, missa jafnmikils i og þeim nemur.

25. gr.
Allir þeir embættismenn, sem árlega taka fé úr ríkissjóði til endurgjalds 

embættiskostnaði, eru skyldir að senda ráðherra greinilega, sundurliðaða skýrslu 
um þennan kostnað í lok hvers almanaksárs.

26. gr.
Embættismaður getur sagt lausu embætti sínu með þriggja mánaða fvrir- 

vara. Ráðherra getur samþvkkt, að l'restur sá sé stvttri.

27. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld þessi lagaákvæði:

1. Tilskipun 15. jan. 1776, um skilríki fyrir fæðingarétti.
2. Tilskipun 27. september 1799, um takmörk prentfrelsisins, að því leyti sem 

hún er ekki áður úr lögum numin.
3. Konungsbréf 8. apríl 1844, um íslenzkukunnáttu þeirra, er sækja um em- 

bætti á Islandi.
4. Opið bréf 31. maí 1855, urn ávisanir embættislauna og þesskonar sem og 

um borgun shkra launa fyrir fram.
5. Konungsúrskurður 27. mai 1857, um islenzkukunnáttu embættismannaefna.
6. Konungsúrskurður 8. febrúar 1863, um próf í íslenzku.
7. Lög nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna, 1.—5. gr.

Ennfremur eru úr gildi felld þau lagaákvæði, sem fara kunna i bága við
þessi lög.

28. gr.
. Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Stjórninni hefir þótt ástæða til að safna saman í einn bálk þeim tiltölulega 
fáu eldri lagaákvæðum, sem til eru, um skyldur og réttindi embættismanna, 
breyta þeim i ýmsu og auka við því, sem mest virðist aðkallandi. Þvi verður 
tæpast neitað, að löggjöf sú, sem nú gildir, er i sumum atriðum svo ósamræm 
nútíðarhugsunarhætti og nútíðarkröfum, að full ástæða er til að taka þessi 
ákvæði til endurskoðunar. Væntanlega verður því ekki heldur neitað, að þessi lög- 
gjöf er ófullkomin. 1 hana vantar ýmis ákvæði, sem eru nauðsynleg bæði til þess að 
tryggja samræmi í meðferð framkvæmdavaldsins á þessum málum og til þess 
að meira öryggi sé um, hvað má lieimta og hvað ber að varast. Lög um þetta 
efni sýnast því æskileg bæði vegna framkvæmdavaldsins og embættismanna. Það 
er sérstaklega nauðsynlegt að gera það, sem unnt er til þess að tryggja, að em- 
bættismenn landsins sæti samskonar meðferð mála og að meiri vissa sé um, að
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hverju er að ganga og hverjar séu skyldur þeirra og réttiudi. Um skyldur þeirra 
eru að sönnu allýtarleg ákvæði í 13. kap. hinna almennu hegningarlaga, en þau 
ákvæði lúta aðeins að refsiverðu athæfi og er ekki við þeim bálk hróflað hér.

Það hefir verið viðurkennt, að skipun í embætti sé starfssamningur, sem 
gilda eigi, nema annað sé tekið í'ram sérstaklega, meðan hann er ekki brotinn 
annað hvort með verknaði eða vanrækslu, hvort sem hún stafar af þvi, sem 
embættismanni verður talið sjálfrátt, svo sem venjulegt skeytingarleysi, eða 
ósjálfrátt svo sem elli eða vanheilsa. Fyrir þvi á embættismaðurinn að vera 
tryggður gegn því, að liann sé settur af að ástæðulausu og hann á að hafa lieini- 
ild til að leita um þetta álits þess valds þjóðfélagsins, sem til þess er sett að 
skera úr deilum manna.

Ýmsar þjóðir hafa sett aldurshámark embættismanna. í Danmörku mega 
t. d. ekki eldri menn en 70 ára vera í embættum nema dómarar. Slíkt ákvæði 
hefir ekki verið tekið upp í þetta frv., enda sýnist þess tæplega þörf, því að það 
er ótítt hér á landi, að menn vfir 70 ára gegni embættum og lægra aldurstak- 
mark er varla rétt að setja, hvorki vegna embættismanna né ríkissjóðs. •

Það er að sjálfsögðu álitamál, hvað taka beri i lög sem þessi og má búast 
við, að um það verði deilt. Líklegra sýnist þó, að fremur sé tekið hér of fátt 
en of margt.

Um hinar einstöku gr. frv. þykir rétt að taka fram það, sem hér segir:

Um 1. gr.
Aður langt líður hlýtur launakerfi embættismanna að verða endurskoðað 

og er þá varla efi á, að miklu fleiri laun verða þá ákveðin í launalögum en nú er. 
Við þetta hlýtur embættismanns-hugtakið að verða yfirgripsmeira, en til þess að 
ákvæði frv. eigi við um alla, sem því er ætlað að ná til, virðist verða að ákveða 
hugtak þetta eins og hér er gert.

Um 2. gr.
Í þessari gr. er ekki annað en það, sem er í lögum og er helgað af venju. 

Um 3. gr.
Gefur ekki tilefni til atlmgasemda.

Um 4. gr.
Það hefir verið venja að auglýsa laus embætti til umsóknar, þó að stundum 

hafi verið út af því brugðið. Þessa venju sýnist réttast að löghelga, en jafnframt 
er rétt að geta þess, að þótt ráðherra sé heimilað að víkja frá þessu, þá er þó til- 
ætlunin, að það sé ekki gert nema þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi.

Um 5. gr.
Er í samræmi við venjur, sem fvlgt hefir verið og gefur ekki tilefni til at- 

hugasemda.
Um 6. gr.

Akvæði þessarar gr. virðast sjálfsögð.
Alþt. 1933. A. i 49. löggjafarþing). 11
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Um 7. gr.
Þarfnast engra skýringa.

Um 8. gr.
Þessi gr. svarar til 2. gr. launalaganna frá 28. nóv. 1919.

Um 9. gr.
Það liggur i hlutarins eðli, að embættismanni hlýtur að vera óheimilt að 

taka að sér störf, sem á einhvern hátt geta farið i hága við embættisstörf hans. 
Embættismaðurinn hefir lofað starfskröftum sínum til ákveðins starfs og hann 
getur þvi ekki, nema með þvi að rjúfa þann samning sem liggur til grundvallar 
veitingunni, notað starfsorku sína til verka, sem gera hann óhæfan til að inna 
embættisstörfin af hendi. Mat á þessu cr varla hægt að fela öðrum en vfir- 
mönnum hans.

Um 10. gr.
í þessari gr. er eingöngu átt við afsetningu, sem framkvæmdavaldið afræður, 

en ekki við afsetningu með dómi, sem er iniklu fátíðari. Eins og vikið er að í 
hinni almennu athugasemd virðist rétt að gefa embættismanni skýlausan rétt 
til að fá úrskurð dómstóla um réttmæti eða óréttmæti frávikningar. Embættis- 
maður, sem vikið er frá að ósekju eða án nægra saka á að fá aftur embætti sitt, 
ef hann vill og bætur fyrir skaða sinn að auki. Þetta er í samræmi við almennar 
réttarfarsreglur.

Um 11. gr.
Ákvæði þessarar gr. eru alveg ný og miða að því að láta embættismenn 

hafa frekara aðhald en verið hefir, án þess þó að svipta þá nokkrum rétti. Ákvæði 
gr. mundu sennilega einkum verða notuð gagnvart enibættismönnum, sem eru 
hirðulausir um störf sin.

Um 12. gr.
Þessi gr. þarf varla rökstuðnings, en er þó nauðsynleg til þess að skýr fvrir- 

mæli séu, um hvaða kröfur embættismaður á og hvaða skyldur hvíla á ríkissjóði.

Um 13. gr.
Gr. er í samræmi við þær reglur, sem mun hafa verið fvlgt, og sýnist ekki 

þurfa skýringa.

Um 14. gr.
Innihald þessarar gr. er nýmæli. Það ræður af líkum, að mjög er erfitt með 

skoðun, sem er framkvæmd á fáum dögum að sannreyna, hvort fjárreiður allar 
eru í lagi hjá þeim embættismanni, sem hefir á liendi margháttaðar og ósam- 
kynja fjárgeymslu og innheimtu. Hér er því stungið upp á að gefa fjármálaráð- 
herra heimild til að setja annan mann til bráðabirgða i embættið, til þess að 
sannrevna hvort allt er i lagi. Þetta getur að sönnu orðið nokkur kostnaður
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fyrir ríkissjóð, en tæpasl er í það horfandi, enda gengið út frá, að þessi heimild 
verði ekki notuð nema brýnt tilefni þyki til, svo sem sein skil embættismanns, 
miklar eftirstöðvar í árslok eða þess háttar.

L’m 15. gr.
Hingað til hefir ýmsum reglum verið fylgt um launagreiðslur, ef emhættis- 

maður hefir veikst. Tilgangurinn með gr. er að slá fastri ákveðinni reglu, til þess 
að fvrirbyggja ósamræmi.

Um 16. gr.
Þatf ekki skýringar.

Um 17. gr.
Þessi gr. þarfnast ekki skýringa.

Uni 18. gr.
Er að mestu í samræmi við opið bréf 31. maí 1855 og þær reglur, sem hingað 

til hefir verið fylgt.

Um 19. gr.
Skýringar sýnast óþarfar.

Um 20. gr.
I gildandi lögum munu engin ákvæði til um rétt embættismanns, þegar em- 

bætti hans er lagt niður. Minni rétt en þann, sem gr. ráðgerir, virðist varla unnt 
að gera ráð fvrir.

Um 21. gr.
Ákvæði þessarar gr. um skyndilán eru svipuð þeim reglum, Sem gilt hafa 

hingað til. Astæðulaust sýnist að lán þessi séu vaxtalaus.

Um 22.-25. gr.
Þessar gr. eru að efni til eins og 1. og 3.—5. gr. gildandi launalaga frá 28. 

nóv. 1919, en eru teknar hér upp til þess að skapa heild.

Um 27.-28. gr.
Það mun hafa verið álitið, að embættismenn hafi rétt til að segja lausu 

embættinu þegar þeir vilja. Þenna rétt sýnist ekkert á móti að lögfesta, þó þannig 
að rikið eigi kröfu á nokkrum uppsagnarfresti, ef ráðh. þykir þörf á. Hinsveg- 
ar er gengið út frá, að sjaldan muni þurfa til þess að taka að neita embættis- 
manni um lausn á þeim tima er hann óskar.*

Um 27.- 28. gr.
Gefa ekki tilefní til athugasemda.
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11. Frumvarp
til laga um að prestlaunasjóður skuli felldur niður, og um innheimtu prests- 
gjalda.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
Prestlaunasjóður er felldur niður. Allt fé, er til sjóðs þessa skyldi falla, 

rennur framvegis til rikissjóðs, sem launar prófasta og sóknarpresta þjóðkirkj- 
unnar.

2. gr.
Sýslumenn, bæjarfógetar og tollstjórinn i Reykjavik innlieimta hin lög- 

mæltu prestsgjöld og greiða í ríkissjóð, að frádregnum 6'f fyrir innheimtuna.
Prestsgjald fellur í gjalddaga 1. apríl.
Sóknarnefndir ljúka innheimtu gjalda, sem fallin eru í gjalddaga. 
Sóknarnefndir skulu senda hlutaðeigandi innheimtumanni, ekki síðar en í

lok janúarmánaðar, skýrslur, eins og til þessa hafa verið gerðar, um gjaldskvlda 
menn.

3. gr.
Ákvæði laga nr. 46, nr. 47 og nr. 50 frá 1907, og nr. 40 frá 1909, er ekki 

samrímast lögum þessum, taka viðeigandi breytingum, svo eru úr gildi num- 
in önnur ákvæði, er fara í bága við lögin.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1933.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Prestlaunasjóðurinn hefir í rauninni frá byrjun (1907) aldrei verið til nema 
á pappírnum. Ríkissjóður hefir alla tið orðið að greiða meginið af því fé, er 
þurft hefir til launa handa prestunum, og það er nú sýnt að ríkissjóður verður 
að halda þeim framlögum áfram. Kirkjujarðasjóður hefir jafnan orðið að greiða 
mildnn kostnað og óhjákvæmilegan vegna prestssetra og annarra kirkjueigna, 
sem að öðrum kosti hefði lent á ríkissjóðnum, auk þess sem sá sjóður á nú sam- 
kvæmt nýjum lögum að leggja fram vaxtalág lán til húsa á prestssetrum til móts 
við ríkissjóðsstyrk. Má þvi ekki vænta svo mikils fjár úr kirkjujarðasjóði eins 
og upphaflega var gert ráð fyrir. Prestlaunasjóður getur því ekki haft þær tekj- 
ur, að hann gæti innt það hlutverk af hendi, er honum var ætlað i byrjun, og 
verður þá eigi séð, hvers vegna ætti að halda honum sem sérstökum sjóði. Slíkt 
væri fyrirhöfnin ein. Er því lagt til*að prestlaunasjóðurinn sé felldur niður, og 
að allar tekjur hans renni í rikissjóð.

Innheimtu prestsgjalda, sem hefir verið i höndum sóknarnefnda, þykir rétt 
að fela valdsmönnum þeim, er greinir í frumvarpinu. Þeir innheimta hvort sem
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er gjöld á öllum heimilum livers umdæmis, og þeir hafa að öllu betri aðstöðu í 
þessum efnum en sóknarnefndirnar.

Vegna þess að tíminn er fullnaumur frá manntali til núverandi gjalddaga 
prestsgjalda (31. desember), þvkir heppilegra að hafa gjalddagann 1. apríl.

Rétt hefir þótt að gera ráð fyrir, að valdsmenn þessir njóti þess hundraðs- 
hluta af gjöldunum, sem sóknarnefndir hafa notið til þessa.

12. Frumvarp
til laga iim skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
Árin 1933—1937, að háðum meðtöldum, greiðir ríkissjóður sýslumönnum 

og hæjarfógetum árlega skrifstofufé, þar með talin borgun fvrir söfnun inn- 
flutningsskýrslna, eins og hér segir:

1. 1 Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfirði ........................  kr. 11500,00
2. - Mýra- og Borgarfjarðarsýslu ...............................................  — 4100,00
3. - Snæfellsness- og Hnappadalssýslu ..................................... — 4100,00
4. - Dalasýslu ...............................................................................  — 1100,00
5. - Barðastrandarsýslu ...............................................................  — 4800,00
6. - ísafjarðarsýslu og ísafjarðarkaupstað.................................  — 13000,00
7. - Strandasýslu ..........................................................................  — 2500,00
8. - Húnavatnssýslu ....................................................................  — 4100,00
9. - Skagafjarðarsýslu ................................................................. — 4100,00

10. - Siglufjarðarkaupstað .........................................................  — 7500,00
11. - Eyjafjarðarsýslu og Akurevrarkaupstað .........................  — 11000,00
12. - Þingeyjasýslu .....................................................................  — 4500,00
13. - Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað .................... — 7500,00
14. - Neskaupstað .......................................................................  — 2500,00
15. - Suður-Múlasýslu ................................................................  — 7000,00
16. - Skaftafellssýslu.................................................................... — 3000,00
17. - Vestmannaeyjakaupstað .................................................... — 9300,00
18. - Rangárvallasýslu ..................................................... ..........  — 2000,00
19. - Árnessýslu ....... .'...................................................................  — 5800,00

Kr. 109400,00
2. gr.

Nú hækkar gengi gjaldevris eða lækkar, miðað við það sem það var gagn- 
vart gulli hinn 1.' janúar 1933 og lækkar þá skrifstofuféð eða hækkar sem því
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fyrr en um næstu áramót á eftir.
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Skrifstofuféð greiðist með y12
3. gr.

mánaðarlega fyrirfram.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og jafnframt er úr lögum nuinin 5. málsgr. 11. 

gr. laga nr. 71, 28. nóvbr. 1919, um laun embættismanna.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

1 11. gr. launalaganna, 28. nóvbr. 1919 er svo fyrir mælt, að dómsmálaráð- 
lierra skuli ákveða skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta fyrirfram fyrir hver 
5 ár i senn. Þessum fyrirmælum hefir ekki verið fylgt heldur hefir þessi kostn- 
aður verið ákveðinn árlega. Það sýnist því réttast að nema þetta ákvæði úr gildi 
og láta löggjafarvaldið ákveða skrifstofuféð, svo að ekki sé reipdráttur um það 
á hverju ári. Að öðrum kosti er og hætt við að ósamræmi verði milli fjárlaga og 
landsreiknings.

Síðan launalögin komu í gildi hefir skrifstofuféð verið eins og hér segir:
Áætlnn LR.

1920 .............................................. Engin kr. 80500
1921 .............................................. — — 80500
1922 .............................................. kr. 80000 — 69250
1923 .............................................. — 50000 — 61545
1924 .............................................. — 42000 — 61559,90
1925 .............................................. — 42000 -- 84000
1926 .............................................. — 84000 - - 92300
1927 .............................................. _ 92000 - 94833,26
1928 .............................................. — 96000 — 100050
1929 .............................................. — 100000 — 99800
1930 .............................................. — 100000 — 103940,03
1931 .............................................. — 100000 — 108700
1932 .............................................. - 100000 — 110200

1 fjárlögum 1933 eru aðeins veittar 90000 kr. og mun ekki vera unnt að 
komast af með svo lítið.

Borgunin fyrir söfnun innflutningsskýrslna hefir oft numið talsverðu og 
sýnist réttast að fela hana í skrifstofufénu, sem þá hlýtur að hækka nokkuð.

Að sjálfsögðu er álitamál livernig ákveða skuli kostnað þenna, svo að 
samræmi sé i, en hér hefir verið höfð liliðsjón af skiptingunni undanfarið.

Hinar einstöku gr. frv. þarfnast ekki skýringa.
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13. Frumvarp
til laga um sérstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum. 

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1. gr.
Sýsluinenn og bæjarfógetar og i Reykjavík lögmaður, skulu, þegar eftir 

að lög þessi öðlast gildi, gera skrá, hver fyrir sitt umdæmi, um þau þinglýst 
veðbréf i fasteignum, sem dagsett eru fvrir 1. janúar 1905 og ekki hafa verið 
afmáð úr veðmálabókunum.

1 skrár þær, sem um er getið í 1. málsgr., skal þó ekki taka þau fasteigna- 
veðsbréf, er standa skulu um aldur og æfi eða alla lifstíð eins eða fleiri eða til- 
tekinn tíma svo langan, að þau hafi ekki átt að vera greidd að fullu fyrir 1. 
janúar 1930.

2. gr.
Þegar skrár þær, sem i 1. gr. getur, eru fullgerðar, skal hlutaðeigandi 

dómari senda eigendum þeirra fasteigna, sem veðsettar eru, og eigendum veð- 
bréfanna fyrirspurn um, hvort veðskuldin muni vera greidd eða ekki.

Nú bera afsals- og veðmálabækur ekki með sér hver er eigandi fasteignar 
og er dómara þá ekki skylt að senda honum 'fyrirspurn eftir 1. málsgr. þess- 
arar gr., nema hann á annan hátt viti um eigandann. Hið sama er, ef veðbréf 
sýnir ekki ekki hver er eigandi þess, eða hann er látinn eða óvist um bústað 
hans eða liann er fluttur af landi burt eða stofnun á i hlut, sem liðin er und- 
ir lok.

3. gr.
Nú berst dómara svar eða svör við fyrirspurn, sem hann hefir sent sam- 

kvæmt 2. gr., og skal hann þá, ef það eða þau að áliti hans sýna, að veðbréf 
það, sem við er átt, sé ekki greitt að fullu, gera athugasemd um þetta i veð- 
málabókinni, þar sem veðbréfið er skráð og í fasteignaveðaskránni. .Tafn- 
fram gerir hann athugasemd um þetta í skrá þá, sem i 1. gr. getur.

4. gr.
Nú eru liðnir 4 mánuðir frá því fyrirspurnir þær, sem um er rætt í 2. gr., 

voru sendar, og skal þá dómari gefa út opinbera stefnu i samræmi við regl- 
urnar um ógildingu viðskiptabréfa með dómi, til ógildingar þeirra veobréfa, 
sem í skrá eru tekin samkvæmt 1. gr. og ekki falla burtu eftir reglum 2. og 3. 
gr., vegna þess að þau eru ekki að fullu greidd. iStefna skal í einni stefnu i lög- 
sagnarumdæmi hverju og birtir dómari stefnuna þrisvar í Lögbirtingablað- 
inu. Fyrir birtinguna greiðist ekkert gjald.

Stefnur samkvæmt þessari gr. skal birta fyrir 1. apríl 1934.

5. gr.
Þau mál, sem 4. gr. ræðir um, skulu rekin fyrir aukarétti, þar sem dómari 

er búsettur. Réttargjöld greiðast ekki í þeim málum.
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6. gr.
Nú gefur einhver sig frani á þeim degi, sem til er tekinn í stefnunni eða 

áður og færir þær líkur eða sannanir, er dómari tekur gildar, fyrir því að það 
veðskuldabréf, sem um ræðir, sé ekki að fullu greitt, og fellur þá málið niður, 
að því leyti sem það bréf snertir, en dómari gerir athugasemd í veðmálabók 
um þetta eftir reglum 3. gr.

7. gr.
Nú gefur einbver sig fram og skýrir frá, að umstefnt veðskuldabréf sé enn 

i gildi, en að það liafi glatazt fvrir lionum, og skal honum þá veittur frestur, 
ekki stvttri en 1 mánuður og ekki lengri en fi mánuðir, til þess að færa sönn- 
ur á það, að eigandi binnar veðsettu eignar kannist við veðskuldbindinguna eða 
að veðhafi hafi undirbúið málssókn til ógildingar bréfinu. Ef veðhafi gerir 
hvorugt fer um bréfið eins og segir í 8. gr., en kannist eigandi fasteignarinnar 
við veðskuldbindinguna fer um það eftir 6. gr., ella skal biða dóms í binu nýja 
máli og fer þá um bréfið eftir úrslitum bans.

8. gr.
Vm það veðskuldabréf, sem enginn gefur sig fram sem eigandi að, i siðasta 

lagi á þeim degi, er stefna tilgreinir, skal með dómi ákveða, að þau megi af- 
má úr veðmálabókum og skal það síðan gert ókeýpis og visað til heimildar i 
dóminum.

9- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :

I’að er ekki ótítt, að þegar eigendur fasteigna ætla að fá lán gegn veði í 
þeim, þá kemur það i ljós, að á þeim livíla óaflýst veðbönd skulda, sem eru 
greiddar, svo að ekkert getur orðið af lántöku fyrr en fenginn befir verið ógild- 
ingardóinur, en það tekur langan tíipa og veldur talsverðum kostnaði.

Þetta getur verið eigendum fasteigna hið mesta óliagræði og stundum eiga 
þeir sjálfir engan þátt i þvi, að greiddu veðbréfi befir ekki verið aflýst, en 
þótt þeir eigi sjálfir sök á því, og þótt þess vegna mætti segja, að þeir væru 
sjálfir næstir til að bera óbagræðið af sinu eigin birðulevsi, þá ber og á liitt að 
líta, að þetta kemur eða getur komið niður á ýinsuni öðrum. Hér er. um að 
ræða atriði, sem við kemur viðskiptalífinu i lieild. Afsals- og veðmálabækur 
eru svo merkur þáttur í lánaviðskiptum þjóðarinnar, að stjórn og þingi er 
skylt að gera það, seni liægt er til þess að sjá um, að þær sýni sem réttasta 
mynd af veðskuldbindingum á bverjum tíma.

Hér á landi liafa tvisvar áður verið gefin út lög með svipuðu innilialdi. 
Hin fvrri 16. sept. 1893 og bin síðari 6. nóvember 1897. Astæðurnar til þess, 
að svo skainmt var milli þessara tvennu laga voru alveg sérstakar. En nú eru 
liðin 35 ár siðan bin seinni lögin voru gefin út og því befir stjórninni þótt



tími kominn til að gera undirbúning að því, er nefna mætti nýja endurskoðun 
veðmálabókanna.

Þetta frv. er i nokkuð öðrum búningi, en þau lög, sem áður bafa verið 
gefin út um þetta efni og hefir þar verið revnt að taka hæfilegt tillit til vaxandi 
veðlánaviðskipta með því að gera skuldaeigendum léttara fyrir um að halda 
kröfum sinum í fullu gildi, enda verður að gæta þess nákvæmlega, að um leið 
og hin áðurnefnda endurskoðun veðmálabókanna fer fram, sé eigendum veð- 
bréfanna ekki gert erfiðara fyrir en minnst er þörf á.

Um hinar einstöku gr. frv. þvkir ástæða til að taka það fram, sem hér 
segir:

Um 1. gr.
Að sjálfsögðu er það álitamál livaða tíma á að velja að því er við keinur 

dagsetningu hinna innkölluðu veðbréfa, og hvenær þau hafi átt að vera greidd. 
Um slíkt má lengi deila, en út af því ætti ekki að geta orðið verulegur ágrein- 
ingur, ef annars er gengið inn á hugmyndina.

Uin 2. gr.
Það virðist nauðsynlegt að gera í hverju lögsagnarumdæmi skrá yfir þau 

bréf, sem ætla má að afmá eigi úr veðmálabókunum, en einmitt af þvi að án 
efa eru mörg veðbréf enn ógreidd af þeim, sem gefin hafa verið út fvrir 1905, 
er sjálfsagt að aðvara eigendur þeirra og þurfa þá t. d. bankar ekki annað en 
tilkynna dómurum hver hinna umræddu bréfa eru greidd að fullu og hver ekki.

Um 3. gr.
Dómara er hér falið að meta hvaða svör eru svo fullnægjandi, að ekki 

þurfi að stefna út af þeim skuldabréfum, sem þau ræða um. Gengið er út frá, 
að slík svör frá bönkum og opinberum lánstofnunum verði jafnan tekin gild.

Um 4. gr.
Ef ekki koma fullnægjandi svör við fyrirspurnum dómara innan 4 mán- 

aða, þvkir hæfilegt að gefa út ógildingarstefnu um slík bréf og er sjálfsagt að 
sú stefna sé sniðin eftir reglum um ógildingarstefnur viðskiptabréfa vfirleitt, 
sbr. lög nr. 30, 3. nóv. 1915. Dómsmál verður að höfða út af þessu, þvi að 
þinglýsing hefir jafnan verið talin dómsathöfn og annað, sem að henni lýtur. 
Til þess að fvrirbyggja kostnað og fyrirhöfn sýnist sjálfsagt að aðeins eitt mál 
sé höfðað í hverju lögsagnarumdæmi. Ekki er ætlazt til að Lögbirtingablaðið 
fái borgun fyrir birtinguna, en það þýðir. að bið opinbera greiðir hana.

Til þess að mál allra lögsagnarumdæmanna verði á ferð að mestu sam- 
tímis er gert ráð fvrir, að allar stefnurnar séu birtar fyrir 1. apríl 1934. Er þetta 
bein fyrirskipun svo að vanræksla er, ef ekki er eftir því farið.

Um 5. gr.
Ríkissjóður verður að gefa eftir réttargjöld i þessum niáluni. Annars á 

ekki að verða beinn kostnaður af málunum. Hins vegar er mikið starf lagt á 
dómarana með frv. yfirleitt.

Alþt. 1933. A. Í4fi. löggjafarþingi.
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Um 6. gr.
Það er ekki gert að skilyrði i þessari gr. fyrir þvi að mál um veðbréf falli 

niður, að það sé sýnt dómara. Það þykir rétt að leggja það algerlega á vald 
dómara að skera úr, hvort hann telji nægar sannanir fram komnar fyrir því, að 
veðbréf sé lifandi eða ekki.

Um 7. gr.
Þessi gr. virðist ekki gefa tilefni til athugasemda að öðru leyti en því, 

að þegar ógildingarmál er höfðað til þess að halda gildi veðbréfs, þá þarf aðal- 
málið ekki að bíða úrslita þess máls, heldur iná í dómi aðalmálsins vísa til 
hins sérstaka máls og fella aðalmálið niðúr að þvi er snertr það veðbréf, sem 
hið sérstaka mál fjallar um.

Um 8. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 9. gr.
Rétt virðist að láta lögin öðlast þegar gildi, svo að undirbúningur skránna, 

sem í sumum lögsagnarumdæmum er mikið verk, geti byrjað strax og frv. er 
orðið að lögujn.

14. Frumvarp
til laga um veiting ríkishorgararéttar.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

Ríkishorgararéttur veitist þeim mönnum, sem hér segir.
1. Brynjólfi Björnssyni stud. polit., fæddum í Danmörku.
2. Frede Jensen vefara, fæddum i Danmörku.
3. Peder Ragnvald Sims Olsen Vidnæs verkamanni, fæddum i Noregi. 

Ríkisborgararéttur þessara manna er þó þvi skilyrði bundinn, að þeir áður
ár er liðið frá þvi, er lög þessi öðlast gildi, sanni fyrir dómsmálaráðherra, að 
þeir eigi ekki ríkisborgararétt þar, sem þeir eru fæddir.

Athugasenidir við lagafrumvarp þetta:
1. Brynjólfur Björnsson stud. polit er fæddur i Kaupmannahöfn 3. sept. 1909. 

Foreldrar voru báðir islenzkir. Hann talar og ritar islenzku og ætlar að 
setjast hér að að afloknu námi.

2. Frede Jensen vefari er fæddur 26. ágúst 1898 í Yding Jótlandi. Fluttist 
til Islands í ágústmánuði 1927 og hefir dvalið hér á landi siðan. Giftist 
1932 íslenzkri konu.

3. Peter R. S. Olsen Vidnæs verkamaður er fæddur Vidnæs Vannylven Noregi 
21. apríl 1901. Fluttist til tslands i marz 1928. Giftist 1929 íslenzkri konu.
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15. Frumvarp
til laga um brevting á lögum nr. 71, 28. nóvember 1919 um laun embættismanna. 

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

1. gr.
Upphaf 13. gr. laganna orðist svo:
Heilsuhælislæknarnir á Vífilsstöðum og í Kristnesi o. s. frv,

2. gr.
Aftan við sömu grein bætist:
Aldursuppbót núverandi heilsuhælislæknis i Kristnesi miðast við þann tima, 

er hann tók við forstöðu hæhsins, 1. október 1927.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Heilsuhælislæknirinn í Kristnesi óskar eftir þvi að staða sín verði tryggð 
með þvi að fella hana inn í launalögin og gera hana hliðstæða stöðu heilsuhælis- 
læknisins á Vifilstöðum.

Stjórn hælisins er þessu samþykk.
Verður það og að teljast að öllu leyti sanngjarnt, með þvi að ekki er ágrein- 

ingur um að núverandi læknir verði áfram fastur yfirlæknis hælisins.
Ákvæðið um aldursuppbótina miðast við það, að laun læknisins hafa verið 

kr. 4000.00 auk fríðinda og 40% dýrtíðaruppbótar, og mundu þau lækka veru- 
lega án þessa ákvæðis, sem ekki getur talist sanngj^rnt.

16. Frumvarp
til laga um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til íslands.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

I. KAFLI
Orðaskýringar og almenn ákvæði.

1- gr.
I lögum þessum hafa orð þau, er nefnd eru hér á eftir, þá merking, sem 

tilfærð er við hvert þeirra.
„Útlönd“ merkir öll lönd önnur en ísland.
„Skip“ tekur yfir sérhvert fljótandi far.
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„Aðkomuskip“ er hvert skip, sem hér-kemur að landi, ef það annaðhvorl 
síðast hefir lagt út frá útlöndum eða á leið sinni tekið við mönnum eða far- 
angri frá öðru skipi, er síðast hefir lagt út frá útlöndum. Er skipið aðkomu- 
skip þar til það liefir fengið heilbrigðisvottorð á íslenzkri höfn.

„Sóttgæzluskírteini“ merkir skírteini gefið út af heilbrigðisyfirvaldi þ.vi, 
er í hlut á, um það, hvort nokkur erlend eða önnur sérstaklega tilgreind næm 
sótt gangi á brottfararstaðnum eða þar í nánd.

„Erlendar sóttir“ tekur yfir pest (pestis), austurlenzka kóleru, (cholera 
asiatica), bólusótt (variola), dílasótt (typhus exanthematicus), blóðkreppu- 
sótt (dysenteria tropica) og gula hitasótt (febris flava).

„Heilbrigðisvottorð“ merkir vottorð, er aðkomuskip fær lijá sóttgæzlu- 
manni á komustað sínum hér við land, þess efnis, að ekkert sé því til fyrir- 
stöðu samkvæmt lögum þessum, að mönnum eða farangri frá skipinu sé hlevpt 
í land á höfnum á íslandi.

„Sóttgæzlumaður“ er sá maður í hafnarstað á Islandi, er samkvæmt lög- 
um þessum skal skoða sóttgæzluskírteini aðkomuskipa og veita þeim heil- 
hrigðisvottorð.

„Höfn“ merkir löggilta höfn, þar sem sóttgæzlumaður er (5. gr.).
„Farangur“ tekur yfir alla lausa muni i skipi, líka afla.
„Bannaður farangur“ jnerkir farangur, sem ráðherra hefir bannað með 

auglýsingu að flvtja inn vegna sótthættu eða þá bundið hann vissum skilyrð- 
um (22. gr.).

2. gr.
Skipstjóri á skipi, sem fer frá útlöndum til Islands og ætlar sér að liafa 

samband við land eða landsbúa, en tekur ekki með sér sóttgæzluskírteini 
(sbr. 1. gr.), skal kynna sér, livort alvarlegir, næmir sjúkdómar ganga á brott- 
fararstaðnum eða þar í nánd um það leyti, sem hann leggur af stað, og' vera 
við því búinn að láta i té skriflega vfirlýsingu þar að lútandi samkvæmt 8. gr.

3. gr.
Ekkert aðkomuskip má, nema tilneytt sé, hleypa mönnum eða farangri í 

land, né hafa annað samband við land eða landsbúa, annarsstaðar en á höfn- 
um, sbr. 7. gr.

4. gr.
Islenzk skip skulu ekki utan hafna, hvorki innan landhelgi né utan, taka 

við mönnum né farangri úr aðkomuskipum, hleypa mönnum út í slík skip né 
hafa önnur mök við þau eða menn úr þeim, nema tilnevdd séu.

II. KAFLI
Sóttvarnarnefndir og sóttvarnarhús.

5. gr.
Sóttvarnarnefnd skal vera i liverjum kaupstað og á hverjum löggiltum 

verzlunarstað hér á landi, þar sem föst verzlun er.
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í kaupstöðum skulu í nefndinni vera bæjarfógeti (í Reykjavík tollstjóri), 
liéraðslæknir og einn maður, er bæjarstjórnin kýs úr sínum flokki. Bæjar- 
fógeti (í Reykjavík tollstjóri) er formaður nefndarinnar og sóttgæzlumaður.

A öllum öðrum stöðum skal í nefndinni vera sýslumaður, hafi hann að- 
setur þar á staðnum, héraðslæknir og einn maður, er sýslunefnd kýs, búsett- 
ur þar. Hafi sýslumaður eigi aðsetur á verzlunarstaðnum, skal umboðsmaður 
hans þar koma í hans stað. Sýslumaður eða umboðsmaður hans er formaður 
nefndarinnar og sóttgæzlumaður.

Sóttvarnarnefndir skulu sjá um, að lögum þessum sé lilýtt.
Hafnsögumönnum, hreppstjórum, hæja- og sveitarstjórnum er skylt að að- 

stoða sóttvarnarnefndir við skyldustörf þeirra.
Sóttvarnarnefndir og héraðslæknar skulu við framkvæmdir þessara laga, 

jafnan þegar unnt er, leita sem nánastra leiðbeininga landlæknis. Þegar um 
meiri liáttar ráðstafanir er að ræða, skal, ef við verður komið, leita fyrirfram 
samþykkis ráðherra, og einkum, ef um er að ræða ráðstafanir samkvæmt á- 
kvæðum 3. málsgreinar 8. greinar, 13.—18., 20. og 21. greinar, en tilkynna skal 
annars tafarlaust allar þess háttar ráðstafanir, sem gerðar eru án slíks sam- 
þvkkis.

Ráðherra setur að öðru levti reglur um störf sóttvarnarnefnda.

6‘
I Revkjavik skal vera sóttvarnarhús fyrir allt landið, Sóttvarnarhús ríkis- 

ins, er sé jafnan til taks með öllum útbúnaði til þess að taka við sjúkum 
mönnum frá aðkomuskipum, ef þörf gerist að sóttkvía þá. Sóttvarnarnefndin 
í Reykjavík skal hafa umsjón vfir liúsinu,' annast viðhald á því og öllum út- 
húnaði þess, og ráða þjónustufólk eftir þörfum, er jafnan sé til taks.

Héraðslæknirinn i Revkjavik annast lækningu þeirra sjúklinga, sem 
liafðir eru í sóttvarnarhúsinu, nema ráðherra skipi til þess annan lækni.

Ráðherra setur reglur um afnot sóttvarnarhússins.

III. KAFLI
Almenn ákvæði um varnir gegn næmum sjúkdómum.

7. gr.
Xú vill aðkomuskip lilevpa mönnum eða farangri á land á liöfn eða liafa 

önnur mök við land eða menn úr landi, sbr. 3. gr., og skal það þá bíða þess, 
að sóttgæzlumaður (eða í kaupstöðum fyrir hans liönd tollgæzlumaður eða 
lögregluþjónn) komi út að skipinu eða út í skipið. Gerir skipstjóri sóttgæzlu- 
manni grein fvrir heilsufari manna á skipinu og leggur fvrir hann sóttgæzlu- 
skírteini þess ef til er. Á undan sóttgæzlumanni má enginn fara út í skipið úr 
landi né frá öðrum skipum, nema liafnsögumaður, ef nauðsyn krefur, og 
enginn má fara úr skipinu, ekki heldur liafnsögumaður né sóttgæzlumaður, 
engan farangur setja á land né í önnur skip, og engin mök hafa við land eða
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menn úr landi fram yfir það, sem ieiðir af ákvæðum 8. greinar, fyrr en skip- 
stjóri hefir fengið heilbrigðisvottorð samkvæmt 8. grein.

8. gr.
Nú leggur skipstjóri á aðkomuskipi fram fullgilt sóttgæzluskírteini, og er 

þess eigi getið í því, og heldur eigi kunnugt eða grunað á annan hátt, að á 
brottfararstað skipsins hafi gengið alvarlegur, næmur sjúkdómur. Skal þá sótt- 
gæzlumaður þegar veita skipinu heilhrigðisvottorð, ef skipstjóri lýsir því yfir 
fyrir honum, að í skipinu séu eigi eða hafi verið á leiðinni menn jneð sjúk- 
dóma, er grunur gæti leikið á að væru næmir, og að hann viti ekki til, að skipið 
geti verið sóttmengað á annan hátt.

Hafi skipið ekkert eða ‘ekki fullgilt sóttgæzluskírteini, skal sóttgæzlumað- 
ur engu að síður að jafnaði tafarlaust veita því heilbrigðisvottorð, ef skip- 
stjóri lætur honum í té skriflega vfirlýsingu upp á æru og samvizku um, að 
honum sé ekki kunnugt um, að á hrottfararstaðnum hafi gengið neinn alvar- 
legur næmur sjúkdómur, að á skipinu séu eigi eða hafi verið, hvorki á brott- 
fararstaðnum né á leiðinni, menn með sjúkdóma, er.grunur gæti leikið á, að 
væru næmir, eða lík raanna, sem dánir séu úr næmum sjúkdómum og að hann 
viti ekki til, að skipið.geti verið sóttmengað á annan hátt.

Ef þess er getið í sóttgæzluskírteini skipsins, eða kunnugt eða grunað á 
annan hátt, að næmur sjúkdómur hafi verið á brottfararstaðnum, ef sjúkir 
menn eru eða hafa verið á skipinu á leiðinni, eða lík, og grunur er á, að um 
næman sjúkdóm sé eða hafi verið að ræða, eða grunur er um sóttmengan skips- 
ins á annan hátt, svo og ef framburður eða vottorð skipstjóra er á einhvern 
hátt tortrvggilegt, þá má eigi veita heilbrigðisvottorð fyrr en héraðslæknir 
hefir rannsakað skipið og sagt fyrir um, hverrar varúðar skuli gæta, til þess 
að næmur sjúkdómur berist ekki á land eða breiðist út. Ef þörf gerist, má 
fresta að veita skipinu heilbrigðisvottorð, þangað til ráðstafanir héraðslæknis 
hafa verið framkvæmdar. Ef einangra þarf sjúklinga af skipinu, en tormerki 
eru á að gera það á staðnum, er heimilt að visa skipinu til næstu hafnar, þar 
sem einangrun er framkvæmanleg, en þó því aðeins, að sjúklingunum sé eigi 
hætta búin af þeim flutningi.

Þegar skip strandar, skal sá, er ræður fyrir björguninni, sjá um, að farið 
sé eftir fyrirmælum greinar þessarar og 7. greinar að svo miklu levti, sem því 
verður við komið.

9. gr.
Ráðherra getur veitt herskipum, sem hafa lækni, þá tilslökun á ákvæðum 

7. og 8. greinar, sem ráðlegt þvkir og gerlegt eftir atvikum.

IV. KAFLJ
Sérstök ákvæði um varnir gegn erlendum sóttum.

10. gr.
í hvert sinn er áreiðanleg vitneskja er fengin um, að einhver erlend sótt 

hafi gert vart við sig einhversstaðar í útlöndum, og ástæða er til að ætla að
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sóttin geti borizt þaðan til íslands, gefur ráðherra út auglýsingu um, að sjúk- 
dómur sá sé talinn ganga á þessum stað, og ef svo virðist sem eigi sé beitt full- 
tryggum vörnum gegn því, að sóttin breiðist út þaðan, á stöðum þar i nánd, 
svo víða sem ástæða þykir til.

Þessu skal þó eigi beitt, ef aðeins ein manneskja eða örfáar hafa sóttina, og 
eigi er ástæða til að ætla, að hún muni breiðast út.

Ráðherra gefur aftur út auglýsingu um hvenær ráðstöfunum þessum 
skuli hætt.

11- gr.
Þá er svo ber til:

1) að skip kemur frá eða hefir á leið sinni liaft viðskipti við stað, sem aug- 
lýsing er gefin út um samkvæmt 10. grein, eða stað, sem getið er um i sótt- 
gæzluskírteini skipsins eða á annan hátt er vissa fvrir eða grunur á, að 
erlend sótt gangi á;

2) að skip á leið sinni hefir átt mök við skip, sem á eru eða hafa verið sjúkir 
menn eða dauðir, og vissa er fvrir eða grunur á, að um erlenda sótt sé 
eða hafi verið að ræða;

3) að á skipi eru eða hafa verið á brottfararstað þess eða á leiðinni sjúkir 
menn eða dauðir, og ástæða er til að ætla, að um erlenda sótt sé eða hafi 
verið að ræða, eða vissa fyrir eða grunur á, að skipið sé á annan hátt 
alvarlega mengað erlendri sótt,
skal skipið, þá er það kemur í landhelgi við Island, eða ef það ætlar til ís- 

lenzkrar hafnar, undir eins og land er í sýn, draga gula sóttvarnarveifu upp á 
framsigluhúni, og ef gul veifa er ekki til á skipinu, þá hvita veifu, og skal veif- 
an vera uppi þangað til skipið er komið aftur út fvrir landhelgi, eða hefir tek- 
ið islenzka höfn og fengið þar heilbrigðisvottorð.

12.
Ef svo er ástatt fyrir skipi sem sagt er í 11. gr., 1) og 2), er skipinu frjálst 

að taka hverja höfn sem vill.
Sé aftur á móti svo ástatt, sein sagt er í 11. gr. 3), má skipið ekki leita hafn- 

ar annarsstaðar en í Revkjavík, nema það sé til nevtt.

13. gr.
Þangað til rannsókn héraðslæknis hefir fram farið og leyfi hefir verið 

gefið til þess að hafa samgöngur við land, skal skip, sem svo er ástatt um sem 
segir í 11. gr. afkvíað, og má engum, sem á skipinu er, hleypa úr þvi á land, og 
ekki heldur má neinn fara úr landi eða öðrum skipum út í það, nema í em- 
bættiserindum. Þeir, sem hafa verið úti í skipinu, eru háðir þeim sótthreins- 
unarfyrirmælum, sem sóttvarnarnefnd eða héraðslæknir setur þeim, og má. 
ef, þörf gerist, láta þá sæta sömu meðferð og þá, er komið hafa á skipinu.

Læknisrannsókn á skipi og þeim, er á því eru, skal fram fara svo fljótt 
sem auðið er. Sé héraðslæknir eigi viðstaddur, er sóttvarnarnefnd heimilt að 
fela öðrum lækni rannsóknina. Sé enginn læknir viðstaddur, skal skipstjóra 
gefinn kostur á að leita annarar hafnar, þar sem læknir hýr.
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14. gr.
Ef læknir finnur engan niann á skipinu sjúkan eða dauðan af erlendri 

sótt og skipstjóri lætur í té skriflega yfirlýsingu upp á æru sína og samvizku 
um að á leiðinni hafi ekki verið i skipinu menn með sjúkdóma, er grunur gæti 
leikið á að værú erlendar sóttir, að hann viti ekki til að skipið geti verið meng- 
að af þeim á annan hátt, og ennfremur að enginn hannaður farangur sé í því, 
skal þá, ef framburður eða vottorð skipstjóra er á engan hátt tortryggilegt, 
veita skipinu heilbrigðisvottorð, ef 5—14 dagar, eftir því um hverja sótt er að 
ræða, eru liðnir frá því er skipið hafði síðast mök við sóttmengað byggðarlag 
eða skip, enda sé ekkert því til fyrirstöðu vegna hinna almennu ákvæða um 
næma sjúkdóma, sbr. 8. gr.

Xú er þessi frestur ekki útrunninn, og skal þá sóttvarnarnefnd, ef þörf 
gerist, sóttkvía skipið, þar til sá tími er liðinn, er á vantar. Að þeim tíma liðn- 
um skal veita skipinu heilbrigðisvottorð, ef enginn hefir sýkzt á þvi af erlendri 
sótt, meðan það var sóttkvíað. Ef skipið er herskip, þá þarf héraðslæknir ekki 
að skoða skipið, ef skipslæknir lætur honum í té skýrslu um heilsufar á skip- 
inu. Þær sóttvarnarreglur, er sílku skipi eru settar, samkvæmt þessari eða eft- 
irfarandi greinum og hvggðar eru á greindri skýrslu, skulu birtar foringja 
skipsins.

15. gr.
Xú kemur það upp, að á skipinu hafa á hrottfararstaðnum eða á leiðinni 

verið sjúkir menn eða dauðir, og er ástæða til að ætla, að um erlenda sótt hafi 
verið að ræða, eða þá að á skipinu er hannaður farangur eða grunur um að 
skipið sé á einhvern hátt mengað erlendum sóttum, og má þá ekki leyfa nein- 
ar samgöngur við land, fyrr en skipið hefir verið trvggilega sótthreinsað og 
hönnuðum farangri lógað, þeim er eigi hefir auðið verið að sótthreinsa í skip- 
inu. Að því búnu skal farið cftir ákvæðum undanfarandi greinar.

16. gr.
Xú kemur það í ljós við læknisrannsókn, að annaðhvort eru á skipinu sjúk- 

ir menn eða dauðir, og ástæða er til að ætla, að um erlenda sótt sé eða hafi 
verið að ræða eða skipið sé á annan hátt alvarlega mengað erlendri sótt, og 
skal þá, ef unnt er, visa skipinu tafarlaust til Reykjavíkur, og láta lækni fara á 
því, ef þörf gerist. Xú er slíkt skip komið til Reykjavikur, og skal þá sóttvarn- 
arnefndin þar annast um það, um leið og hún að öðru leyti heldur skipinu al- 
veg afkviuðu, 1) að sjúkir menn, þar með taldir smitberar, séu fluttir i sótt- 
varnarhúsið, 2) að lík séu flutt í land og jarðsett eða brennd, 3) að skipið sé 
sótthreinsað eins og með þarf, 4) að lógað sé bönnuðum farangri, sem ekki er 
unnt að sótthreinsa í skipinu, 5) að dýrum, sem í skipinu kunna að vera og 
hreitt geta út sjúkdóminn, sé eytt eða þau gerð skaðlaus, og 6) að allir ósjúkir 
skipverjar og farþegar séu einangraðir annaðhvort úti á skipinu eða í sérstöku 
húsi á landi, þar til ö—14 dagar eru liðnir frá þvi, er skipið var sótthreinsað 
eða þeir fluttir í land.

Ef ekki er unnt að visa skipinu til Reykjavíkur eða þess ekki þörf að dómi
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ráðherra, skal sóttvarnarnefndin fara nieð skipið þar á staðnum eftir ákvæð- 
um þessarar greinar að svo niiklu leyti sem unnt er eða eftir nánari fyrirmæl- 
um ráðherra.

17. gr.
Lýsi skipstjóri vfir þvi, að hann sé kominn einungis til þess að afla sér 

kola, vista eða annarra nauðsvnja, eða fá skipan um ferð sína áfram, þá má 
hann heimta skipið undanþegið læknisrannsókn, ef hann gengst undir það eft- 
irlit, sem sóttvarnarnefnd telur þörf á að setja til trvggingar því, að erlepd sótt 
herist ekki á land úr skipinu.

18. gr.
Þegar um skip er að ræða, sem ætluð eru til fólksflutninga, eða skip, sem 

virðast vera óheilnæm vegna óþrifnaðar eða af öðrum ástæðum, má fara með 
þau eftir ákvæðum 16. greinar, þótt önnur skilyrði fyrir því séu ekki fyrir 
hendi. Ef mikill rottugangur er í skipum eða önnur óþrifadýr, má og gera sér- 
stakar ráðstafanir til varnar því, að þau berist í land eða til að evða þeim í 
skipunum. Aldrei má þó vísa skipi, seni hreinsa þarf aðeins vegna óþrifa eða 
óþrifadýra lengra en til næstu hafnar þar sem slík lireinsun er fram- 
kvæmanleg.

19- gr.
Ráðlierra setur reglur um sótthreinsun á skipum og farangri.
Það er skvlt, ef sóttvarnarnefndin æskir þess, að af skipsins hálfu sé lát- 

inn í té við sótthreinsun þess og einnig við evðingu rotta eða annarra óþrifadýra 
allur sá vinnukraftur og önnur aðstoð, sem skipinu er auðið.

20. gr.
Þegar skip á að leita hafnar í Revkjavik samkvæmt 12. gr. 2. mgr., en liefir 

nevðzt til að leita hafnar annarsstaðar, skal sóttgæzlumaður á þeim stað tafar- 
laust kalla saman sóttvarnarnefndina, og skal hún fara með skipið samkvæmt 
ákvæðum undanfarinna greina, að svo miklu levti sem unnt er.

Nú er brýn nauðsyn að veita skipinu hjálp tafarlaust, áður en læknir er 
kominn, og skal þá sóttgæzlumaður annast hjálpina, og skal hún, ef þess er 
kostur, veitt án þess, að nokkur maður fari á land úr skipinu eða úr landi 
út í skipið.

21. gr.
Um strandað skip og bannaðan farangur á því gerir næsta sóttvarnarnefnd 

eða lögreglustjóri þær ráðstafanir, er með þarf, að svo miklu leyti sem auðið 
er, samkvæmt ákvæðum undanfarinna greina.

Reki skip á land eða bannaðan farangur, sem ætla má að sé frá stað, þar 
sem erlend sótt gengur. skal það látið kyrrt liggja, eftir að þvi liefir verið bjarg- 
að undan sjó með mestu varkárni, þangað til lögreglustjóri hefir látið fram 
fara rannsókn og ákveðið, hvernig með það skuli fara. Ef telja verður hið 
bjargaða sóttmengað, skulu bjögunarmenn einangraðir á hæfilegan hátt sam- 
kvæmt meginreglum undanfarinna greina.

Al|)t. 1933. A. (46. lögg'iafarþing í. 13
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22. gr.
Ráðlierra er heimilt, þegar hann gefnr út auglýsingu samkvænit 10. gr., 

að banná það jafnframt eða binda skilyrðum, að fluttar séu til landsins frá 
hinunj. sóttgrunaða stað þær tegundir farangurs, sem nánar verða tilgreindar 
í auglýsingunni.

23. gr.
Nú gengur influenza einhversstaðar í útlöndum og er þar mjög útbreidd 

eða illkvnjuð, og er ráðherra þá heimilt að gefa út auglýsingu um þá sótt eftir 
því sem ákveðið er í 10. grein um aðrar erlendar sóttir, og sé eins ástatt um ein- 
hverja aðra næma sótt, sem eigi er talin með erlendum sóttum í lögum þess- 
um, má með konungsúrskhrði ákveða, að ákvæðunum í þessuin kafla skuli 
beitt.

Ef svo mikil hætta stafar af einhverri þess konar sótt, er síðast ræðir um, 
að ekki tjáir að fresta ráðstöfunum gegn henni, getur ráðherra fvrirskipað 
þessar ráðstafanir, en leita skal þó konungsúrskurðar tafarlaust.

V. KAFLI
Kostnaðarákvæði, refsiákvæði o. fl.

24. gr.
Fyrir venjulegt sóttvarnareftirlit samkvæmt lögum þessum skal greiða af 

skipum, sem ná 60 smálestum 4 krónur, sem eru frá 60 upp að 100 smálestum 
6 kr. og 10 kr. af skipum, sem eru vfir 100 smálestir, auk kostnaðar við flutn- 
ing sóttgæzlumanns út í skipið.

Gjöld þessi renna í sérstakan sjóð, Sóttvarnarsjóð, sem vera skal í vörzl- 
um fjármálaráðherra.

25. gr.
Sóttvarnarhús ríkisins í Reykjavík skal útbúa, halda við og endurnýja á 

kostnað Sóttvarnarsjóðs. Sömuleiðis skal greiða úr Sóttvarnarsjóði allan legu- 
kostnáð sjúklinga í húsi þessu, eða annarsstaðar, þar sem þeir kunna að verða 
einangraðir samkvæmt lögum þessum, útfararkostnað framliðinna og allan 
annan kostnað, sem af lögum þessum leiðir meðan tekjur hans hrökkva, en 
siðan úr ríkissjóði, að því undanteknu, er hér greinir:

a. Skipið skal ávalt greiða gjald það, sem nefnt er í 24. gr., svo og kostnað við 
flutning út í skipið og í land aftur. Einnig aukreitis jafnhátt gjald til lækn- 
is fyrir skoðunargerð hans, ef hann er tilkvaddur samkvæmt lögum þess- 
um, ennfremur fvrir ferð hans eða ferðir út í skipið samkvæmt gjaldskrá 
héraðslækna, svo og flutningskostnað hans og dagpeninga, 20 krónur á 
sólarhring, éf þörf gerist að hann sé sóttkvíaður vegna skoðunargerðar- 
innar, þangað til þeirri sóttkvíun er lokið.

b. Skipið skal greiða allan kostnað við eftirlit það, sem nefnt er í 17. gr., og 
þegar svo er ástatt sem þar er greint, einnig legukostnað sjúkra i sótt- 
varnarhúsi eða annarsstaðar þar, sem þeir kunna að verða einangraðir
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samkvæmt lögum þessum, og útfararkostnað framliðinna. Hið sama er og, 
ef menn eru settir i sóttvarnarlnis eða einangraðir annarsstaðar með öðr- 
um sjúkdómi en erlendum.

e. Sé um fiskiskip frá öðru ríki að ræða, þá skal það greiða allan þann kostn- 
að, sem annars fellur á Sóttvarnarsjóð. Hið sama er og um önnur útlend 
skip, ef þau hafa ekki ætlað sér á íslenzka höfn, og álitið verður, að þau 
hafi einungis komið þar vegna veikinda eða til þess að ganga þar undir 
sóttkviun.

d. Þann kostnað, sem leiðir af lögum þessum, er skip stranda, skal greiða af 
strandfénu að svo miklu leyti sem það hrekkur til.

e. Fari einhver í hanni laga þessara út í skip, sem eiga að hafa uppi sótt- 
* varnarveifu, skal hann sjálfur greiða allan kostnað, er af því kann að

hljótast, að svo miklu leyti sem efni hans hrökkva til. Skal taka kostnað 
þann lögtaki, ef þörf gerist.
Unz safnazt hefir í Sóttvarnarsjóð svo að nægi til viðunandi endurnýjunar 

á núverandi sóttvarnarhúsi ríkisins í Reykjavík, er ráðherra heimilt að greiða 
úr ríkissjóði allan kostnað, sem leiðir af lögum þessum.

26. gr.
Rikissjóður greiðir ekki skaðabætur fvrir þær skemmdir og tjón, á skipi 

eða farangri, sem leiða kann af lögum þessum.

27. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara eða fvrirskipunum þeim, sem gefnar eru 

út samkvæmt þeim, varða sektum frá 50—2000 kr. ef þvngri hegning er eigi við 
lögð eftir almennum lögum. Þegar gefin hefir verið út auglýsing samkvæmt 10. 
gr. og sérstakar varnir upp leknar gagnvart erlendri sótt, varða brot gegn á- 
kvæðum laganna þar að lútandi fangelsi (almenn hegningarlög 26. gr.) eða 
100—5000 kr. sektum ef miklar málsbætur eru. Sektirnar renna i Sótt- 
varnarsjóð.

Farangur þann, sem revnt hefir verið að flytja inn eða fluttur hefir verið 
inn gegn banni, útgefnu samkvæmt lögum þessum, skal gera upptækan. Ef eigi 
þarf að lóga honum, rennur ágóðinn í Sóttvarnarsjóð.

28. gr.
Hvert það skip, sem afgreitt er hér á landi, á heimting á að fá hjá sótt- 

gæzlumanni skírteini um það, hvort nokkur erlend sótt eða annar alvarlegur 
næmur sjúkdómur gangi á brottfararstaðnum eða í grendinni. Skirteini þetta 
veitist ókeypis.

Hver sá, er sóttkvíaður hefir verið, á heimting á eftir afstaðna sóttkvíun 
að fá vottorð um það. Skipstjóri á heimting á samskonar vottorði fyrir skip 
sitt, þegar sóttkvítin þess er löglega afstaðin. Vottorð þessi veitast ókeypis.

29. gr.
Akvæði þessara laga ná til hverskonar loftfara á sama hátt og til skipa, 

eftir því sem við getur átt. Til skipstjóra svarar loftfarsstjóri. Gjöld (sbr. 20.
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og 21. gr.) af 1—2 hreyfla flugvélum skulu vera sem af skipum undir 60 smá- 
lestum, af yfir 3 hrevfla flugvélum sem af skipum frá 60 og upp að 100 smá- 
lestum og af loftskipuin sem af skipum vfir 100 smálestir.

30. gr.
, Lög nr. 34, 6. nóvember 1902, um varnir gegn því að næmir sjúkdómar 

herist til Islands, lög nr. 34, 27. júní 1925, um breyting á þeim lögum, lög nr. 24,
11. júlí 1911 um sóttgæzluskírteini skipa og lög nr. 31, 20. júní 1923 um læknis- 
skoðun aðkomuskipa eru úr gildi nuniin, og önnur ákvæði er fara kvnnu í hága 
við þessi lög.

31- gr.
Lög þessi skal prenta á íslenkzu, dönsku, þýzku, ensku og frönsku, svo 

stórt upplag, að nægilega mörg eintök verði send íslenzkum ræðismönnum í 
öðrum lönduni, og eitt eintak fengið hverju sóttvarnarskyldu skipi.

32. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Landlæknir hefir gengið frá frv. þessu og gerir fyrir því eftirfarandi grein:
Hér er um að ræða endurskoðun á löggjöfinni um varnir gegn því að næm- 

ir sjúkdómar herist til íslands. Brevtingarnar eru að vísu margar, en langflestar 
þess eðlis, að óþarfi er að gera sérstaka grein fvrir þeim, með því að þær leiða 
af sjálfu sér vegna breyttra tima og sérstaklega vegna brevtinga, sem gerðar 
hafa verið á aðalsóttvarnarlögunum frá 1902 með sérstökum lögum, einkum 
þeirri breytingu frá 1925, að sóttvarnarhúsin í kaupstöðunum, öðrum en 
Reykjavík, voru lögð niður, án þess að lögin væru að öðru leyti samræmd við 
það. Ýmsar breytingar miða og aðeins til þess að gera ákvæði laganna skýrari 
og þau aðgengilegri.

Þessar brevtingar skipta verulegu máli:
I. Úr tölu „erlendra sótta", sem sérstaklega ströng fyrirmæli gilda um, 

eru felldar tvær sóttir: mislingar og skarlatsótt. Skarlatssótt er fyrir löngu 
orðin innlend sótt og um mislinga virðist mega láta nægja þau almennu fyrir- 
mæli, sem liafa gilt um ýmsar tilsvarandi sóttir, og má eftir sem áður taka 
upp fyllstu varnir gegn þeim, þegar sérstök ástæða er til.

Samkvæmt frumvarpinu er næmum sjúkdómum skipt í þrjá flokka, eftir 
þvi liverjar ráðstafanir eru ætlaðar til að verjast þeim:

1. Svonefndar „erlendar sóttir“, sem fyllstu fyrirmæli gilda alltaf um: 
pest (öðru nafni svartidauði), kólera, bólusótt, dilasótt (öðru nafni útbrota- 
taugaveiki), blóðkreppusótt (þ. e. illkynjuð blóðsótt) og gul hitasótt.

2. Influenza, sem með ráðherraauglýsingu og án konungsúrskurðar má 
taka í tölu „erlendra sótta“, þegar hún er sérstaklega útbreidd eða illkynjuð, 
en venjulega er hún í 3. flokki.
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3. Allar aðrar næmar sóttir, sem hin alinennu ákvæði laganna gilda um. 
En hverja þá sótt sem er má, ef sérstök hætta er á ferðum, taka í tölu „er- 
)endra“ sótta með konungsúrskurði og til bráðabirgða án hans, ef aðgerðirnar 
eru aðkallandi.

Með þessum ákvæðum yrðu sóttvarnarlög vor eftir sem áður mjög ströng 
og raunar strangari en i nágrannalöndunum. I Danmörku gilda þannig til- 
svarandi ákvæði og hér um „erlendar sóttir“ aðeins um pest og kóleru.

II. Samkvæmt sóttvarnarlögunum frá 1902 eru sóttvarnarnefndirnar ein- 
ráðar um ráðstafanir sinar, jafnvel hinar allra þýðingarmestu og vandasöm- 
ustu, sem óhjákvæmilegt var á þeim tíma, þar sem nefndirnar voru þá, vegna 
símaleysis og samgöngulevsis, einangraðar frá því að geta náð til yfirstjórnar 
heilbrigðismálanna svo fljótt sem þurft hefði til leiðbeiningar og úrskurðar. 
Xú er öðru máli að gegna. Fyrir því er skotið inn í 5. grein frumvarpsins 
ákvæði, sem takmarkar mjög vald nefndanna, þar sem þeim er gert að skyldu 
að leita jafnan sem nánastra leiðbeininga landlæknis og að gera ekki þýðing- 
armiklar ráðstafanir án heimlidar ráðherra fyrirfram, nema óhjákvæmilegt 
sé. Miðar þetta að sjálfsögðu til nð samræma sóttvarnarráðstafanirnar og 
tryggja skvnsamlega framkvæmd laganna.

III. Með lögunum frá 1925 um læknisskoðun aðkomuskipa var sá hátt- 
ur tekinn upp að láta lækna fara út í hvert aðskomuskip, livort sem nokknrt 
sérstakt tilefni var til þess eða ekki. Slik fyrirmæli gilda ekki annarsstaðar 
og virðast óþörf. í frumvarpinu er gert ráð fvrir svipaðri tilhögun og ann- 
arsstaðar er höfð til sóttvarnareftirlits með aðkonmskipum og reynst hefir 
svara tilgangi sinum. Raunar er það fyrirkomulag, sem haft hefir verið hér 
hin síðustu ár, ekki ineð öllu hættulaust. Höfuðtrvggingin er, að skipstjórarnir 
finni til áhvrgðar sinnar og taki sem bezt eftir lieilsufari á skipum sinum á 
leiðinni, en hætt er við, að það dragi úr ábvrgðartilfinningu þeirra að vita, að 
læknir kenmr jafnan út í hvert skip og á í orði kveðnu að skoða allt skipið 
og hvern mann. Að liinu levtinu er hætt við, að læknarnir venjist á að líta á 
þetta eftirlit aðeins sem siðasakir, vitandi, að það er ekkert annað í flestum 
tilfellum, og séu fyrir það ekki eins fvllilega á verði í þau fáu skipti, sem 
ástæða væri til, og ef þeir væru aðeins tilkallaðir, þegar grunur er um sótt- 
hættu. Fjöldi lækna er óánægður með þetta fvrirkomulag og hafa margir 
óskað eftir hreytingu á því. Af skipum og siglingum hingað til lands er létt 
ekki óverulegri kvöð, með því fyrirkomulagi, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, 
því að víða fylgja því ekki litil ómök að ná í lækni út í aðkonmskip og geta 
leitt af því verulegar tafir.

IV. Jafnframt því sem liinni almennu skylduskoðun læknis yrði létt af 
aðkomuskipum, er gert ráð fyrir því, að gjald skipanna fvrir eftirlitið verði 
fært niður um helming frá því sem verið hefir undanfarið, og því aðeins 
greiði skipin fullt gjald eins og áður, að læknir verði tilkallaður. Er og gert 
ráð fyrir því, að hið venjulega skoðunargjald renni í sérstakan sjóð, Sótt- 
varnarsjóð, sem varið sé til þess að standast kostnað af sóttvörnum gegn út- 
löndum. Þó er ætlazt til, að heimilað verði að greiða þennan kostnað eins 
og liingað til úr ríkissjóði, þangað til safnazt hefir í Sóttvarnarsjóð nægilegt
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fé til að endurnýja sóttvarnarhúsið hér í Revkjavik, sem er aðkallandi. Þeg- 
ar fullt gjald er greitt, er gert ráð fyrir, að helmingurinn renni til læknisins, 
sem framkvæmir hið sérstaka eftirlit.

V. I 18. grein er heimilað að gera ráðstafanir til varnar þvi að rottur og 
önnur óþrifadýr berist i land úr skipum eða til að eyða slíkum óþrifum úr 
skipum.

VI. Með sérstakri grein (29. gr.) er loftförum komið undir ákvæði lag- 
anna eftir þvi sem við getur átt.

17. Frumvarp
til laga um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

. 1- gr-
Það er almenn skylda að gæta sem mestrar varúðar við hverskonar næm- 

um sjúkdómum og gera sér‘ allt far um að sýkja hvorki sjálfa sig né aðra, að 
svo miklu leyti sem framkvæmanlegt er og þýðingu hefir.

Læknum og þeim, sem með lækningar fara, svo og öðrum heilbrigðisstarfs- 
mönnum, er sérstaklega skylt, hverjum í sínum verkahring, að vekja athvgli 
á sýkingarhættum og gefa ráð og leiðbeiningar hér að lútandi.

Skylt er hlutaðeigendum jafnan að hlýða fyrirmælum læknis um nauðsyn- 
legar, viðurkendar og venjulegar ráðstafanir til varnar gegn sóttnæmisúthreiðslu 
frá sjúklingi, er hann hefir til meðferðar.

2. gr.
Héraðslæknar skulu, liver i sínu umdæmi, undir umsjón landlæknis og 

ráðherra, sjá um opinberar varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, sam- 
kvæmt lögum þessum. Fari svo að hlutaðeigandi héraðslæknir geti eigi leyst 
það starf að hendi, er lög þessi leggja honum á herðar, skal ráðherra sjá uin, 
að einn eða fleiri læknar verði settir honum til aðstoðar.

Skyldir eru sýslumenn, bæjarfógetar (í Revkjavík lögreglustjóri), lirepps- 
stjórar, svo og sveitarstjórnir og heilbrigðisnefndir, ef til eru, að veita hér- 
aðslæknum hjálp við framkvæmd hinna opinberu sóttvarna.

Ráðherra gefur út almennar reglur fyrir því, hvernig haga skuli opinber- 
um vörnum gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

3- gr.
Ætið skal beita opinberum vörnum gegn þessum sjúkdómum: pest, aust- 

urlenzkri kóleru, bólusótt, dílasótt, blóðkreppusótt og gulri hitasótt.
Ráðherra getur fyrirskipað, að opinberum vörnum skuli og beita gegn 

öðrum næmum sjúkdómum, svo sem influenzu, mislingum, skarlatssótt, barna- 
veiki, kikhósta, taugaveiki, blóðsótt, hettusótt, heilasótt og mænusótt, þegar
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þessar sóttir eru skæðar, þegar líklegt þykir, að hefta megi hættulega útbreiðslu 
þeirra með opinberum vörnum en ekki án slíkra varna, eða þegar aðrar sér- 
staklega knýjandi ástæður eru fvrir hendi,

4. gr.
í hvert sinn er einhver sá sjúkdómur kemur upp, er nefndur er i 1. máls- 

gr. 3. gr., skal hlutaðeigandi héraðslæknir þegar í stað beita hinum almennu 
sóttvarnarreglum en tilkynna það landlækni jafnskjótt.

Telji héraðslæknir nauðsyn til bera að beita hinum almennu sóttvarnar- 
reglum að meira eða minna levti gegn öðrum næmum sjúkdómum samkvæmt 
2. málsgr. sömu gr., ber hann málið undir landlækni og bíður fyrirmæla ráð- 
herra. Ef héraðslæknir telur svo aðkallandi að beita hinum almennu sóttvarn- 
arreglum að meira eða minna levti, að hverskonar töf sé hættuleg, er hon- 
um lieimilt að gera það til bráðabirgða, án þess að leita til þess heimildar fyrir- 
fram, en tilkvnna skal hann landlækni jafnskjótt ráðstafanir sinar.

Um varnir gegn berklaveiki, holdsveiki og kynsjúkdómum fer eftir sérstök- 
um lögum.

5. gr.
Xú hafa verið teknar upp opinberar sóttvarnir samkvæmt lögum þess- 

um, og kveður þá ráðherra nánar á um það, hverjar ráðstafanir skuli gera til 
að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. Þegar þau fyrirmæli hafa verið lögð fvrir 
hlutaðeigandi héraðslækni, hagar hann sóttvörnunum samkvæmt þeim þang- 
að til öðruvísi verður fvrir mælt af ráðherra. Ef héraðslæknir telur nauðsyn- 
legar brevtingar á tilhögun sóttvarnanna, leggur hann tillögur sínar þar að 
lútandi fvrir landlækni og bíður nýrra fyrirmæla ráðherra. Ef héraðslæknir 
telur brevtingarnar svo aðkallandi, að hverskonar töf sé hættuleg, er honum 
heimilt að framkvæma þær til bráðabirgða, enda séu varnirnar eftir sem áður 
í samræmi við hinar almennu sóttvarnarreglur, en tilkynna skal hann land- 
lækni jafnskjótt ráðstafanir sínar.

6. gr.
Þegar ástæða ér til að ætla, að maður hafi dáið úr einhverjum þeim sjúk- 

dómi, sem annaðhvort er skylt eða nauðsynlegt að beita opinberum vörnum 
við samkvæmt lögum þessum, eða hinn dáni er grunaður um að hafa verið 
smitberi einhvers þess sjúkdóms, getur hlutaðeigandi lögreglustjóri lagt fyrir 
að ranrisaka skuh parta af líkinu eða jafnvel krvfja það, ef þörf er á til þess, 
að ákveðið verði, hvort opinberum vörnum skuli beitt.

7. gr.
Eigi má nota farþegaskip, farþegabifreiðar, farþegaloftför eða önnur til- 

svarandi fólksflutningatæki til að flytja sjúklinga með sjúkdómum, né smit- 
bera þeirra sjúkdóma, sem skylt er að beita opinberum vörnum við eða opin- 
berum vörnum er beitt við, nema fvlgt sé öllum fyrirmælum um flutning slíkra 
sjúklinga eða smitbera.
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iVkvæði þessarar greinar ná jafnan til skarlatssótlar, barnaveiki, taugaveiki 
og heilasóttar, þó að opinberum vörnum sé ekki beitt gegn útbreiðslu þeirra.

8. gr.
Nú kemur sjúkdóniur upp á heimili, er auðsætt þvkir eða líklegt, að sé 

einhver af þeim sjúkdómum, sem nefndir eru í 3. gr., 1. eða 2. málsgr., eða vitað 
er eða grunsamlegt, að einhver lieimilismaður sé smitberi einhvers þess sjúk- 
dóms, og skal þá liúsráðanda þegar skylt að skýra lækni sínum frá því. Ef 
læknirinn er ekki hlutaðeigandi héraðslæknir, og felst á, að um slíkan sjúkdóm 
eða smitbera geti verið að ræða, tilkvnnir liann það héraðslækninum. Húsráð- 
anda, sem er fjarri lækni, er og lieimilt, ef hann kýs það heldur, að tilkvnna 
sjúkdóminn eða smitberann hreppstjóra eða hreppsnefndarmanni i lireppi 
sinum, en hann skal þá jafnskjótt láta hlutaðeigandi héraðslækni vita. Með 
heimilismönnuin eru éinnig taldir aðkomumenn þeir, er hafa þar húsnæði eða 
náttstað um stundarsakir, og þeir, er þar eru í fæði. Nú kemur slíkur sjúkdóm- 
ur eða smitburður upp meðal þeirra, er i nauðungarvist eru á einhverjum stað, 
eða í sjúkrahúsum, elliheimilum, barnahælum, skólum og likum stofnunum, og 
er þá forstöðumanni eða forráðamanni skvlt að skýra frá því. Komi sjúkdóm- 
urinn eða smitburðurinn upp á skipi eða i veri á vertíð meðal skipshafnar, 
skal skipstjóri eða formaður skýra frá því.

Starfandi læknum er sérstaklega skvlt að hafa vakandi auga á næmum 
sjúkdómum, er ástæða gæti verið til að beita opinberum vörnum við, svo og' 
smitberum slíkra sjúkdóma og tilkynna jafnskjótt hlutaðeigandi héraðslækni, 
ef þeir verða þeirra varir.

Viti einhver til þess að vanrækt hafi verið að segja béraðslækni frá sjúk- 
dómi eða smitburði samkvéemt þessari grein, skal hann þegar i stað skýra frá 
því á þann liátt, er að framan er sagt.

Þurfi hreppstjóri eða hreppsnefndarmaður, samkv. grein þessari, að tak- 
ast ferð á hendur, fær hann kostnaðinn endurgreiddan úr sveitarsjóði eftir 
reikningi, er hreppsnefndin samþykkir. ,

9- gr.
Nú er eigi unnt að liafa sjúkling eða smitbera svo afskekktan á heimili 

sinu, að óhætt sé við útbreiðslu sóttnæmisins, og er þá héraðslækni lieimilt, í 
samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., að láta flytja hann á sjúkrahús eða eitthvert 
annað hús, er til þess er hentugt og hægt er að fá. Er sjúklingur eða smitberi 
skvldur að vera þar, þangað til bættulaust er að flytja hann eða láta hann 
fara þaðan, enda fái hann þar bæfilega læknislijálp og aðhjúkrun. Heimilt er 
og að fara eins að, þá er rannsaka skal vafasöm sjúkdómstilfelli eða smit- 
burð. Við flutning sjúklingsins eða smitberans skal þess gætt, að svo vel fari 
um hann, sem unnt er, án þess að bætt sé við sóttnæmisútbreiðslu.

10. gr.
Ef sjúklingur eða smitberi er ekki flúttur frá heimili sínu, getur lögreglu- 

stjóri eða hreppstjóri eftir fvrirmælum héraðslæknis, í samræmi við ákvæði
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3. og 4. gr., takmarkað samgöngur milli heimilis lians (húss eða bæjar) og 
annara heimila, eða bannað með öllu utanheimilismönnum að koma á heim- 
ilið, og einnig heimamönnum að fara á annara manna heimili. Þegar sam- 
göngur eru takmarkaðar, skal, ef þörf er á, setja mann af öðru heimili til að 
líta daglega eftir hinu sýkta heimili og annast nauðsvnlega aðflutninga, en 
skylt er að gera það, ef samgöngur eru með öllu bannaðar. Banna má og að 
flvtja af sýktu heimili muni og matvæli, einkum mjólk og mjólkurafurðir.

Á sama hátt getur héraðslæknir takmarkað eða bannað sölu varnings, 
sem sótthætta getur stafað af, einnig verzlunum, svo sem matvælabúðum, 
brauðbúðum og mjóikurbúðum, ennfremur veitingar á gistihúsum os veit- 
ingastöðum.

Matvælakaupmenn, matsalar, veitingamenn, brauðsalar og einkum mjólk- 
ursalar eru skyldir til, ef krafizt verður vegna framkvæmda þessara laga, 
að láta í té skrá vfir viðskiptamenn sína, að svo miklu íeyti, sem þeir eru 
þeim kunnir. Einnig eru menn skyldir að gefa sig fram, sem viðskipti hafa 
haft við slíkan ákveðinn kaupmann, útsölumann eða veitingamann, ef héraðs- 
læknir krefst þess með auglýsingu.

11- gr-
Nú hefir sjúkdómur, er opinberum vörnum er beitt við, gert vart við sig á 

heimili, þar sem eru börn eða aðrir nemendur, er ganga í skóla, eða smitberi 
slíks sjúkdóms hefst þar við, og mega þá nemendurnir ekki sækja skólann 
fyrr en ekki er hætt við sóttnæmisútbreiðslu frá þeim, að áliti héraðslæknis 
eða samkvæmt úrskurði ráðherra. Þessa skal og jafnan gætt um skarlatssótt, 
barnaveiki, taugaveiki, beilasótt og mænusótt, þó að opinberum vörnum sé ekki 
beitt gegn þeim, og um næmar sóttir yfirleitt, nema þær séu svo útbreiddar 
orðnar, að þýðingarlaust teljist.

Um skólakennara gildir hið sama að þessu leyti og nemendur.

12. gr.
í byggðarlagi, þar sem sjúkdómur gengur, er opinberum vörnum er beitt 

við, svo og í nærsveitunum, getur lögreglustjóri eða hreppstjóri, eftir fvrir- 
mæluin héraðslæknis í samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., skipað að loka skuli 
skólum, jafnt almennum skólum sem skólum einstakra manna, bannað al- 
menna mannfundi og opinberar skemmtisamkomur (kvikmvndasýningar, leik- 
sýningar, samsöngva, dansleiki, blutaveltur o. s. frv.), aðrar samkomur (brúð- 
kaupsveizlur, innanfélags skemmtanir o. s. frv.), þar sem margir koma sainan 
í sama húsi, svo og messugerðir og líkfvlgdir.

A sama liátt getur lögreglustjóri eða hreppstjóri lokað verzlunum, svo sem 
niatvælabúðum, brauðbúðum og mjólkurbúðum, ennfremur gistihúsum og 
veitingastöðum.

13. gr.
Þegar mjög mikil hætta vofir yfir, getur lögreglustjóri, eftir fvrirmælum 

héraðslæknis i samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., skipað fvrir að afkvia skuli
Alþt. 10,33. A. i 46. löggjítfarþing ). 14’



106 Pingskjal 17

sýkta kaupstaði, kauptún, þorp eða sveitir eða hluta þeirra, svo og önnur stór 
svæði, og skal hann annast nauðsynlegar ráðstafanir um samgöngubannið.

Nú óskar bæjarstjórn þess, sýslunefnd eða hreppsnefnd. fyrir hönd kaup- 
staðar, sýslu eða hrepps, að afkvía kaupstaðinn, sýsluna eða hreppinn eða hluta 
þeirra, til þess að ekki berist þangað hættulegur faraldur. Getur þá ráðherra. 
ef ástæða virðist til, heimilað afkvíunina og falið lögreglustjóra framkvæmd- 
irnar í samráði við hlutaðeigandi héraðslækni. En þegar svo stendur á, skal allur 
kostnaður við þær ráðstafanir greiðast úr hlutaðeigandi sveitarsjóði eða sýslu- 
sjóði.

14. gr.
Nú liefir verið beitt sóttvarnarráðstöfunum gegn grunuðum taugaveikis- 

sinitbera eða öðrum grunuðum smitbera, og á hann þá kröfu á, að hann verði 
rannsakaður til hlítar, og úr því skorið, ef unnt er, hvort grunurinn er á rökum 
byggður. Á sama hátt á taugaveikissmitberi, eða annar smitberi, sem sóttvarn- 
arráðstöfunum hefir verið beitt gegn, kröfu á að fá þá læknislijálp, sem til 
þess þarf, að hann verði, ef unnt er, losaður við smitburðinn.

Ráðherra er lieimilt að semja um að veita viðvarandi taugaveikissmitbera 
eða aðstandendum slíks smitbera, og eins þó að aðeins sé um grun að ræða sem 
ekki verður hnekkt, styrk úr ríkissjóði itm lengri eða skemmri tíma gegn því 
að smitberanum verði tryggilega ráðstafað svo að sýkingarhætta stafi ekki af 
honum.

15. gr.
Skylt er inönnum að þola að fram fari sótthreinsun á sjálfum þeim, á bú- 

slóðum þeirra, húsum og bæjum, einnig á skipum og öðrum farartækjum, svo 
og á lausum munum, þar er verið hefir einhver af sjúkdómum þeim, er nefndir 
eru i 3. gr., 1. og 2. málsgr., eða smitbera slíkra sjúkdóma, og þá endranær, er 
héraðslæknir fyrirskipar það í samræmi við þessi lög.

Sé það miklum umsvifum og erfiðleikum bundið að hreinsa lausa muni, 
má láta brenna þá eða ,evða þeim á annað hátt, en skaðabætur skulu greiddar 
eiganda.

Til þess að liafa sótthreinsanir á hendi skal héraðslæknir ráða sótthreins- 
unarmenn, fleiri eða færri innan héraðs sins, og setur þeim umdæmi. líann veitir 
hverjum sótthreinsunarmanni næga tilsögn til starfans, og semur við hann um 
ákveðna borgun fyrir hverja sótthreinsun eftir fyrirmælum ráðlierra.

Nú fær héraðslæknir engan liæfan mann til að taka að sér sótthreinsun 
fyrir hæfilega borgun, og getur hann þá leitað aðstoðar sýslumanns eða bæj- 
arfógeta (i Reykjavík lögreglustjóra), sem er heimilt að skipa eftir tillögum 
héraðslæknis livern þann mann, er honum sýnist, á aldrinum 25—50 ára til þess 
að hafa á hendi sótthreinsun innan síns hrepps eða kaupstaðar í 3 ár. Ef sá, er 
þannig er skipaður sótthreinsunarmaður, þykist ekki geta haft starfann á hendi 
sökum heilsubrests eða annara orsaka, getur ráðherra levst hann frá að gegna 
þessum starfa, telji hann ástæður lians á rökum bvggðar. Verði ekki samkomu- 
lag um hæfilega borgun fvrir hverja sótthreinsun, ■ ákveður ráðherra borgunina.
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Heimilismönnum er skvlt að annast endurgjaldslaust alla þá vinnu við sótt- 
hreinsunina, sem þeir geta af hendi leyst og sótthreinsunarmaður þarf með og 
heimtar. Þeim er og skylt að leggja til ókeypis heitt vatn og kalt, eldivið og 
sápu eftir þörfum, en ekki önnur efni, sem til sótthreinsunar þurfa.

Ráðherra sér um, að ætíð sé fyrirliggjandi á kostnað rikissjóðs hjá læknum 
nægar birgðir af efnum þeim, sem þurfa til sótthreinsunar samkvæmt lögum 
þessum.

16- gr.
Allan kostnað, er Ieiðir af ráðstöfunum þeim, er gerðar eru samkvæmt 

lögum þessum, skal greiða úr rikissjóði, nema þar sem sérstaklega er tekið 
fram, að hann skuli greiða úr sveitarsjóði eða sýslusjóði (7. gr., 3. málsgr., og 
12. gr., 2. málsgr.). Þar á meðal skal greiða úr rikissjóði kostnað allan við fluln- 
ing sjúkra manna og ferðakostnað smitbera af heimili á sjúkrahús eða annað, 
svo og fyrir dvöl þeirra þar samkvæmt 8. gr., þar með talin aðhjúkrun, lyf og 
læknishjálp. Einnig á sama hátt ferðakostnað smitbera til rannsóknar éða lækn- 
inga samkvæmt 13. gr., svo og allan kostnað við rannsóknina og læknishjálpina, 
þar með talinn dvalarkostnaður á sjúkrahúsi.

Ráðherra er og heimilt að láta greiða úr rikissjóði að meira eða ininna leyti 
kostnað við læknishjálp, aðhjúkrun og eftirlit með sjúklingum í heimahúsum, 
þegar um sjúkdóm er að ræða, sem opinberum vörnum er beitt við, og ætla má, 
að slíkt sé nauðsvnlegt til að hefta útbreiðslu sjúkdómsins.

17. gr.
Rrot gegn lögum þessum eða gegn almennum eða sérstökum fyrirskipunuin 

samkvæmt þéim, varða fangelsi eða sektum 50—5000 krónum, nema hærri 
hegning sé ákveðin i almennum lögum.

Ef maður hefir einhvern þann sjúkdóm, sem um ræðir i 3. gr., 1. málsgr., 
eða er smitberi sliks sjúkdóms, eða maður hefir dvalið á heimili, þar sem ein- 
hver af þeim sjúkdómum gengur, eða slíkur smitberi dvelur, þá skal hann 
jafnan, er hann kemur á önnur heimili, á skip eða i önnur fólksflutningatæki, 
láta húsráðanda, skipstjóra eða forráðamann vita. Sama gildir um þá sjúk- 
dóma, sem taldir eru i 2. málsgr. sömu greinar, ef opinberum vörnum er beitt 
gegn þeim, og einnig án þess um skarlatssótt, barnaveiki, taugaveiki og heilasótt. 
Nú vanrækir hann þetta, og má þá, auk hegningarinnar, sem ákveðin 
er í 1. málsgr. þessarar greinar, dæma hann til skaðabóta fvrir það, er leiða 
kann af vanrækslu hans.

Með mál, sem rísa út af brotum á lögum þessum, skal farið sem opinber 
lögreglumál.

18. gr.
Lög nr. 24, 16. nóvember 1907, um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, 

og lög nr. 24, 31. maí 1927, um breyting á þeim lögum, eru úr gildi numin.
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Athugaseindir við lagafrumvarp þetta:

Landlæknir hefir gengið frá frv. þessu og gerir fyrir þvi eftirfarandi grein:
Hér er um að ræða endurskoðun á löggjöfinni um varnir gegn útbreiðslu 

næmra sjúkdóma. Hefir verið leitazt við að gera fyrirmælin skýrari en áður, 
um leið og þau eru gerð að ýmsu levti fyllri og færð til samræmis við yfirstand- 
andi tíma. Er og hvarvetna miðað við revnzlu undanfarinna ára viðvíkjandi 
framkvæmd þessarar löggjafar.

Rétt þvkir að vekja sérstaklega athygli á eftirfarandi atriðum:
I. 1 frumvarpinu er lögð meiri og skýrari áherzla á það en áður, að héraðs- 

læknar framkvæmi sóttvarnarráðstafanir sínar í samráði við landlækni og eftir 
fyrirfram gefnum fyrirmælum ráðherra, þegar þvi verður við komið.

II. Úr tölu þeirra sótta, sem skvlt er að beita opinberum vörnum við, eru 
felldar tvær sóttir, mislingar og skarlatssótt, en aftur bætt i tölu þeirra blóð- 
kreppusótt, og er þetta í samræmi við frumvarp, sem flutt er jafnframt um 
varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til íslands.

I flokki þeirra sjúkdóma, sem ráðherra getur látið beita opinberum vörn- 
uin við, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, eru auk mishnga og skarlatssóttar 
taldir nokkru fleiri sjúkdómar en áður, en höfuðbreytirigin er fólgin í því, að 
nú er ekki gert ráð fyrir, að sú upptalning sé tæmandi eins og verið hefir, heldur 
megi fyrirskipa opinberar varnir gegn hverjum næmum sjúkdómi sem er, ef 
knýjandi ástæður eru fyrir hendi.

III. Til smitbera næmra sjúkdóma er tekið lrið fvllsta tillit í frumvarpinu 
og gilda um þá tilsvarandi ákvæði og um sjúklinga. Auk þess eru í 14. gr. sér- 
stök ákvæði til að tryggja rétt þessa óhamingjusama fólks, einkum taugaveikis- 
smitberanna. Er þeim ætlað að eiga kröfu á fvllstu rannsókn og læknishjálp, 
sér að kostnaðarlausu. Ennfremur er gert ráð fyrir því, ef um viðvarandi tauga- 
veikissmitburð er að ræða eða grun um þessháttar smitburð, sem ekki tekst 
að hnekkja, að verja megi til styrktar slíkum smitbera nokkurri upphæð úr 
ríkissjóði um lengri eða skemmri tiina, gegn því að lionum verði ráðstafað á 
þann hátt, að sýkingarhætta stafi ekki af lionuni. Hefir þegar orðið að grípa til 
þessa í einstökum tilfellum, og þá verið samið um 500 kr. á ári.

Nú sem stendur er kunnugt um eða sérstakur grunur á um 20 smitbera hér 
á landi, en það fer eftir ýmsum kringumstæðum, hverja er sérstök ástæða til að 
styrkja í þessu skvni, og revnzla virðist benda á, að þeir séu ekki ýkja-margir.

IV. Nokkuð hefir það tiðkazt, þegar faraldrar ganga, að einstök byggð- 
arlög kjósa að reyna varnir gegn því að sóttin berist þangað. Gildandi lög gera 
ekki ráð fyrir slíkum vörnum. Með þvi að þessar varnir hafa stundum gefizt 
allvel, þykir rétt að heimila ráðherra að leyfa þær, er ekkert sérstakt mælir á 
móti því, og veita þeim þannig lögvernd. En í slíkum tilfellum þykir óhjákvæmi- 
legt og sanngjarnt, að viðkomandi byggðarlag standist allan kostnað af þeim 
ráðstöfunum.

V. Samkvæmt gildandi lögum er gert ráð fyrir að minnsta kosti einum sótt- 
hreinsunarmanni i hverjum hreppi. Hefir víða reynzt torvelt að fá menn til þessa 
starfa og sumum héraðslæknum gefizt það einna bezt að ráða einn mann fyrir
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marga hreppa. En það hefir einnig þá kosti, að viðkoniandi sótthreinsunarmaður 
fær meiri æfingu í starfi sínu, svo að gera má ráð fyrir, að hann leysi það betur 
af hendi en ella. I frumvarpinu er liéraðslæknum i sjálfsvald sett, hve marga sótt- 
hreinsunarmenn þeir ráða i héraði sinu og hvernig þeir skipta umdæmum á milli 
þeirra.

18. Frumvarp
'til ljósmæðralaga.

(Lagt. fvrir Alþingi 1933).

1. gr.
Rétt til að kalla sig ljósmæður eða yfirsetukonur og stunda ljósmæðrastörf 

hér á landi hafa þær konur einar, séin stundað hafa nám tilskilinn tíma í Ljós- 
mæðraskóla íslands i Reykjavík og að loknu prófi þar eru taldar til þess hæfar.

Ráðherra getur og veitt öðrum konum leyfi til að kalla sig Ijósmæður og 
stunda ljósmæðrastörf, ef þær liafa lokið að minnsta kosti jafngildu námi og eru 
að öðru leyti til þess hæfar að dómi aðalkennara I.jósmæðraskólans og landlæknis.

2. gr.
Hverri sýslu landsins skal skipta i ljósmæðraumdæmi, og gerir sýslunefnd 

það með'samþykki ráðherra. Skipa skal eina ljósmóður til að gegna hverju um- 
dæmi, og hefir liún þar aðsetur, er sýslunefnd þykir hæfa. Um stundarsakir má 
þó, ef nauðsyn krefur, og með ráði héraðslæknis fela skipaðri ljósmóður að gegna 
nágrannaumdæmum ásamt sínu umdæmi.

í hverjum kaupstað skal vera skipuð ljósmóðir, ein eða fleiri. Því ræður bæj- 
arstjórn, hversu margar þær eru.

3. gr.
Sýslumaður skipar ljósmóður í umdæmi eftir tillögum sýslunefndar og fær 

þeim veitingarbréf, en í kaupstöðum hæjarfógeti (í Revkjavik lögmaður), eftir 
tillögum bæjarstjórnar.

Ekki má skipa ljósma'ður i kaupstaðarumdæmi, nema þær hafi að loknu til- 
skildu námi verið að minnsta kosti eitt ár aðstoðarljósmæður á fæðingardeild 
Landsspítalans, eða notið framlialdsmenntunar sem því svarar, að dómi aðalkenn- 
ara Ljósmæðfaskólans og landlæknis.

Jafnan skál leita álits hlutaðeigandi héraðslæknis áður en ljósmóðir er skipuð. 
Ef héraðslæknir telur hana óhæfa til starfsins, skal fresta skipuninni og skjóta því 
máli undir fullnaðarúrskurð landlæknis.

4. gr.
Laun skipaðra ljósmæðra i kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en utan 

kaupstaða að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju lilutum úr 
ríkissjóði. í kaupstöðum skulu launin greidd mánaðarlega, en á manntalsþingi utan 
kaupstaða.
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Launin skal miða við.manntal umdæmisins við siðustu áramót, þannig: 
í. í þeim umdæmum, þar sem fólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun vera

300 krónur.
2. í umdæmum, sem hafa fleiri en 300 manna, skulu árslaunin vera 300 krónur 

að viðbætfum 10 krónum fvrir hverja fulla fimm tugi manna, sem fram vfir 
eru 300.

3. I kaupstöðum, þar sem eru tvær eða fleiri skipaðar ljósmæður, skal deila 
íbúatölu jafnt milli þeirra, og því næst reikna þeim laun á sama hátt og öðr- 
um skipuðum ljósmæðrum, þó aldrei yfir 1000 krónur í byrjunarlaun.
Laun allra skipaðra ljósmæðra skulu hækka eftir 5 ár um 50 kr. og eftir’

önnur 5 ár um 50 kr. Þó mega launin án dýrtiðaruppbótar aldrei fara fram úr 
1500 krónum.

Á laun þessi greiðist dýrtíðaruppbót af aðiljum eftir þeim reglum, sem gilda 
um starfsmenn ríkisins.

Skipaðri ljósmóður, sem falið er um stundarsakir að gegna nágrannaumdæmi, 
ber að greiða fyrir það hálf byrjunarlaun þess umdæmis.

Ríkissjóður leggur til áhöld í ljósmæðraumdæmin og ákveður landlæknir í 
samráði við aðalkennara Ljósmæðraskólans hver þau skuli vera.

5. gr.
Ef skipuð ljósmóðir slasast, þegar hún er að gegna lögmæltu starfi sinu, svo 

að hún verður að fá lausn, og er ekki fær um að vinna fyrir s’ér á annan hátt, þá 
skal hún, unz skipuðum ljósmæðrum hefir verið tryggður lifeyrir með lögum, 
eiga kröfu til eftirlauna frá sömu aðiljum, og greiði þeir hehni launin í sömu 
hlutföllum. Sýslunefndir, með samþykki ráðherra, og bæjarstjórnir ákveða upp- 
hæð eftirlaunanna. Ef sýslunefndir, með samþykki ráðherra, eða bæjarstjórnir til 
þess tíma ákveða að greiða ljósmæðrum eftirlaun, eftir að þær hafa látið af störf- 
um sínum sem skipaðar ljósmæður, fyrir elli sakir eða vanheilsu, greiðir ríkis- 
sjóður sinn liluta af eftirlaununum til móts við sýslusjóð.

6. gr.
Ljósmóðir, sem ekki er skipuð, en óskar að setjast að í umdæmi sem starfandi 

ljósmóðir, skal tilkynna það hlutaðeigandi héraðslækni, leggja fyrir hann skilriki 
sin og sanna honum, að hún hafi nauðsynleg áhöld til jafns við áliöld skipaðra 
ljósmæðra. Sýslumaður eða bæjarfógeti (i Reykjavík lögmaður) getur með ráði 
héraðslæknis bannað henni að stunda ljósmóðurstörf i umdæminu, ef hún hefir 
ekki tilskilin áhöld, eða ef ætla má, að umdæmið verði ofsett ljósmæðrum, ef hún 
bætist við, svo að hætta geti orðið á, að því haldist ekki á skipaðri ljósmóður. Ef 
ljósmóður er bannað að stunda Ijósmóðurstörf í umdæmi af hinni síðartöldu á- 
stæðu, má hún þó leita úrskurðar bæjarstjórnar eða sýslunefndar.

7. gr.
Allar starfandi ljósmæður, skipaðar og óskipaðar, eru skyldar til að láta að- 

stoð sína tafarlaust í té hverri þeirri sængurkonu í umdæminu, er gerir boð eftir 
þeim.
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Nú baga ljóðmóður veikindi eða önnur lögleg forföll, og eru þá ljósmæður 
í næstu umdæmum skyldar að gegna, ef þær mega því við koina án þess að van- 
rækja sín umdæmi.
. Allar ljósmæður, þó óstarfandi séu, eru skvldar til, ef þær eru nærstaddar og 
ekki næst í skipaða eða starfandi ljósmóður -- nema því alvariegri forföll banni 
— að veita sængurkonu nauðsynlegustu hjálp, unz til starfandi ljósmóður hefir 
náðst.

8. gr.
Ljósmæðrum ber sanngjörn þóknun fyrir yfirsetu og hjúkrun sængurkvenna 

og að auki ókeypis fararbeini báðar leiðir. Þessi þóknun skal eigi vera minni en 
7 krónur fyrir að sitja yfir og kr. 2,50 fyrir hvern dag, sem ljósmóðir dvelur hjá 
sængurkonunni, nema þann dag, er hún tekur á móti barninu, en 1 kr. fyrir hverja 
vitjún i kaupstað, þar sem ljósmóðir býr.

Ef sængurkona þiggur af sveit eða er svo fátæk, að hún getur ekki borgað, 
þá á ljósmóðir heimtingu á, að sveitarsjóður greiði henni þóknunina fyrir yfir- 
setustarfið og nauðsvnlega aðhjúkrun, og skal ekki telja þau gjöld sem veittan 
sveitarstyrk.

9. gr.
Landlæknir skal í samráði við aðalkennara Ljósmæðraskólans semja 

reglugerð, er ráðherra staðfestir, um skvldur ljósmæðra og gjöld fvrir aukaverk 
þau, er þær inna af hendi.

10. gr.
Brjóti nokkur ljósmóðir gegn því, sem lienni er gert að skyldu með lögum 

þessum og ljósmæðrareglugerðinni, skal hún sæta sektum, sem renna í ríkissjóð 
50—500 kr., néma þyngri hegning liggi við afbroti hennar að lögum. Fyrir ítrek- 
að hrot og mikilsháttar (sbr. næstu grein) er rétt að svipta ljósmóður rétti til 
tjósmæðrastarfa um stundarsakir, og fyrir fult og allt, ef sakir eru miklar.

1L gr.
Sýslumaður eða bæjarfógeti (i Revkjavik lögmaður) má víkja skipaðri ljós- 

móður frá starfi sínu, ef hún að dómi héraðslæknis hefir brotið alvarlega af sér 
sem ljósmóðir, einkum ef hún hefir oftar en einu sinni skorazt undan að vitja 
sængurkvenna tafarlaust og að forfallalausu, ef hún hefir ljóstað upp trúnaðar- 
máh, sem hún hefir komizt að sem ljósmóðir, eða ef hún hefir gert sig seka um 
óafsakanleg afglöp eða óliæfu í ljósmóðurstörfum. A sama hátt má banna starf- 
andi Ijósmóður Ijósmóðurstörf í umdæmi fyrir tilsvarandi sakir. Ef um ein- 
hverja óhæfu er að ræða að dómi landlæknis og aðalkennara Ljósmæðraskólaus, 
má ráðherra svipta ljósmóður rétti til ljósmóðurstarfa, en skjóta má hún þeim 
úrskurði til dómstólanna.

12. gr.
Akvæði 1. málsgr. 1. greinar ná ekki til þeirra lærðra ljósmæðra, sem rétt 

hafa til ljósmæðrastarfa hér á landi, þegar lög þessi ganga í gildi, þó að þær 
liafi ekki lokið námi eins og þar segir.
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Ekki niá banna starfandi ljósnióðnr ljósmóðurstörf í umdæmi samkvæmt
6. grein, ef hún hefir starfað þar áður en lögin ganga i gildi, nema hún hafi ekki 
tilskilin áhöld til ljósmóðurstarfa.

13. gr.
Yfirsetukvennalög nr. 63, 19. maí 1930, og lög nr. 15, 23. júni 1932 eru úr 

gildi numin.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Landlæknir hefir gengið frá frv. þessu og gerir fyrirþví eftirfarandi grein:
Höfuðástæðan til þess, að þörf er talin á að gefa út ný ljósmæðralög er 

sú, að gildandi yfirsetukvennalög ná aðeins til skipaðra ljósmæðra og ekki til 
annara starfandi ljósmæðra. En þær eru nú orðnar allmargar, einkum í Reykja- 
vík, og fer fjölgandi. Hafa þær kvartað yfir þvi að vera.ekki á neinn hátt vernd- 
aðar af löggjöfinni, og að sjálfsögðu her nauðsyn til, að þær séu háðar sömu al- 
mennu fyrirmælum um störf sín sem þær ljósmæður, er skipaðar eru. Liggur 
fyrir að endurskoða ljósmæðrareglugerðina, og þykir rétt að draga það þangað 
íil stoð er fengin i lögum til þess, að ákvæði hennar geti náð til allra ljósmæðra 
En það má ekki dragast lengi, því að endurskoðun reglugerðarinnar er aðkall- 
andi.

A síðastliðnu ári var ljósmæðrakennslunni komið í það horf, að hún þolir 
samanburð við það, sem tíðkast í menningarlöndum, og er þvi ekki ástæða til 
að gera lengur sérstaklega ráð fvrir því í löguní, að sú fræðsla sé sótt til annara 
landa. Fyrir því er lagt til að fella niður ákvæðið um, að skipaðar ljósmæður í 
Reykjavík skuli hafa notið kennslu i Fæðingarstofnuninni i Kaupmannahöfn 
eða annari jafngildri, erlendri fæðingarstofnun. Hins vegar er mkil ástæða til 
að gera ráð fyrir og ýta undir framhaldsmenntun ljósmæðra að loknu námi, 
og er þvi lagt til í frumvarpinu, að kaupstaðarumdæmi, þ. e. stærstu umdæmin, 
verði ekki veitt öðrum ljósmæðrum en þeim, sem notið hafa framhaldsmennt- 
unar sem aðstoðarljósmæður i Landsspítalanum í eitt ár, eða annarar tilsvar- 
andi framhaldsmenntunar. Er í undirbúningi að koma skipulagi á framhalds- 
nám ljósmæðra í fæðingardeild Landsspitalans, sem verða mun til tryggingar því, 
að ekki verði vandkvæðum bundið að uppfylla kröfur frumvarpsins að þessu leyti.

Launakjör ljósmæðranna eru með öllu látin óhrevfð.
Viðvíkjandi hinum einstöku greinum er rétt að geta þessa:
1. gr. Tilsvarandi ákvæði og þau, sem gilda um lækna og þá, sem með lækn- 

ingar fara. Þó er ekki afetlazt til, að hver einstök ljósmóðir sæki um leyfi til ráð- 
herra. Enda er svo tilskilið í reglugerð Ljósmæðraskólans, að ekki sé eingöngu 
miðað við þekkingu nemendanna, heldur þau önnur kynni, sem skólinn hefir af 
þeim haft, þegar um það er dæmt, hvort þeir eiga að teljast hæfir til að vera 
ljósmæður.

2. gr. Hér er þvi skotið inn, að heimilt sé að fela skipaðri ljósmóður að gegna 
nágrannaumdæmum um stundarsakir ásamt sinu umdæmi, sem óhjákvæmilegt



cr oft og tíðum. Samþvkkis ráðherra er og krafizt, er ákveða skal niðurskipun 
Ijósmæðraumdæma.

3. gr. Óbreytt að öðru leyti en því, sem áður segir um fæðingarstofnunina 
í Kaupmannahöfn og tilskilið framhaldsnám þeirra ljósmæðra, sem skipa má í 
kaupstaðarumdæmi.

4. gr. Óbreytt að öðru leyti en þvi, að tekið er upp ákvæði um, að ljósmóður, 
sem gegnir öðru umdæmi ásamt sínu umdæmi, beri fyrir það hálf bvrjunarlaun 
þess umdæmis, sem er í samræmi við það, sem tíðkast um aðra opinbera þjón- 
ustu, þegar eins stendur á.

5. gr. Óbrevtt að efni til.
6. gr. Það eru sjálfsögð skilvrði, að óskipuð, starfandi ljósmóðir hafi áhöld 

til jafns við tilskilin áhöld skipaðra ljósmæðra. Hér er einnig heimilað að reisa 
nokkrar skorður við þvi, að umdæmi verði ofsett ljósmæðrum, þannig að skip- 
aðri ljósmóður verði þar ekki líft.

7. gr. Óbreytt að öðru levti en þvi, að gegningarskyldan er látin ná til allra 
ljósmæðra, skipaðra sem óskipaðra, ef þær á annað borð eru starfandi. Öllum 
ljósmæðrum er gert að skyldu að veita sængurkonum bráðabirgðarhjálp, unz 
til starfandi ljósmóður næst, og er þetta í samræmi við tilsvarandi ákvæði um 
lækna.

8. gr. Óbreytt að öðru leyti en því, að ákvæði greinarinnar ná nú einnig til 
ljósmæðra, þó að þær séu ekki skipaðar.

9. gr. Óbreytt að efni til.
10. —11. gr. Viðurlög við brotum og vfirsjónum í samræmi við ákvæði, sem 

gilda um lækna.
12.—13. gr. Þarfnast ekki skýringa.
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19. Frumvarp
til laga um sjúkrahús o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
Enginn má setja á stofn eða starfrækja undir neinu nafni sjúkrahús, 

sjúkraskýli, geðveikrahæli, heilsuhæli, hjúkrunar- eða hressingarheimili, bað- 
staði, nuddstofur, ljóslækningastofnanir, fæðingarheimili, elliheimili, barna- 
hæli eða aðrar tilsvarandi lieilhrigðisstofnanir, nema með leyfi ráðherra.

Sama gildir um brevtingar á húsakynnum, fvrirkomulagi og starfrækslu 
slikra stofnana, enda skipti breytingarnar einhverju máli.

2. gr.
Beiðni til ráðherra um levfi samkvæmt 1. grein ber að fylgja upplýsingar 

um verksvið stofnunarinnar og hvar henni er ætlaður staður, uppdrættir af 
bvggingum, lóðum og löndum og afstöðu til nágrennis ásamt lýsingum á húsa- 

Alþt. 1933. A. i 4ii. löggjnfnrhing). 15
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kynnum, imianstokksmunum og áhöldum, ennfreniur greinargerð um eigend- 
ur stofnunarinnar og fjárhagsástæður hennar og loks skýrsla eða áætlun um 
sljórn, starfsfólk, rekstrarfyrirkomulag, hversu inörgum sjúklingum eða vist- 
mönnum henni er ætlað að taka á móti og' með hverjum kjörum o. s. frv.

Ráðherra veitir ekki leyfið nema stofnunin verði talin fullnægja heil- 
hrigðiskröfum og ætla niegi, að hún leysi á viðunandi hátt þau verkefni, sem 
henni er gert að leysa, enda leiði hún ekki til óheilbrigðrar samkeppni við til- 
svarandi opinherar stofnanir á sama stað eða í grennd.

Leita skal staðfestingar ráðherra á reglugerðum um starfrækslu sjúkrahúsa 
og annara stofnana, sem um getur i lögum þessum, og getur ráðherra krafizt, 
þegar honum þykir ástæða til, að slikar reglugerðir séu settar.

3. gr.
Heilbrigðisyfirvöld skulu jafnan eiga greiðan aðgang til eftirlits að stofn- 

unum þeim, sem um’ getur i lögum þessum.

4. gr.
Við livert sjúkrahús eða stofnun, sem tekur sjúklinga til dvalar og lækn- 

inga, skal vera sérstakur sjúkrahússlæknir eða yfirlæknir.
Sjúkrahússlæknir eða yfirlæknjr annast að jafnaði öll læknisstörf eða hefir 

yfirumsjón með öllum læknisstörfum við sjúkrahúsið. Hann liefir lækniseftir- 
lit með rekstri sjúkrahússins, er til andsvara heilbrigðisvfirvöldum, stendur 
skil á-skýrslum þeim, sem af sjúkrahúsinu kunna að verða lieimtaðar o. s. frv.

Ef sjúkrahús er í fleiri en einni deild, má sérstakur sjúkrahússlæknir eða 
yfirlæknir vera fyrir hverri deild.

Nú er heimilað, að fleiri en einn læknir starfi sjálfstætt við eitt og sama 
sjúkrahús eða sjúkrahúsdeild, og skal þá engu síður vera sérstakur yfirlæknir 
við sjúkrahúsið eða deildina, og eins þó að sjúkrahúsið eða deildin sé opin 
fyrir alla lækna.

5. gr.
Héraðslæknar skulu teljast hæfir til að vera sjúkrahússlæknar eða yfir- 

læknar við almenn sjúkrahús eða sjúkraskýli hver innan sins héraðs, enda séu 
þau sjúkrahús eða sjúkraskýli við hæfi héraðanna og taki ekki vfir 20 sjúklinga.

Að öðrum sjúkrahúsum eða stærri má ekki ráða sjúkrahúslækni eða yfir- 
lækni nema að fenginni viðurkenningu ráðherra fvrir þvi, að hann sé til þess 
hæfur.

í reglugerð, sem læknadeild Háskólans semur og ráðherra staðfestir, má 
setja reglur um þær kröfur, sem gera ber til lækna til þess að þeir eigi rétt 
á að teljast hæfir sjúkraliússlæknar eða vfirlæknar við hin ýmisháttar sjúkra- 
hús og sjúkrahúsdeildir.

6- gr.
Nú hefir sveitar- (bæjar- eða sýslu-) stjórn eða stjórnir innan læknishér- 

aðs samþvkkt að stofna eða starfrækja fvrir læknishéraðið sjúkrahús, sjúkra-
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skýli eða læknisbústað eða að taka þátt í stofnun eða starfrækslu sjúkrahúss 
eða sjúkraskýlis nieð sveitarfélögum annars héraðs eða héraða, einstökuni 
mönnum eða félögum, en samþvkki annara sveitarstjórna innan læknishér- 
aðsins ekki náðst, og getur þá ráðherra gert samþykktina skuldbindandi fyrir 
öll sveitarfélög læknishéraðsins, ef meiri hluti héraðsbúa er innan þeirra sveit- 
arfélaga, sem að samþvkktinni standa.

Ráðherra getur þó levst einstök sveitarfélög eða liluta sveitarfélaga und- 
an þátttökunni, ef þau teljast ekki geta haft nein not fyrirtækisins eða eiga 
liægara með að hafa not annarar tilsvarandi stofnunar, enda taki þau þátt í 
síarfrækslu hennar.

7. gr.
Þegar samþvkkt hefir verið, að sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félög reisi 

eða starfræki eða taki þátt í að reisa eða starfrækja, beinlínis eða með ein- 
hverskonar styrkveitingum eða lilunnindum, sjúkrahús, sjúkraskýli eða lækn- 
isbústað, skulu sveitarfélögin og þeir aðrir, er að fyrirtækinu standa, gera 
samning um þátttökuna, hluttöku í stofnkostnaði og rekstri, hvernig eign ög 
ábyrgð skiptist á milli aðila, hvernig fvrirtækinu skuli stjórnað og það annað, 
er fvrirtækið varðar.

Rétt er að miða þátttöku sveitarfélaganna i kostnaðinum við hlutfallslegan 
fólksfjölda þeirra, aðstöðu til að hafa not af stofnuninni, og þegar um læknis- 
bústað er að ræða, niismunandi kostnað við læknisvitjanir úr hinum einstöku 
sveitum.

Leita skal staðfestingar ráðunevtisins á samningum þeim, sem hér um 
ræðir. Ef ágreiningur er á milli sveitarfélaga um einstök atriði, sker ráð- 
herra úr.

8. gr.
Nú vilja eigendur eða forráðainenn sjúkrahúsa, sjúkraskýlis, læknisbú- 

staðar eða annarar heilbrigðisstofnunar, sem um getur í lögum þessum, og reist 
hefir verið með stvrk úr rikissjóði, hætta að starfrækja hana, og skulu þeir 
þá tilkynna það ráðherra, sem getur krafizt endurgreiðslu á ríkissjóðsstyrkn- 
um, ef stofnunin er lögð niður eða þeirri starfrækslu hætt, sem hún var upp- 
haflega ætluð til. A ríkissjóður þá kröfu til jafn mikils hluta af þáverandi verð- 
mæti eignarinnar, sem ríkissjóðsstyrkurinn telst hafa verið af kostnaðarverði 
hennar, og hvílir veð á eigninni næst á eftir áður áhvilandi veðkröfum fyrir 
kröfuupphæðinni.

9- gr.
Sjúkrahús og aðrar heilbrigðisstofnanir, sem um getur í lögum þessum, og 

ríkið ó eða starfrækir, skulu vera undir sameiginlegri yfirstjórn fimm manna 
nefndar, er ráðherra skipar. Það er hlutverk nefndarinnar að skipuleggja 
rekstur þessara stofnana og samræma hann þeim til hagsbótá, koma á sam- 
vinnu á milli þeirra eftir þvi, sem hagkvæmt þykir, láta þær koma fram sem 
eina heild við samninga um vörukaup og annað o. s. frv. Að öðru leyti ákveð- 
ur ráðherra verksvið nefndarinnar.
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10. gr.
Sjúkrahús, sjúkraskýli, læknisbústaðir og aðrar stofnanir, seni uni getur 

í lögum þessum, og eru í eigu sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga eða starfrækt 
af þeim, þegar lög þessi ganga í gildi, eru undanþegin þvi að sækja um leyfi 
til starfrækslunnar samkvæmt fvrri málsgrein 1. greinar þessara laga.

Xú vilja slikir opinberir eigendur eða þátttakendur í starfrækslu sjúkra- 
búss, sjúkraskýlis eða læknisbústaðar koma betra skipulagi á sameignina eða 
binn sameiginlega rekstur með því að komast undir ákvæði 6. og 7. gr. þessara 
laga, og getur þá ráðberra gert það heimilt, ef fvrir liggja tilsvarandi sam- 
þykktir um það og 6. gr. mælir fyrir um, þegar um nýjar stofnanir eða starf- 
rækslu er að ræða. Ekki má þó gegn vilja sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga 
úrskurða þau þannig eftir á til að taka á sig kvaðir vegna eignarhlutdeildar í 
sjúkrabúsum, sjúkraskýlum eða læknisbústöðum, er fari fram úr sannvirði 
þess eignarhluta, að mati dómkvaddra mahna, er þá fellur til þeirra.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Landlæknir befir samið frv. þetta, sem ríkisstjórin befir að öllu leyti fallizt 
á. Hann gerir fýrir því eftirfarandi grein:

Lagaákvæði hefir þótt vanta til þess að unnt væri að hafa fyllra eftirlit 
með byggingu og rekstri sjúkrahúsa og likra stofnana, sem eru í eigu annara 
en ríkisins, svo og til þess að koma á betra skipulagi á starfsemi sjúkrahúsa 
vfirleitt, þar á meðal sjúkrahúsa rikisins. Með frumvarpinu er leitazt við að 
bæta úr þessu.

1.—3. gr. Hingað til befir ekkert levfi beilbrigðisvfirvalda þurft til að reisa 
sjúkrahús og þess báttar stofnanir, eða til að taka búsnæði til slíks reksturs, og' 
þau engu ráðið um fvrirkomulag þeirra, sem er fráleitt og ekki í samræmi vio 
önnur fyrirmæli um beilbrigðiseftirlit.

4.—5. gr. Þess er krafizt, að einn læknir beri böfuðlæknisábyrgð á hverju 
sjúkrahúsi eða sjúkrahúsdeild og ákvæði eru sett til tryggingar því, að til þess 
séu valdir hæfir sjúkrahúslagknar þegar um er að ræða öll meiri háttar sjúkra- 
liús. Stjórn Læknafélags Islands, sem hefir haft frumvarpið til umsagnar, 
felst á þessi ákvæði; aðeins virðist hún kjósa, að skilvrðislaust sé krafizt 
hæfra- sjúkrahúslækna að hverju sjúkrahúsi, og engin sérákvæði séu höfð 
um héraðslæknana. En það þvkja of ströng fyrirmæli, og verður að trúa 
hverjum héraðslækni fvrir að gæta smásjúkraskýlis við liæfi héraðsins. Álita- 
mál getur þó orðið, hvort hér er hæfilega ákveðinn rúmafjöldi slíkra sjúkra- 
skýla.

6.—7. gr. Læknisbústaðamál og sjúkraskýla eru tíð ágreiningsmál innan 
héraða, og oft erfiðleikum bundið að skipta ábyrgð af eign þeirra og rekstri 
sanngjarnlega niður á aðila. Er hér leitast við að leggja grundvöll til trygging- 
ar sanngjarnri skipun þeirra mála.

8. gr. Akvæði til tryggingar því, að styrkveitingar úr ríkissjóði til sjúkra- 
húsa og þess háttar verði ekki misnotaðar.
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0. gr. Stjórn sjúkraliúsa ríkisins cr sundurleitari en skyldi, og' má vafalaust 
koma hagfeldara skipulagi á rekstur þeirra a'ð ýmsu leyti, ef þau hevrðu öll 
undir eina stjórnarnefnd, eins og hér er gert ráð fyrir.

10. gr. 1. inálsgr. Þvkir óhjákvæinilegt. 2. málsgr.: Shr. greinargerð um 6. 
og 7. gr.

20. Frumvarp
til laga um gæzlu landhelginnar o. fl.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

1- gr-
Rikissjóður greiðir kostnað af gæzlu landhelginnar. Fé til þess skal árlega 

veitt í fjárlögum.
2. gr.

Leifar Landhelgisjóðs, eignir lians og tekjur samkvæmt lögum, renna í 
ríkissjóð.

3. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin:

1. Lög nr. 55, 10. nóv. 1913, um stofnun Landhelgisjóðs íslands
2. Lög nr. 68, 3. nóvember 1915, um'breytingu á lögum nr. 55, 10. nóvember 

1913, um stofnun Landhelgisjóðs íslands og
3. Lög nr. 34, 4. júni 1924, um brevting á lögum nr. 68, 3. nóvember 1915 

(Landhelgisjóður íslands).
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :

Aðaltilgangurinn með þessu frv. er að leggja Landhelgisjóð niður, sem 
sérstakan sjóð. Peningaeign lians er nú lítil orðin og eignir hans eru tiltölulega 
litlar aðrar en skipin og raunverulegar tékjur lians að lögum eru sektir fyrir 
brot gegn fiskveiðalöggjöfinni og andvirði upptæks afla og veiðarfæra. Þar sem 
nú rikið verður að halda uppi gæzlu landhelginnar og þar sem ganga verður út 
frá, að sektir þær, sem falla til, verði jafnóðum notaðar til að greiða kostnað af 
landhelgigæzlunni, þykir ástæðulaust að lialda áfram sérstakri reikningsfærslu 
fvrir Landhelgisjóð, enda liefir reynslan sýnt að reikningshaldið verður á 
þenna liátt talsvert flóknara en vera þarf. Með því fvrirkoinulagi, sem hér er 
gert ráð fvrir, renna sektir í ríkissjóð og liann greiðir svo liinn árlega kostnað 
og skal veita fé í fjárlöguni árlega til þessa. Með þessu er lögbundin skylda ríkis-



118 Þingskjal 20—21

sjóðs til að halda uppi gæzlu landhelginnar, en hversu niiklu skuli til þess varið, 
verður fjárveitinarvaldið að skera úr á liverjum tíma.

Landhelgisjóður var i byrjun stofnaður til þess að safna fé til landhelgi- 
gæzlu í framtíðinni, með því að leggja til hliðar eða gevnia og ávaxta það fé, 
sem inn kom í sektum fyrir ólöglegar veiðar í landhelgi. Með þessu hefir sjóð- 
urinn unnið stórkostlegt gagn, en eins og nú er komið er samt ekki ástæða til að 
halda sjóðnum sérstökum, nema ef tilætlunin væri að safna enn saman sekt- 
unum fvrir ólöglegar veiðar, en frá þeirri stefnu hefir þingið fallið fvrir all- 
löngu.

Að sjálfsögðu gerir frv. þetta ekki ráð fyrir neinni brevtingu á landhelgi- 
gæzlu þeirri, sem Danir halda hér uppi samkvæmt sambandslögunum.

Hinar einstöku gr. frv. þarfnast engra skýringa.

21. Frumvarp
til laga um brevtingu á lögum nr. 71, 23. júní 1932 um byggingarsamvinnufélög. 

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
1 stað orðanna „og er þá félagið löglega stofnað“ í lok 2. gr. komi: og skal 

leita staðfestingar atvinnumálaráðuneytisins á þeim.

2. gr.
3. gr. B orðist þannig:
Með árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins, sem ákveðið skal i samþykktum 

þess, og sé þessum sjóði varið til þess að standa straum af rekstrarkostnaði fé- 
lagsins. Kostnaður við að reisa nýjar bvggingar telst ekki rekstrarkostnaður.

3. gr.
3. gr. C. orðist þannig:
Ennfremur getur félagið tekið lán til útlánsstarfsemi sinnar. Lán þessi á- 

byrgist ríkissjóður. Lánin má taka í erlendri mvnt. Gefa skal út skuldabréf fyr- 
ir lánum þessum, er hvert um sig nemi ákveðinni upphæð, sem f jármálaráðherra 
samþykkir. Hvert slíkt lán telst til útlána einn lánaflokkur og er lionum til 
tryggingar samábyrgð allra þeirra félagsmanna, sem fá lán samkvæmt 4. gr. í 
þeim flokki. Ekki mega vera færri en 15 félagsmenn i hverjum flokki.

4. gr.
Orðin „með tveggja til f jögurra lierbergja íbúðum, auk eldhúss og geymslif1 

i 6. gr. A. falli burtu.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Við bvrjun á framkvæmdum eftir lögum um byggingarsamvinnufélög frá 

síðasta Alþingi liefir þótt koma í ljós, að nauðsyn sé á að þeim atriðum verði 
brevtt, sem um getur í frumvarpi þessu. Um einstakar greinar skal þetta 
fram tekið:

Um 1. gr.
Það þykir rétt að atvinnumálaráðunevtið fái samþykktir byggingarsam- 

vinnufélaga til yfirlits og breytinga cftir því, sem því kann að þykja ástæða til 
og að þær séu síðan staðfestar af ráðunevtinu áður en félagið geti tekið til starfa.

Um 2. gr.
Það þykir bentugra fyrir félögin að geta sjálf ráðið því bve hátt gjald þau 

taka af félagsmönnum til þess að standast reksturskostnað, því að með því móti 
geti þau sniðið gjald þetta eftir þörfum sínum.

Um 3. gr.
í lögum um byggingarsamvinnufélög er gert ráð fyrir því, að í félögunum 

séu bæði þeir, sem fengið liafa íbúð fyrir tilstilli félagsins, og liinir, sem eru að 
safna fé til þess að þeir geti fengið hús eða af öðrum ástæðum eigi hafa fengið 
liús. Af þessu leiðir að það er talið lieppilegt að lögin séu þannig, að félagar 
verði ekki samábvrgir fyrir lánum félagsins fyrr en þeir fá lán hjá félaginu. 1 
öðru lagi er talið hentugra að félögunum sé skipt í ábyrgðarflokka. Er það tabð 
munu styðja að því að tryggja áframhaldandi störf félaganna. Að öðrum kosti 
telja menn hætt við því, að þeir félagsmenn, sem fengið hafa lán hjá félaginu, 
kynnu að verða tregari til framhaldsstarfsemi i félaginu.

Um 4. gr.
Eigi þykir nauðsyn á þvi að í lögum sé takmarkaður herbergjafjöldi, þar 

sem slík fyrirmæli um innra fyrirkomulag búsanna geta stundum verið óhentug. 
Mun mega telja að samþykki atvinnumálaráðuneytisins á gerð og stærð hús- 
anna sé nægileg trygging fyrir því, að íbúðir verði hæfilegar, meðalíbúðir að 
stærð, svo sem til hefir verið ætlazt.

22. Frumvarp
til laga um vegarstæði og götulóðir í kaupstöðum og kauptúnum, o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
Hver sá, sem hefir lóð eða land innan lögsagnarumdæma kaupstaða, eða 

innan verzlunarlóða kauptúna, til eignar eða umráða, er skyldur að láta af bendi
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land það, sein þarf undir götur og vegi, sein lagðir verða uni lóðir þessar og 
lönd, svo og land til breikkunar og endurbóta götuin og vegum, seni þegar hafa 
verið lagðir um þessar lóðir og lönd. Ennfremur er honuni skylt, þar sem nauð- 
syn telst á og því verður við komið, að leyfa að efni til gatna og vega sé tekið 
í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni.

Akvæði laga þessara taka einnig til lands undir torg, leikvelli, hafnarmann- 
virki, sjóvarnargarða og uppfyllingar og opinherar hyggingar, að svo miklu leyti 
sem þær geta haft áhrif á verðmæti nálægra lóða, svo og til lands undir liver 
þau mannvirki er ríki, bær eða hreppur lætur gera á sinn kostnað í kaupstaðn- 
um eða kauptúninu. Ennfremur taka ákvæði laganna til lands undir vegi og 
önnur þau mannvirki, sem að framan greinir, þó gerð séu utan landareignar 
kaupstaða eða verzlunarlóðar kauptúna, ef þau eru gerð í þágu kaupstaðar- eða 
kauptúnsbúa fyrir opinbert fé, svo sem ræktunarvegir og því uni likt.

Bætur fyrir jarðrask, landnám og átroðning vegna gölugerða þeirra, vega- 
lagninga og annars þess, er ræðir um í 1. og 2. málsgr., skal því aðeins greiða, að 
þeirra sé krafizt innan viku eftir að bæjarstjórn eða hreppsnefnd liefir tilkvnnt 
landeiganda að lóð inuni verða tekin af landi hans 'undir veg þann eða götu eða 
þau önnur mannvirki, sem um er að ræða, og því aðeins að álitið verði, að eig- 
andi lóðar eða lands hafi orðið fvrir skaða af þessum ástæðum.

2. gr.
Bætur þær, sem um ræðir í 1. gr., má ákveða með samkomulagi milli land- 

eiganda annars vegar og bæjarstjórnar þeirrar eða hreppsnefndar eða annara 
stjórnarvalda, sem hlut eiga að máli um bótagreiðslu hinsvegar. Nú næst ekki 
samkomulag um bætur og skal þá ákveða þær með mati tveggjá óvilhallra dóm- 
kvaddra manna. 1 kauptúnum skal, ef unnt er, skipa annan matsmannimi utan 
kauptúns og eigi skulu þeir meun dómkvaddir, sem eru í þjónustu hæjar- eða 
sveitarfélagsins, eða eiga þar sæti í bæjarstjórn eða hreppsnefnd. Landeigandi 
greiðir kostnað af matinu, ef uppliæð sú, sem honum er metin, er nær því, sem 
lionum hefir verið boðið, en þvi, sem hann liefir krafizt, ella telst matskostnað- 
urinn með öðrum skaðabótakostnaði.

Nú vill annar aðilja ekki una mati, og getur hann þá heimtað vfirmat innan 
íveggja vikna frá því, er undirmat fór fram. Skal vfirmat framkvæmt af fjór- 
um óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Kostnað við yfirmat greiðir sá sem krefst 
þess, nema matinu sé breytt hoiium í vil um 10' i eða meira, en þá greiðir liinn 
aðilinn matskostnaðinn.

í Beykjavíkurkaupstað fer mat það, sem um ræðir í þessum lögum, fram 
samkvæmt lögum nr. 59, 3. nóvember 1915 mn mat á lóðum og löndum i 
Reykjavík, að því leyti sem þau fara ekki i bága við lög þessi. Annarsstaðar ter 
matið fram samkvæmt ákvæðum laga nr. 61, 1. nóvember 1917 um framkvæmd 
eignarnáms, að því leyti, sein ekki ér öðruvísi fvrir mælt i löguni þessum.

3. gr.
Mat skal fara fram á vettvangi þegar jörð er snjólaus. Skal matið fara 

fram í tvennu lagi. Skal fyrst meta lóðir þær og lönd, sem að hinni fvrirhuguðu
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götu eða vegi liggja, eða sem ætla má að hafi gagn af götunni eða veginum, ef 
lagður verður, i því ástandi, sem þær eru, áður en gatan eða vegurinn er lagður, 
og skal þá taka tillit til árlegs afrakstrar af landinu með þeirri notkun, sem á því 
hefir verið og telja má líklegt að verði á því án vegarins eða götunnar, svo og 
alls þess, sem máli skiptir um verðmæti landsins, annars en þeirrar verðbreyt- 
ingar, sem ætla mætti að nýr vegur eða gata meðfram landinu eða yfir það, 
mundi valda.

1 öðru lagi skal meta lóðirnar eða landið að frádregnu vegarstæðinu, svo 
sem hinn nýi vegur eða gata væri þegar gerð. Skal þá leggja til grundvallar 
matinu allt hið sama og við fyrra matið að því leyti sem ætla má að notkun lands- 
ins verði hin sama og áður, að viðbættu því aukna verðmæti, sem telja má að 
landið fái við hinn nýja veg eða götu, svo sem við hægari flutninga að því og 
frá og aðstöðu til þess að reisa hús á landinu eða selja þar lóðir. Ef telja má 
líklegt, að notkun landsins verði önnur en áður, svo sem að tún eða óræktað 
land verði vegna vegarins eða götunnar notað til bvggingarlóða, ber að taka 
hæfilegt tillit til þessa við matið.

Þurfi að flytja girðingar um tún eða garða vegna vegarins eða götunnar, 
eða þurfi að setja nýjar girðingar vegna þess að vegurinn eða gatan er lögð 
gegnum tún eða garða, skal taka tillit til þessa. Þegar setja þarf nýjar girðingar 
vegna vegarins eða götunnar, skal miða við að girðing sú, sem setja þarf, sé 
ekki dýrari en venjuleg vírgirðing, sem sé þannig gerð, að stvrk mætti veita 
til hennar samkvæmt II. kafla jarðræktarlaganna.

Nú leggst eldri stigur eða vegur niður við lagningu nýs vegar eða götu og 
fellur til landeiganda, og skal þá við matsgerðina meta sérstaklega hið gamla 
vfegarstæði eða götutroðninga og draga frá upphæð þeirri, er metin verður fyrir 
landnám undir hinn nýja veg eða götu, eða fyrir jarðrask, sem leiðir af lagningu 
hennar. Bætur fyrir átroðning þegar svo stendur á, skal ekki meta, nema sannað 
verði, að meiri átroðningur stafi af hinum nýja vegi eða götu en af hinum eldri 
vegi eða stíg.

Verði mat það, er ræðir um í 2.—4. málsgr. þessarar greinar, lægra en matið 
samkvæmt 1. málsgr., skal greiða landeiganda bætur úr hlutaðeigandi bæjar- 
sjóði eða sveitarsjóði svo sem mismuninum nemur.

4. gr.
Nú eru eigendur að svæði því, sem nýr vegur eða gata er lögð um, eða sem 

ætla má að hafi gagn af veginum eða götunni, fleiri en einn, og teljast sumar 
lóðir eða lönd hækka i verði við vegagerðina, en önnur rýrna, og skulu þá eig- 
cndur þeirra lóða og landa, sem teljast hækka í verði við vegagerðina, greiða í 
bæjarsjóð eða sv'eitarsjóð tiltölulegan hluta af verðhækkun þeirri, sein metin er 
hafa leitt af vegagerðinni, svo mikinn að nægi, eða að svo miklu leyti sem hún 
hrekkur, til að bæta þeim, sem halla hafa beðið af vegagerðinni.

Nú nemur greiðsla einstakra landeigenda samkv. þessari grein verulegum 
upphæðum og getur þá bæjarstjórn eða hreppsnefnd, ef landeigandi óskar, veitt 
gjaldfrest á framlagi hans og samið um greiðslu þess með ákveðnum afborg- 
unum á ári og vöxtum eftir samkomulagi.

Alþt. 1933. A. (.46. löggjafurþing). 1G
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5. gr.
Nú hefir það orðið að sainkomulagi milli aðilja eða .mat fallið þannig, að 

hlutaðeigandi bæjarsjóður eða sveitarsjóður hefir orðið að greiða bætur fvrir 
jarðrask og átroðning við lagning vegar eða götu og það keniur í ljós innan 10 
ára frá því, er mat fór fram, annaðhvort við sölu lóða þeirra og landa, sem að 
veginum eða götunni liggja, eða sem teljast hafa not af þeim, eða á annan hátt, 
að landið hefir hækkað i verði frá téðu máti, og skal þá nýtt mat óvilhallra dóm- 
kvaddra manna fara frain á öllu því landi, sem í hlut á. Skal við það mat tekið 
tillit til söluverðs þess lands, sem selt hefir verið og annara atvika, sem miðað 
gætu að því að leiða i ljós hvort landið hefir hækkað í verði frá liinu fyrra mati 
vegna vegagerðarinnar. Teljist svo liafa verið, ber landeigendum að endurgreiða 
þær bætur fyrir jarðrask og átroðning, sem þeim hafa greiddar verið úr bæjar- 
sjóði eða sveitarsjóði, eftir því sem matið greinir. Sá, er keypt liefir land, er slík 
endurgreiðsluskylda hvilir á, á kröfu á þann, er honum seldi, fyrir þeirri upp- 
hæð, sem hann verður að endurgreiða bæjarsjóði eða sveitarsjóði samkvæmt 
mati því, er hér ræðir um.

Matskostnaður samkvæmt þessari grein greiðist af landeiganda að svo miklu 
leyti sem landverð telst hafa hækkað meira við götuna eða veginn en bótafénu 
nemur.

Mat samkvæmt þessari grein getur eftir atvikuin farið fram oftar en einu 
sinni á því 10 ára tímabili, sem um ræðir í henni.

6. gr.
Landeigandi á bætur allar fyrir landnám, jarðrask og átroðniug, seni leiðir 

af vegagerðum þeim, götugerðum eða öðrum mannvirkjum, sein um ræðir i 
lögum þessum. Sé lóð eða land, sem bætur eru greiddar fvrir, leigt öðrum, skal 
meta hve mikill hluti bæturnar eru af verði leigulandsins og ber þá að lækka 
leiguna hlutfallslega meðan leigusamningur sá er i gildi, sem var þegar bæt- 
urnar voru ákveðnar. Leigutaki á þó bætur fyrir skennndir á mannvirkjuin 
þeim, sem eru hans eign, og skal meta þær sérstaklega. Verði hann vegna vega- 
gerðar þeirrar eða götugerðar, eða annara mannvirkja, sem um er að ræða, að 
vikja af hinu leigða landi, á hann bætur fyrir missi leiguréttarins eftir mati.

7. gr.
Bætur samkvæmt lögum þessum falla í gjalddaga mánuði eftir að hafin er 

vegagerð sú eða götugerð, sem um er að ræða.
Gjöld þau, sem landeigendur eiga að greiða samkv. 1. gr., falla i gjalddaga 

þegar vegurinn eða gatan er hæf til umferðar, og má taka gjöldin lögtaki.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :

Við 1. gr.
Það er sjálfsagt mál og viðurkennt í lögum, að eigendur lands í kaupstöðum 

og kauptúnum eru skyldir að láta af liendi nauðsynlegt land til þeirra nota sein 
í þessari grein segir. Það þykir rétt, að láta frv. þetta ná til alls lands innan lög- 
sagnarumdæma kaupstaðanna, þó það geti verið mjög mismunandi að notkun 
og verðmæti. Bætur verður að greiða, ef landeigandi telst bíða skaða af því að 
láta land af hendi undir vegi eða götur, og er aðalmarkmið laga þessara að koma 
í veg fyrir að bæjarfélög eða sveitarfélög þurfi að greiða ósanngjarnlega liáar 
bætur fyrir vegarstæði og götulóðir, þar sem það er oftast svo, að vegurinn eða 
gatan hækkar landið umhverfis í verði miklu meir, en nemur verði landræmu 
þeirrar, sem fer undir veginn eða götuna, að minnsta kosti þegar frá líður.

Við 2. gr.
Reglur þessarar greinar um bætur eru í samræini við tilsvarandi reglur í 

vegalögunum.
Við 3. gr.

Reglur þær, sem settar eru í þessari grein um matsaðferðina, virðast ekki 
þurfa frekari skýringa. Eru þær aðallega til þess að fá glöggt fram, að hve miklu 
leyti telja megi að landið hækki í verði vegna hins nýja vegar eða götu.

Við 4. gr.
Akvæði þessarar greinar er sett til þess að losa bæjarsjóð eða sveitarsjóð 

við að greiða bætur þeim, sem verða fvrir skaða af götugerðinni eða veginum, 
að svo miklu leyti sem aðrir hagnast á því. Það verður að teljast rétt og sann- 
gjarnt að hinir síðartöldu, en ekki hæjarsjóður eða hreppssjóður, greiði halla 
hinna fyrrgreindu af sama verkinu, þegar verðhækkun lóða þeirra og landa staf- 
ar af aðgerðum bæjarfélagsins eða sveitarfélagsins. Vitanlega verður ekki hjá 
því komizt, að bæjarsjóður eða sveitarsjóður verði að leggja fram hætur þær, 
sem greiða á til bráðabirgða, en hann á að fá þær aftur greiddar, þó hann verði 
að bíða eitthvað eftir því.

Það hefir þótt nauðsynlegt að heimila bæjarstjórn eða hreppsnefnd að veita 
gjaldfrest á því, sem einstakir landeigendur kynnu að eiga að greiða samkvæmt 
þessari grein. Komið gæti fyrir að verðhækkun yrði svo mikil á lóðum meðfram 
nýrri götu inni í miðjum kaupstað, ef götunni væri breytt t. d. vegna hreytts 
skipulags, að það vrði tilfinnanlegt fyrir eigendur að eiga að svara út í einu því, 
sem þeim vrði gert að greiða.

Við 5. gr.
Ákvæði þessarar greinar er sett til þess, að bæjarsjóður eða sveitarsjóður 

fái endurgreitt það, sem hann hefir ofgreitt fyrir vegarstæði eða götulóðir, þó 
það komi ekki i ljós fyrr en löngu seinna en vegurinn var lagður eða gatan gerð. 
Verður það á engan hátt talið ósanngjarnt í garð landeiganda. Það virðist og
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rétt að sá, er keypt hefir land hærra verði en það var nietið, er gatan eða vegur- 
inn var lagður, eigi kröfu á að fá greiddar bætur þær, sem hann verður að endur- 
greiða bæjar- eða sveitarsjóði, hjá þeiin, er honum selur.

Við 6. gr.
Sé um bótagreiðslu að ræða fyrir skaða á leigðu landi, er það sanngjarnt 

að leigutaki fái þátt í þeim svo sem rýrnuninni nemur á leigiirétti hans, og er 
ætlast til að með þessari grein sé tekið nægilegt tillit til þessa.

Við 7. gr.
Það getur verið álitainál livenær gjalddagi hóta og greiðslna samkvæmt lög- 

um þessum skuli vera og eru því í þessari grein settar reglur um það.

Við 8. gr.
Þarf ekki skýringar.

23. Frumvarp
til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1. gr.
2. gr. laganna skal orða svo:
Þjóðvegir eru þessir:

A. Um Suðurland:
1. Suðurlandsvegur: Frá Reykjavík um Ölfus, Flóa og Holt austur yfir brú 

á Ytri-Rangá. Um Rangárvelli, Landeyjar, Evjafjöll, Sólheimasand og Mýr- 
dal til Víkur. Um Mýrdalssand, Skaftártungu, yfir Eldhraun, um Síðu, 
Fljótshverfi, .Skeiðarársand, Öræfi, Rreiðamerkursand, Suðursveit, Mýrar, 
um Hóla í Xesjum, um Almannaskarð og Lón að Lónsheiði.

2. Þingvallabraut: Frá vegamótum Vesturlandsvegar nálægt Kölduhvísl til 
Þingvalla.

3. Gegsisvegur: Frá Þingvöllum um Laugardal til Geysis.
1. Biskupstungnabraut: Frá vegamótum hjá Ingólfsfjalli um Grímsnes og 

Riskupstungur hjá Vatnsleysu að vegamótum Geysisvegar hjá Múla.
5. Egrarbakkavegur: Frá Selfossi að Eyrarbakka.
6. Laugardatsvegur: Frá vegamótum' Riskupstungnabrautar hjá Svínavatni 

að vegamótum Geysisvegar hjá Laugarvatni.
7. Skeiða- og Hreppavegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar í Flóa, norðan 

Flatholts upp Skeið og Hrunaniannahrepp að vegamótum Gullfossvegar 
vestan við Hvitárbrú á Rrúarhlöðum.

8. Gullfossvegur: Frá vegamótum Riskupstungnabrautar hjá Tungufljóti til 
Gullfoss.
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9. Gnúpverjavegur: Frá vegamótum Skeiðavegar sunnan Laxár um brú á 
Kálfá að vegamótum hjá Þjórsárholti.

10. Landvegur: Frá vegamátum Suðurlandsvegar hjá Meiri-Tungu í Holtum 
upp Land að Múla.

11. Fljótshliðarvegur: Frá veganiótum Suðurlandsvegar hjá Garðsauka inn 
Fljótshlið að Hlíðarenda.

12. Hafnarbraut: Frá Höfn í Hornafirði á Suðurlandsveg' hjó Hólum.
13. Reykjanesbraut: Frá Revkjavik um Hafnarfjörð til Keflavíkur.
14. Vífilsstaðavegur: Frá vegamótum Hafnarfjarðarvegar til Vífilsstaða.
15. Útvarpsstöðvarvegur: Frá vegamótuin Suðurlandsvegar fvrir innan Reykja- 

vík að Útvarpsstöð á Vatnsendahæð.

B. Um Vesturland:
1. V esturlandsvegur: Frá vegamótum hjá Ártúni við Elliðaár um Mosfellssveit 

og Kjalarnes, kringum Hvalfjörð, vfir Ferstikluháls, um Svínadal, um Hest- 
háls, þvert vfir Borgarfjörð sunnan við Grímsá, yfir Hvítárbrú hjá Hvitár- 
völlum og á vegamót Borgarnesbrautar norðan við Gufá. Um Norðurárdal, 
Bjarnadal, Sökkólfsdal, Miðdal, Rúðardal, Svínadal, kringum Gilsfjörð, yfir 
Geiradal, um Þorskafjarðarlieiði og Langadal að Arngerðareyri.

2. Hafnarfjallsvegur: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Ferstiklu út með 
Hvalfirði, um Leirársveit og Andakil á vegamót Vesturlandsvegar hjá Hvít- 
árvöllum.

3. Akranesvegur: Frá Akranesi inn að vegamótum Hafnarfjallsvegar hjá 
Lambhaga.

4. fíorgarnesbraut: Frá Borgarnesi að vegamótinn Vesturlandsvegar norðan 
Gufár.

5. fíorgarfjarðarbraut: Frá vegamótum Vesturlandsvegar lijá Haugum um 
Stafholtstungur yfir Hvítárbrú á Kálffossi.

6. Stykkishólmsvegur: Frá vegamótum fyrir ofan Borgarnes um Mýrar, um 
Kerlingarskarð og Helgafellssveit til Stvkkishólms.

7. Ölafsvíkurvegur: Frá vegamótum Stvkkishólmsvegar austan við Straum- 
fjarðará um Staðarsveit og Fróðárheiði til Ólafsvíkur.

8. Hellusandsvegur: Frá Ólafsvík um Ennisdal til Hellusands.
9. Laxárdalsvegur: Frá Búðardal um Laxárdal og Laxárdalsheiði að vega- 

mótum Strandavegar utan Borðeyrar.
10. Strandavegnr: Frá vegamótum við Hrútafjarðará um Borðevri, út með 

Hrútafirði, um Stikuháls, meðfram Bitrufirði, um Bitruháls, Kollafjörð, 
Hólmavík, Steingrímsfjarðarheiði að vegamótum Vesturlandsvegar á 
Þorskafjarðarheiði.

11. Steinadqlsvegur: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Brekku í Gils- 
firði um Steinadal og Steinadalsheiði að vegamótum Strandavegar i 
Kollafirði.

12. Vestfjarðavegur:
a. Fró ísafirði um Breiðadalsheiði inn fvrir Ónundarfjörð um Gemlu- 

fallsheiði að Gemlufalli við Dýrafjörð.
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1). Frá Þingeyri uni Brekkudal að Rafnseyri.
e. Frá Bíldudal um Hálfdán fvrir Tálknafjarðarbotn um Mikladal til 

Geirsevrar við Patreksfjörð.

C. Um Norðurland:
1. Norðurlandsvegur: Frá vegamótum hjá Dalsmvnni i Norðurárdal, um 

Holtavörðuheiði, Hrútafjörð og Hrútafjarðarháls yfir Miðfjarðará hjá 
Revkjum, um Línakradal, Auðunnarstaðaháls, um Víðidalsárhrú hja 
Lækjamóti, um Gljúfurárbrú hjá Miðhópi, yfir Vatnsdalsárhrú hjá Hnaus- 
um, um Blöndubrú hjá Blönduósi, um Langadal og Stóra-Vatnsskarð. Yfir 
Skagafjörð um Norðurárdal, Öxnadalsheiði, Öxnadal, Þelamörk og Krækl- 
ingahlíð til Akureyrar. Yfir Vaðlaheiði, um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði 
og Aðalreykjadal til Húsavíkur. Um Revkjaheiði, Kelduhverfi að vega- 
mótum austan við Jökulsárbrú nálægt Ferjubakka.

2. Hvammstangabraut: Frá Hvammstanga að vegamótum hjá Stóra-Ósi.
3. Vesturhópsvegur: Frá vegamótum Norðurlandsvegar hjá Vatnshorni að 

Vesturhópsvatni móts við Breiðabólsstað.
4. Skagastrandarvegur: Frá Blöndubrú við Blönduós til Skagastrandar.
5. Sauðárkróksbraut: Frá Sauðárkróki að vegamótum austan við Víðimýri.
6. Hofsósvegur: Frá Sauðárkróki um Héraðsvatnabrýr og Hegranes, Við- 

vikursveit, um brú á Hjaltadalsá, um Óslandshlíð til Hofsóss.
7. Eyjafjarðarbraut: Frá Akurevri að Saurbæ ásamt brautinni að Krist- 

neshæli.
8. Dalvíkurvegur: Frá Dalvík um brú á Svarfaðardalsá hjá Argerði um Ár- 

skógsströnd og Arnarneshrepp, um brú á Hörgá hjá Möðruvöllum að vega- 
mótuin Norðurlandsvegar á Moldhaugahálsi.

9. Tjörnesvegur: Frá Húsavik kringum Tjörnes að vegamótum Norðurlands- 
vegar hjá Lóni i Kelduhverfi.

10. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur: Frá vegamótum austan við Jökulsá í 
Axarfirði um Kópaskerskauptún, yfir Melrakkasléttu um Blikalón og 
Raufarhöfn, um Hálsa, hjá Svalbarði, um Þistilfjörð til Þórshafnar.

D. Um Austurland:
1. Austurlandsvegur: Frá vegamótum Norðurlandsvegar austan við Jökuls- 

árbrú i Axarfirði, um Hólsfjöll lijá Grímsstöðum, hjá Möðrudal, um 
Möðrudalsöræfi, um Jökuldal hjá Skjöldólfsstöðum, um Jökulsárbrú hjá 
Fossvöllum, um Hróarstungu, um Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um 
Velli og Skriðdal, um Breiðdalsheiði, um Breiðdal, hjá Eydölum, um 
Strætishvarf, um Berufjarðarströnd til Djúpavogs. Um Geithellnahrepp 
vfir Lónsheiði.

2. Stranda- og V opnafjarðarvegur: Frá Þórshöfn þvert yfir Langanes um 
Strandir, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og Jökulsárhlið að 
vegamótum Austurlandsvegar vestan við Jökulsárbrú hjá Fossvöllum.

3. Víhéraðsvegur: Frá vegamótum Fjarðarheiðarvegar austan við Evvind- 
arárbrú, um Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþinghá að Óshöfn.
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4. Fjarðarheiðarveguv: Frá vegamótum Austurlandsvegar hjá Egilsstöðum 
uxn Fjarðarheiði til Sevðisfjarðar.

5. Fagradalsbraut: Frá vegamótuin Austurlandsvegar hjá Egilsstöðuni uni
Fagradal til Reyðarfjarðarkauptúns.

6. Eskijjarðarvegur: Frá Revðarfjarðarkauptúni til Eskifjarðarkauptúns.

2. gr.
Aftan við 3. gr. bætist 2 nýjar málsgreinar, er orðist svo:
Þar sem mörk kaupstaðar- eða verzlunarlóðar eru ekki ákveðin, úr- 

skurðar ráðherra hvar þjóðvegur endar.
Nú nær byggð meðfram slikum vegi út fyrir mörk kaupstaðar- eða verzl- 

unarlóðar’og skal þá ekki telja þjóðveg lengra en þar að, sem byggð telst enda 
samkvæmt úrskurði ráðherra.

3. gr.
1. málsgrein 8. gr. skal orða svo:
Sýslunefndir hafa undir yfirumsjón vegamálastjóra, umsjón og stjórn 

þeirra vegagerða og þess viðhalds, sem kostað er af sýslusjóði eða sýsluvega- 
sjóði; fela má sýslunefnd oddvita sínum umsjón með tilteknum vegagerðum, 
eða sýslunefndarmanni eða hreppsnefndum umsjón með sýsluvegagerð, hverj- 
um í sínum hreppi, og ber þeim, sem umsjón er falin, að ráða til þann verk- 
stjóra, sem hæfur er til þess starfa. Skylt er sýslunefndunx að hlíta ráðum 
vegamálastjóra um framkvæmd vegagerða.

4. gr.
Aftan við síðari málsgrein 11. gr. skal bæta:
Þar sem enginn skurður er meðfram vegi, má girðingu ekki setja na'r 

miðju vegar en 4 'metra og ekki reisa hús nær en 8 metra, nema sérstök heim- 
ild komi til.

o- gr.
12. gr. skal orða svo:
Ríkissjóður kostar umbætur og viðhald þjóðvega. Skulu þeir gerðir ak- 

færir svo fljótt sem fé er veitt til í fjárlögum. Nú verður álitið gagnlegt að 
gera einhvern þjóðvegarkafla akfæran, og má þá, þegar sérstakar ástæður 
eru fyrir hendi, gera það að skilyrði, að hlutaðeigandi sveitarfélög eða sýslu- 
félög leggi fram tiltekinn hluta alls vegagerðarkostnaðar.

6. gr.
13. grein skal orða svo:
Stjórn vegamálanna ákveður hvaða fjallvegir skuli gerðir akfærir. Aðrir 

fjallvegir skulu gerðir reiðfærir og varðaðir svo sem nauðsyn ber til. Greiðist 
kostnaður við þá úr ríkissjóði.

7. gr.
Aftan við 36. gr. bætist ný málsgrein, er orðisl svo:
Ilvergi má festa upp auglýsingaspjöld meðfram alfaraveguni utan kaup-



staða og kauptúna eða setja upp auglýsingar á annan hátt, svo sem letra þær 
á steina.

8. gr.
30. gr. orðist svo:
Brvr skal gera samkvæmt lögum nr. 32, 23. júní 1932.

9- gr-
Aftan við 44. gr. komi ný málsgrein, er orðist svo:
Þyki vegamálastjórninni ástæða til að lialda akfærum kafla þjóðvegar 

með snjómokstri að vetrarlagi, má telja þann kostnað með viðhaldi vegarins.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 57, 19. maí 1930.

11- gr-
Lög þessi öðlast þegar gildi.

12. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu skal fella texta þeirra inn í megin- 

mál laga nr. 41, 4. júni 1924, og gefa þau út svo brevtt sem vegalög.
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Athugasemdir við 1 a g a f r u m v a r p þetta:
Vegamálastjóri liefir að tilhlutun atvinnu- og samgöngumálaráðuneytis- 

ins samið frumvarp þetta og fvlgdi því frá honum svohljóðandi:

Greinargerð:
Siðan vegalögin frá 1924 gengu í gildi hafa komið fram á liverju alþingi 

breytingartillögur við þau, er allar hafa hnigið í eina og sömu átt, að bæta 
nýjum vegum í flokk þjóðvega og létta þannig nokkrum vegabótakostnaði af 
sýslunum, því í tillögur þessar liafa vfirleitt verið teknir fjölförnustu og um- 
hótafrekustu sýsluvegirnir. Önnur ákvæði laganna hafa engum ágreiningi vaid- 
ið og engar óskir komið fram um breytingar á þeim.

Það er nokkuð eðlilegt, að óskir sýslufélaga fari i þá átt, að koma sem 
mestu af vegakostnaðinum á ríkissjóð, því tekjustofnar sýslusjóðanna erufáirog 
hafa lítt vaxið á síðari árum, þó öll starfsemi hafi orðið umfangsmeiri og kröfur 
vaxið um framlög til margvíslegra umbóta á ýmsum sviðum. Þannig hafa kröf- 
ur til bættra samgangna margfaldazt á síðasta áratug, og þó miklu hafi orðið 
ágengt eru samt enn margar og kostnaðarsamar umbætur mjög aðkallandi.

Með lögum nr. 10, 20. júní 1923 unt sýsluvegasjóði var stigið stórt spor til 
umbóta sýsluvegunum, er sjóðum þessum var lagður til nýr gjaldstofn, fast- 
eignaskattur, og jafnframt mjög verulegt framlag úr rikissjóði.

Með vegalögunum frá 1924 var mjög létt vegabótakostnaði af sýslunum, 
sérstaklega viðhaldskostnaði. Þjóðvegir voru samkvæmt þeim um 2153 km. að
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lengd og voru þá bílfærir kaflar aðeins nokkuð á 700 km. að lengd. Með lög- 
um nr. 57, 19. maí 1930 var gerð brevting á þeim í þá átt að bæta í þjóðvega- 
tölu ýmsum vegaköflum, er samtals voru um 350 km. að lengd. Á alþingi 1931 
og 1932 komu enn fram nýjar tillögur í sömu átt og var á síðasta alþingi sam- 
þvkkt að vísa máli þessu til stjórnarinnar.

f frv. þvi, sem hér er lagt fyrir, er enn bætt við þjóðvegakerfið nýjum 
vegum, sem samtals eru að lengd um 636 km. og verður þá lengd þjóðvega um 
3100 km. Aðrar breytingar, sem teknar eru í frv. þetta, eru engar verulegar.

Rétt þótti að taka í frv. heildarvfirlit yfir alla þjóðvegi samkvæmt því, 
bæði þá sem eru samkvæmt lögunum frá 1924 og 1930 og þá nýja vegi, er frv. 
gerir ráð fvrir að taka í þjóðvegatölu.

f skrá þeirri, er hér fer á eftir, eru taldir þessir nýju vegakaflar ásamt 
kostnaðaráætlun um þær umbætur, sem á þeim þarf að gera, svo að þeir verði 
bilfærir eða fullgerð akbraut.

Áaetl. kostnaöur.

Tilv. í
Vegar- Ástand Aðg. vegar og Brýrlengd Bflf. Reiðv. endurbyqqinq

frv. km. km. km. kr. kr.
A, 6 Laugardalsvegur ........................... 12,4 12,4 5000,00 8000,00
„ 8 Gullfossvegur ................................ 16,0 16,0
„ 9 Gnúpverjavegur ........................... 10,0 10,0 45000,00
„ 11 Fljótshliðarvegur: Teigur—Hliðar- 

endi ................................................ 2,8 2,8 3000,00 4000,00
„ 15 Útvarpsstöðvarvegur ................... 4,4 4,4
B, 2 Hafnarfjallsvegur ......................... 50,0 50,0 77000,00 50000,00
„ 3 Akranesvegur .................. ........... 14,0 14,0 5000,00
„ 7 Ólafsvíkurvegur ........................... 60,0 60,0 63000,00 56000,00
„ 8 Hellusandsvegur ........................... 10,6 10,6 37000,00 18000,00
„ 11 Steinadalsvegur ............................ 17,0 17,0 12000,00
„ 12b Þingevri—Rafnsevri ..................... 15,0 15,0 25000,00 10000,00
„ 12c Bíldudalur—Geirsevri .................. 27,0 27,0 75000,00 8000,00
C, 1 Norðurlandsvegur:

Revkjaheiði ................................... 36,0 36,0 10000,00
„ 6 Hofsósvegur: Sauðárkr.—Hj alta- 

dalsá .............................................. 24,0 24,0 17000,00
„ 7 Eyjafjarðarbraut: Kristnesvegur . . 0,8 0,8
„ 8 Dalvíkurvegur .............................. 34,0 34,0 33000,00
„ io Kópaskers- og Raufarhafnarvegur: 

Kópasker—Raufarhöfn ................ 49,0 29,0 20,0 40000,00 9000,00
Raufarhöfn—Svalbarð ........... ca. 38,0 38,0 60000,00 35000,00

D, 1 Austurlandsvegur:
Jökulsá í Axarfirði—Jökulsá hjá 
Fossvöllum ................................... 154,0 51,0 103,0 53000,00 40000,00
Breiðdals og Berufjarðarvegur . . 60,8 8,0 52,8 33000,00 34000,00

Samtals 635,8 369,4 266,4 581000,00 284000,00
Alþt. 1933. A. (4(í. löggjafarþing I. 17
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Með breytingum þessum eru felldir úr tölu þjóðvega þessir kaflar:
1. Spítalavegur að Laugarnesi og Kleppi .......... uni 3 kni.
2. Axarfjarðarheiði ............................................ —• 39 —
3. Berufjarðarskarð ........................................... — 12 —

Samtals 54 km.
Þar sem mjög er nú farið að byggjast meðfram Laugarnes- og Kleppsvegi, 

svo að hann má nú telja sem innanbæjarveg í Revkjavik þykir ekki ástæða til 
að hann sé lengur í þjóðvegaflokki. Veg þenna er nú verið að endurbyggja, 
púkka og breikka, í atvinnubótavinnu og er kostnaður við þær umbætur að 
miklu leyti greiddur með framlagi rikissjóðs til atvinnubótanna.

Vegir um Axarfjarðarheiði og Berufjarðarskarð er gert ráð fvrir að komi 
í tölu fjallvega og verði þeim haldið reiðfærum á kostnað ríkissjóðs eins og 
verið hefir. Þjóðvegurinn á þessum köfluni er fluttur út Melrakkasléttu um 
Kópasker, Blikalón og Raufarhöfn til Svalbarðs, í stað Axarfjarðarheiðar og 
um Breiðdal og Berufjarðarströnd í stað Berufjarðarskarðs. Liggur þá leiðin á 
þessum köflum um bvggð eftir því sem við verður komið og verður þar unnt 
að gera bílfæran veg, en það má teljast ókleift að minnsta kosti um Beru- 
fjarðarskarð, en leiðir þessar um byggðirnar verða nálægt 81 og 49 km. lengri 
en um fjallvegina.

Með því að taka í tölu þjóðvega veginn um Reykjaheiði (C, 1) og veginn 
um Hólsfjöll, Möðrudalsöræfi og Jökuldal (D, 1) er leiðin um Norður- og Aust- 
urland tengd í eina beild, sem unnt er að gera bílfæra með vel kleifum kostnaði.

Þar sem flestir þessir nýju þjóðvegakaflar eru nú í tölu sýsluvega, er njóta 
mvndu allt að helmings tillags úr ríkissjóði til endurbóta og enn ríflegra fram- 
lags til brúagerða og aðrir kaflar eru fjallvegir, sem ríkissjóður kostar endur- 
bætur á bvort eð er, þá má telja aukinn kostnað ríkissjóðs til endurbóta nenia 
tæplega belming hinna áætluðu upphæða eða alls nálægt 250 þús. kr. Hér við 
bætist vitanlega árlegur viðbaldskostnaður, sem má lauslega áætla nálægt 50 
þús. kr. þegar vegir þessir allir eru orðnir bílfærir, en verður þó fvrstu árin 
allmiklu minni. Hafa þannig brevtingar þessar í för með sér mjög veruleg út- 
gjöld fvrir ríkissjóð.

Xú er það svo, að samkvæmt 12. gr. vegalaganna er beimilt að áskilja nokkuð 
framlag frá hlutaðeigandi béruðum á móti ríkissjóði upp í kostnað við að gera 
þjóðvegarkafla akfæra og liefir sú heimild nokkrum sinnum verið notuð. Þeg- 
ar þjóðvegakerfið færist svo út, sem hér er gert ráð fyrir, má vænta þess að 
lieimild þessi verði enn frekar notuð en áður. Meðal þeirra vega, er ég tel sér- 
staklega koma til greina í þessu sambandi eru flestir sýsluvegirnir, sem með 
frv. þessu er bætt í þjóðvegaflokk, auk nokkurra, er þar eru áður t. d. Skeiða- 
og Hreppavegur, Landvegur, Laxárdalsvegur, Vesturhópsvegur, Tjörnesvegur 
og l’théraðsvegur. Þætti mér eðlilegt, að tillag þetta yrði ákveðið 14—þó hluti 
kostnaðar, eftir ástæðum.

Ég tel hinsvegar rétt að balda óbreyttu því ákvæði vegalaganna, að ríkis- 
sjóður kosti einn viðhald þjóðveganna án framlags úr héraði.

Þó þessum nýju vegum verði nú bætt i þjóðvegatölu, þá má ekki vænta
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þess, að fé fáist til endurhóta á þeim á næstu áruin nema að litlu leyti, nieð því 
að endurbætur á eldri þjóðvegaköflum, sem yfirleitt eru miklu fjölfarnari, 
verða að mínu áliti að jafnaði að sitja fyrir, en vitanlega geta þó framlög frá 
héruðum skipt nokkru máli í þessu efni.

í frv. er ekki gerð tillaga um að lögfesta framlag liéraða til endurbygging- 
ar ákveðinna vega, sem vitanlega getur vel komið til greina. Meðan slíkt á- 
kvæði er ekki í löguni verður framlagið í hvert sinn samningsatriði milli Al- 
þingis og hlutaðeigandi héraða.

Um einstaþa veg.arkafla, er hætt er við núverandi þjóðvegakerfi, vil ég taka 
þetta fram:

A, 6 Laugardalsvegur er sýsluvegur, og hefir verið endurhættur mjög á und- 
anförnum árum með riflegu framlagi úr rikissjóði. Hann tengir eðlilega saman 
Gevsisveg og Grímsnesveg og er nú orðinn nokkuð fjölfarinn af ferðamönnum, 
einkum þeim, er erindi eiga að Laugarvatnsskóla.

A, 8 Gullfossvegur var gerður hílfær vorið 1930. Þar sem liann liggur að 
mestu í bvggð þykir ekki cðlilegt að hann sé í tölu fjallvega eins og verið hefir, 
en hinsvegar sanngjarnt að ríkissjóður kosti viðhald hans, lika þess kafla sem 
cr í hvggð, en ekki sýslan, með því að þar er að heita má eingöngu uniferð 
utanhéraðsferðamanna.

A, .9 Gnúpverjavegur er að vísu að mestu levti innansveitarvegur, en er 
settur hér með tilliti til að hliðstæður vegur um Hrunamannahrepp hefir áður 
(1930) verið tekinn í tölu þjóðvega, en Arnessýsla á óvenju örðuga aðstöðu um 
allar vegahætur. Þá er og gert ráð fyrir, að hann verði, er timar líða, liður í 
samhangandi akfærum vegi frá Biskupstungnahrant um brú á Hvitá á Iðu, 
þvert vfir Skeið um væntanlega hrú á Þjórsá á Þjórsárholti, þvert yfir Land- 
sveit og Rangárvelli.

A, /í Fljótshlíðarvegur er nú þjóðvegur inn að Teigi, en ferðamenn leggja 
injög leið sína að Hlíðarenda og þvkir réttmætt að bæta þessum stutta kafla við.

A, 15 Utvarpsstöðvarvegurinn hefir verið lagður í atvinnubótavinnu nú í 
haust og vetur. Mun hann kosta fullgerður nálægt 85 þús. kr. og hefir ríkis- 
sjóður greitt þann kostnað að nokkru leyti með framlagi til atvinnubóta.

B, 2 Hafnarfjallsvegur er nú sýsluvegur. Hann liggur allur í byggð um 
láglendi meðfram sjó og er eðlileg framtiðar aðalleið úr Hvalfirði til Borgar- 
fjarðarhéraðs, og keinur Akranesi í ágætt samband við nærliggjandi héruð. 
Vegur þessi er nú hilfær að1 sumarlagi, en umbætur á kaflanum vfir Andakíl 
eru mjög nauðsvnlegar. Þarf. þar 'að gera upphlevpta hraut 4,6 km. að lengd 
ásamt brú á Andakílsá. Aðrar verulegar umbætur eru ekki aðkallandi.

B, 3 Akranesvegur er að heita má upphlevpt hraut alla leið.
B, 7 Ólafsvíkurvegur liggur á 15 km. kafla um Fróðárheiði, sem liefir verið i 

tölu fjallvega. Að öðru levti liggur hann um hvggð og er nú sýsluvegur.
B, 8 Hellusandsvegur frá Ólafsvík um Ennisdal er landeðlilegasta og ó- 

dýrasta leiðin til að koma kauptúninu Sandi inn í akvegakerfið. Hér er nú 
enginn vegur teljandi, en rannsókn hefir leitt í ljós að leið þessi er vel fær. 
Aður hefir á Alþingi komið fram tillaga um að taka veginn út fyrir Jökul í 
þjóðvegatölu, en vegna þess hve sú vegahót, yrði dýr og löng og hve þar er
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strjálbyggt, tel ég hina leiðina vafalaust heppilegri. Mun og verða injög til 
hagsmuna báðum þorpunum, ef akfært verður milli þeirra.

B, 11 Steinadalsvegur hefir verið i tölu fjallvega og hefir þegar verið gerð- 
ur bílfær, er brýr koma þar á tvö gil. Leið þessi hefir verið talin álitlegust til 
að koma Miðströndum norðan Bitruháls í samband við akvegakerfið.

B, 12 b, c Þingeyrar- og Bíldudalsvegur. Með vegum þessum verður helztu 
kauptúnunum á Vestfjörðum komið i innbvrðis vegasamband þvert yfir nesin, 
sem liggja milli fjarðanna, þvi leiðin inn fyrir fjarðarbotna, nema Tálknafjörð, 
er of löng og of dýr að vega.

C, 1 Reykjaheiði milli Húsavíkur og Fjalla i Kelduhverfi er nú í flokki 
fjallvega. Vegur vfir liana var gerður bilfær á síðastliðnu sumri, en er þó enn 
mjög ófullkominn. Vegstæði er þannig, að ekki verður dýrt að endurbæta svo 
veginn, að hann verði sæmilegur að sumarlagi. Keniur ekki til greina, að 
minnsta kosti fvrst um sinn, að gera bílfæran annan veg en þessa leið, hvorki 
um Tunguheiði, vegna bratta og hæðar vfir sjó, eða út með sjó kringum Tjör- 
nes, vegna kostnaðar.

C, 6 Hofsósvegur. Vegurinn frá Hofsós inn að brú á Hjaltadalsá var tekinn 
i tölu þjóðvega 1930. Yfir Hegranesið er nú komin akbraut en að öðru leyti er 
vegurinn ruddur með nokkrum smábrautarstúfum. A leið þessari eru brýrnar 
vfir Héraðsvötn beggja megin við Hegranes og eru báðar úr járnbentri stevpu. 
Vegur þessi er nú i tölu sýsluvega og þarf ekki verulegra umbóta á næstu árum.

C, 7 Frá Eyjafjarðarbraut heim að Kristnesi. Rétt þvkir að þessi litli braut- 
arstúfur komist í tölu þjóðvega eins og Vífilsstaðavegurinn. Ríkissjóður kost- 
aði lagningu hans, en hælið hefir borið kostnað af viðhaldinu.

C, 8 Dalvíkurvegur er sýsluvegur og er nú orðin akbraut alla leið nema um 
5,5 km., sem þarf að gera nýjan veg hið fyrsta.

C, 10 Kópaskers- og Raufarhafnarvegur. Sýsluvegur er nú frá Kópaskeri 
um Blikalón og Raufarhöfn að Hóli um 5 km. fyrir sunnan Raufarliöfn. Bílfært 
má telja að Blikalóni, en þaðan er að mestu levti mjög stirður vegur. Að öðru 
leyti vísast til þess, sem fyrr er sagt um flutning þjóðvegarins af Axarfjarðar- 
heiði.

D, 1 Austnrlandsvegur. Frá Jökulsárbrú í Axarfirði er nú talinn fjallvegur 
um Hólsfjöll hjá Grímsstöðum og er bilfært þangað, og hjá Möðrudal um 
Möðrudalsöræfi austur i Jökulldal um 121 km., en um dalinn út að brúnni hjá 
Fossvöllum er sýsluvegur um 33 km. að lengd. Er þetta eina leiðin, sem fært er 
að gera bílfæra til Austurlands og verður kostnaðurinn tiltölulega mjög litill 
miðað við vegalengd, enda þarf víðast aðeins að ryðja veg og slétta. Vegstæð- 
ið er og þannig, að viðhald vegarins verður mjög ódýrt, en vitanlega verður 
þessi vegur bílfær aðeins þann tíma, sem jörð er auð. Með því að ég tel mikils 
um vert að koma Austurlandi í akvegasamband við aðalvegakerfið, legg ég 
áherzlu á, að þessi vegur verði tekinn í tölu þjóðvega.

D, 1 Breiðdals- og Beruf jarðarvegur. Mestur hluti vegar þessa er nú sýslu- 
vegur, en aðeins um 8 km. í Breiðdal eru bílfærir. Visast að öðru leyti til, þar 
sem áður er gerð grein fvrir þessari brevtingu.

Vm aðrar breytingartill. þvkir. ástæða að taka þetta fram:
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Um 2. gr.
Það liefir komið í ljós, að mörk verzlunarlóða eru ekki alstaðar glöggt 

ákveðin, og sumstaðar nær byggðin í kauptúni eða kaupstað út fyrir verzlun- 
arlóðina. Þykir ekki ástæða til að þjóðvegur nái lengra en þangað, sem talið 
verður eðlilegt að götur taki við og því settur þessi viðauki við núverandi 
ákvæði.

l'ni 3. gr.
Þar sem ríkissjóður leggur mjög riflega fram fé til sýsluveganna, þykir 

rétt að bæta inn ákvæði, er beint taki fram afskipti vegamálastjóra af fram- 
kvæmdum að sýsluvegum.

Ura 4. gr.
Viða eru engir skurðir meðfram vegum og liefir þá vantað ákvæði um 

girðingar.

Ura 5. gr.
Það þykir tímabært að setja ákvæði i vegalögin, er beint ákveði að þjóð- 

vegir skuli gerðir akfærir. Önnur brevting er ekki í þessari grein.

Ura 6. gr.
í 13. gr. vegalaganna er gert ráð fvrir að fjallvegir verði aðeins gerðir reið- 

færir. Þar sem þeir eru nú víða gerðir akfærir, þykir rétt að ákvæði um það 
sé bætt í lögin.

Um 7. gr.
Sumstaðar í nágrenni Reykjavíkur hefir borið á því, að smekklausum 

auglýsingum liefir verið klínt hingað og þangað meðfram vegum. Þar sem 
óprýði er að öllum slíkum auglýsingum, þvkir rétt að banna þær. Akvæði sama 
sinnis var í frv. til friðunarlaga, er lagt var fyrir siðasta Alþingi.

Um 8. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 9. gr.
Núgildandi ákvæði um snjómokstur gera ráð fvrir að snjómokstur á veg- 

um verði jafnan kostaður af sveitarsjóðum eða með skylduvinnu hreppsbúa. 
Vegna brevttrar aðstöðu og aukinna afnota veganna liefir kostnaður við snjó- 
mokstur á ýmsum aðalvegum verið kostaður af viðhaldsfé þjóðvega. Þvkir 
rétt að bæta inn ákvæði, er lögheimili slíkar greiðslur.

Um 10. gr.
Þar sem allir þeir vegakaflar, er teknir voru í þjóðvegatölu með vegalaga- 

breytingunni frá 1930 eru teknir upp í 1. gr. frv. þessa falla þau lög eðlilega 
úr gildi.
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24. Frumvarp
til laga uni breytingu á 1. nr. 32, 23. júní 1932 uni brúargerðir.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

1- gr-
A eftir 3. gr. konii ný 4. grein svoljjóðandi:
Til brúargerða þeirra, sem taldar eru í 2. gr., heiniilast ríkisstjórninni að 

taka lán lijá sýslu- og sveitarfélögum á ábyrgð rikissjóðs, allt að 60 þús. kr. á 
ári í fjögur ár, 1933—1936. Lánin endurgreiðist á 6—8 árum og séu vextir %% 
liærri en liæstu innlánsvextir i Landsbankanum. Vexti og afborganir af lánum 
þessum skal telja með öðrum slíkum gjölduin ríkissjóðs.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

1 lögum um brúargerðir nr. 62, 28. nóv. 1919 var í 4. gr. lieimild til lántöku 
til hrúargerða. Var samkvæmt henni nokkrum 'hluta af innanríkisláninu frá 
1920 varið til brúargerða, en live miklu, kemur ekki fram í LR. — Sérstök fjár- 
veiting til brúargerða var ekki tekin í fjárlög 1920—1925, en kostnaður talinn í 
LR. með öðrum gjöldum vegna sérstakra laga. Síðan hafa verið árlegar fjár- 
veitingar til brúargerða í fjárlögum, en kostnaður liefir á árunum 1926—1932 
orðið nær hehningi eða um 1 millj. kr. liærri en fjárveitingum nemur; og hefir 
þessi mismunur að langmestu leyti komið frain í LR sem umframeyðsla, en 
um 178 þús. kr. eru greiddar samkvæmt sérstökum lögum (brýr á Þverá og Af- 
fall og Brákarsund í Rorgarnesi) og eru hér af um 120 þús. kr. lánsfé, en um 35 
þús. kr. eru teknar að láni 1932 til hvgginga hrúa í Kjós á veginum inn fvrir 
Hvalfjarðarbotn, samkv. heimild í lögum um brúargerðir frá 1919.

Fer hér á eftir tafla, er svnir fjárveitingar og greiðslur ríkissjóðs til brú- 
argerða 192(k-1932:

Ár ‘ Fjárveiting Landsreikningur
kr. kr.

1920 ............................................. Engin 544647,59
1921 .............................................. — 152860,39
1922 .............................................. — 147091,51
1923 .............................................. — 168737,76
1924 .............................................. — 25177,10
1925 .............................................  — 108453,44
1926 ......................................... 90000,00 176949,94
1927 ......................................... 224000,00 275878,08
1928 ......................................... 190000,00 319784,35
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Ár

1929
1930
1931
1932

l'járveiting Lantlsreikningur
kr. kr.

200000,00 457934,27
200000,00 507806,30
150000,00 190960,05
50000,00 eytt um 205000,00

Kr. 1104000,00 3281280,78
Þar seni nú er sýnilegt, að fjárveitingar til brúargerða hljóta á næstu árum 

að verða miklu lægri en 1927—1931 og jafnframt má telja víst að ekki verði 
heimiluð nein teljandi umfranieyðsla, þá er sýnilegur mjög verulegur aftur- 
kippur í framkvæmdum þessum. Hinsvegar hefir það þegar komið i ljós, að 
áhugi er víða mjög mikill fyrir að flýta brúargerðum. Hafa nokkrar sveitir þeg- 
ar boðið fram smáupphæðir að láni til ákveðinna hrúa eða látið uppi, að lán 
muni væntanlega verða boðið fram, ef heimild til lántöku sé fyrir hendi. Er gert 
ráð fyrir að sýslur eða hreppsfélög verði aðilar gagnvart ríkissjóði um slíkar 
lánveitingar og safni lánsfé til hrúahygginga, sem sérstakur áhugi er fyrir inn- 
ansveitar, og leggist lánsféð fram eftir ástæðum í hvert sinn, sumpart í pening- 
um, en sumpart í vinnu, eins og þegar er fengin góð reynsla fyrir.

Þar sem lánsfé er hundið í nokkur ár, þvkir liæfilegt að setja vexti nokkru 
liærri en innlánsvexti í banka.

25. Frumvarp
til laga um stjórn vitamála og um vitabvggingar.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

I. KAFLI.
Um stjórn vitamála.

1- gr.
Ráðherra liefir með höndum yfirstjórn allra vitamála í landinu.

2. gr.
Konungur skipar vitamálastjóra, er stjórni frainkvæmdum allra vita- 

mála landsins og sé ráðherra til aðstoðar um allt, er lýtur að vita- og hafna- 
inálum.

3- gr.
Vitamálastjóri liefir með höndum undirhúning að og yfirstjórn við hygg- 

ingu nýrra vita og gerð nýrra sjómerkja, umsjón með allri starfrækslu vita 
ríkisins og sjómerkja, svo og umsjón og eftirlit með vituin og sjómerkjum, sem



136 Þingskjal 25

hafnarstjórnir, sveitarsljórnir eða einstakir xnenn byggja eða setja upp, sbr. 
lög nr. 23, 11. júlí 1911, lög nr. 43, 14. júní 1929 og lög nr. 16, 14. júní 1929.

Ennfremur má fela vitamálastjóra undirbúning, framkvæmd og eftirlit 
með öllum hafnarmannvirkjum, bryggjugerðum og lendingabótum, sem gerð- 
ar eru að öllu eða nokkru leyti fyrir fé rikissjóðs eða með styrk af þvi.

Nánari ákvæði um starf vitamálastjóra setur ráðherra í erindisbréfi.

4. gr.
Um laun vitamálastjóra fer eftir launalögum. 1 fjárlög skal árlega taka 

upp fjárveitingu til greiðslu á skrifstofukostnaði hans.

5- gr.
Ráðherra skipar vitaverkfræðing til aðstoðar vitamálastjóra. Um laun 

hans fer eftir launalögum.

6. gr.
Ráðherra skipar vitaverði eftir tillögum vitainálastjóra með þeim kjör- 

um, sem ákveðin eru í launalögum eða í fjárlögum.

II. KAFLI.
Um byggingu vita og sjómerkja.

7. gr.
Ráðherra lætur reisa vita þá, sem taldir eru hér á eftir, eftir því sem fé 

er veitt í fjárlögum og aðrar ástæður leyfa:
A Þjófakletti í Rorgarfirði .......................................  ljósviti
- Borgarevjum ...................................................  —
- Rauðanesi ................................................................. —
-- Hjörtsey á Mýrum ................................................ —
- Búðarhrauni .............................................................. —
- Stórfiskaskeri við Hagahót ....................................... —
-- Bjargtöngum ........................................... stækkun ljósvita

— ......................................................... radioviti
-■ Vatneyri við Patreksfjörð..................................... ljósviti

- Alftamýri við Arnarfjörð ..................................... —
- Þingeyri við Dýrafjörð ......................................... —

- Fjallaskaga við Dýrafjörð ................................... —
■ Flateyri við Önundarfjörð ................................... —

- Gelti í Önundarfirði ............................................  radioviti
-- — .....................................................................  hljóðviti
- Óshólum í Bolungarvík ......................................... ljósviti
- Æðev ......................................................................... —
- Sléttaeyri í Jökulfjörðum .......................................... —
- Aðalvik ..................................................................... —
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Á Hornbj argi ..................................... .......................

- Munaðarnesi ...........................................................
- Krossnesi ..............................................................
- Kaldrananesi .........................................................
- Kjörseyri við Hrútafjörð .....................................
- - Ánastaðabökkum .................................................
- Skagaströnd ...........................................................
- Kálfshamarsnesi .................................... stækkun
- Skagatá .................................................. stækkun
- Reykjadisk á Skagafirði .......................................

- Hegranesi ................................... ..........................
- Straumnesi eða Málmey .......................................
- Sauðanesi við Siglufjörð .....................................
- Sauðanesi við Siglufjörð .......................................
- Siglunesi ................................................................

- Grímsey ..................................................................
- Húsavikurhöfða .....................................................
- Snartastöðum .........................................................
- Hjálmarsnesi við Þistilfjörð ..................................
-- Svínalækjartanga ..................................................
- Langanesi ..............................................  stækkun

- Digranesi ................................................................
- Kolbeinstanga í Vopnafirði....................................
- Glettinganesi .........................................................
-- Hellisnesi við Norðfjörð .......................................
-- Grímutanga við Revðarfjörð ................................
- Selnesi ....................................................................
- Selev .......................................................................

- Hvalsnesi ................................................................
- Stokknesi ................................................................
- Hestgerði ................................................................

■ Ingólfshöfða ........................................... stækkun
- Stórhöfða .............................................. —

- Faxaskeri ..............................................................
- - Hafnarnesi við Þorlákshöfn .................................
-- Reykjanesi ............................................................

radioviti
hljóðviti
ljósviti

ljósvita

ljósviti

hljóðviti
radioviti
ljósviti

ljósvita
radioviti
hljóðviti
ljósviti

hljóðviti
ljósviti

radioviti
hljóðviti
ljósviti
radioviti
ljósviti
ljósvita

ljósviti

radioviti
hljóðviti
radioviti
hljóðviti

- Gróttu .......... ’.........................................................

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing'). 18
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8. gr.
Vitar þeir, seni taldir eru í 7. gr. skulu byggðir í þeirri röð, sein ráðherra 

ákveður eftir tillögum vitamálastjóra.
Eftir tillöguni vitaniálastjóra er ráðherra og heimilt að breyta lggu vita 

þessara, ef það þykir hentugt eftir nánari rannsóknir á þeim svæðum, sem 
vitunum er ætlað að ná til.

9- gr-
Lög' þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

A t hugasem di r við lagáf r um var p þe 11 a :

A Alþingi 1930 flutti sjávarútvegsnefnd neðri deildar till. um að skipuð 
væri milliþinganefnd til þess að athuga vitamálin og gera tillögur um skipu- 
lag þeirra i framtíðinni. Tillaga þessi var að sönnu ekki samþykkt, en ríkis- 
stjórnin skipaði þó nefnd til þess að athuga þessi mál. Sú nefnd samdi frv. til 
laga um þessi efni og flutti sjávarútvegsnefnd það með nokkrum hreytingum 
á vetrarþinginu 1931. Málið komst þá aðeins til 2. umr. vegna þingrofsins, en 
var ekki tekið upp aftur, hvorki á sumarþinginu 1931 né á þinginu 1932. Nú 
hefir vitamálastjóri óskað, að málið verði tekið upp að nýju og þykir rétt að 
verða við þeirri ósk.

Þegar sjávarútvegsnefnd Nd. flutti frv. sitt 1931 hreytti hún i ýmsum at- 
riðum frv. hinnar stjórnskipuðu nefndar. Vitamálastjóri telur að breytingar 
þessar séu ekki til hóta og hefir óskað, að frv. verði flutt eins og hin stjórn- 
skipaða nefnd gekk frá því. Að athuguðu þessu máli liefir ríkisstjórninni þótt 
réttara að leggja til grundvallar frv. sjávarútvegsnefndar neðri deildar, en 
gera við það tiltölulega lítilfjörlegar hrevtingar, sem grein verður gerð fvrir 
hér á eftir.

Um 1. gr.
Við hana er gerð lítilfjörleg orðabreyting, sem engum ágreiningi getur 

valdið.
Um 2. gr.

Vitamálastjóri óskar, að konungur veiti vitamálastjóraemhættið og sýn- 
ist engin ástæða til að reisa ágreining út af því.

Um 3. gr.
Hér eru aðeins gerðar orðabrevtingar, sem ekki skipta máli.

Um 4. gr.
Hér eru einnig gerðar orðahreytingar, sein ekki þarf að skýra.

Um 5. gr.
Á þessari gr. er gerð sú hreyting á till. nefndar Nd., að niður er feld heim- 

ild ráðherra til þess að ráða aðra verkfræðinga og aðstoðarmenn en vitaverk-
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fræðing. I lögum á ekki að veita rýmri lieimildir en þörf er á. Hinsvegar er 
vitaskuld, að ef þingið eitthvert ár eða að staðaldri lætur vinna svq mikið að 
verkuni seni eru i verkaliring vitamálastjóra, að liann og verkfræðingur lians, 
anna ekki unisjón þeirra, þá liggur í fyrirskipunum þingsins lieiniild til þess 
að fá aukna aðstoð, en þess verður vandlega að gæta að skipa ekki fleiri nienn 
í fastar stöður, en niinnst er þörf á.

Um 6. gr.
Á þessari gr. er ekki stungið upp á neinni brevtingu.

, Hér er rétt að geta þess, að réttast hefir þótt að fella alveg niður 7. og 8.
gr. frv. nefndarinnar. Uni 7. gr. frv. er þess að geta, að það er óþarft að ákveða 
í löguni, að vitamálastjóri skuli gera tillögur og áætlanir um fjárframlög til 
vitamála, því að slíkt er emhættisskylda lians. Ennfremur synist ástæðulaust 
að gera vitaniálastjóra að skyldu að ráðgast uni tillögur sínar við ákveðna 
nienn. Sjávarútvegsnefnd virðist hafa stungið upp á þessu fyrirkomulagi, af 
því að hún felldi burtu úr till. milliþinganefndarinnar að skipa þriggja manna 
vitaniálaráð, en ríkisstjórninni virðist mega spara allan kostnað af þessu.

Sökum þess að niður er felld 8. gr. frv. sjávarútvegsnefndar, er rétt að 
henda á, að stjórninni þykir það of langt gengið að binda hendur þingsins svo 
sein gr. ráðgerir. Hins vegar er það viðurkennt, að vitagjaldið á undir venju- 
legum kringumstæðum að ganga seni niest til vitainála.

Um 7. gr.
Hún er eins og 9. gr. frv. sjávarútvegsnefndar nema 1 vita (Munaðarnes- 

vita í Strandasýslu) er hætt við eftir tillögu vitamálastjóra.
Um 8. gr.

Er eins og 10. gr. frv. sjávarútvegsnefndar nenia niður eru felld orðin „eða 
Alþingis“, því að það er fjarri lagi, að þingið hafi aðeins tillögurétt um vita- 
hyggingar. Það á að liafa ákvörðunarrétt, ef það vill

Um 9. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.
Þess er rétt að geta, að niður hefir verið felld 11. gr. frv. sjávarútvegs- 

nefndar, því að þær framkvæmdir, sem þar eru nefndar virðast eiga að fara 
eftir því livað þingið ákveður í livert sinn i fjárlögum.

26. Frumvarp
til laga um hann gegn jarðraski við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávar- 
þorpum.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
I kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum er hamiað grjótnám, malar- 

taka og annað jarðrask í fjörum og svo langt frá flóðmáli, að öruggt sé að
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ekki stafi af því landbrot eða aðrar skenundir af völduni sjávar. Bann þetta 
nær þó ekki til jarðrasks er leiðir af hafnarinannvirkjum, ruðningi á vörum 
og bátalendingum.

2. gr.
Ákvæði þessara laga gilda 500 m. út fyrir takmörk verzlunarlóða og 800 m. 

frá bvggð í sjávarþorpum, til beggja handa meðfram fjöru.

3- gr.
Nú liagar þannig til, að áhættulaust virðist að taka efni í landi, sem ofan- 

greind ákvæði ná til og getur þá landeigandi leyft jarðraskið á ákveðnu svæði 
með samþykki vitamálastjóra að fengnum tillögum bæjarstjórnar eða hrepps- 
nefndar. Slíkt leyfi má ekki veita til lengri tíma en 5 ára í senn, en það má 
endurnýja ineð samþykki vitamálastjóra, ef það er þá talið liættulaust. Nú þyk- 
ir einhverjum rétti sinum hallað og getur hann þá skotið ákvörðun vitamála- 
stjóra til ráðherra og er úrskurður hans um málið fullnaðarúrskurður.

Nú hefir Jevfi verið fengið og ber þá bæjarstjórn eða hreppsnefnd að aug7 
lýsa og merkja á fullnægjandi hátt á livaða svæði efnisnámið sé levft.

4. gr.
Brot gegn ákvæðuin þessara laga varða sektum frá 20 til 500 kr., er renna 

í sveitarsjóð. Mál, er rísa út af brotum gegn lögum þessum, skal fara ineð sem 
almenn lögreglumál.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :

Þess Jiefir orðið vart, sérstaklega á siðari árum, að sjórinn liefir talsvert 
brotið landið í nánd við sum kauptún og liefir það valdið skemmdum, sem 
nauðsynlegt hefir verið að bæta og fvrirbvggja, oft með iniklum kostnaði 
fvrir ríkissjóð og hlutaðeigandi hreppa eða kauptún. Skemmdir þessar hafa 
venjulega stafað af því, að efni hefir verið tekið í fjörunni, sérstaklega grjót og 
möl í steinstevpu, garða, vegagerð o. þ. li. Malartaka þessi liefir ágerzt mjög 
liin síðari ár sökum þess live það liefir farið í vöxt að nota steinsteypu í hús 
og gera upphlaðna vegi i kauptúnum. Það liggur í augum uppi, að þegar stór- 
grýti og möl er tekið úr fjörunni, svo að aðeins sandur og laus jarðvegur verð- 
ur eftir, etur sjórinn hann burt og liefir skaði sá, sem af þessu liefir hlotizt verið 
mjög bagalegur og liefir kostað stórfé að ráða bót á lionum sumstaðar.

Til þess að koma í veg fyrir skemmdir þessar þvkir full ástæða til þess 
að banna almennt grjót-, malar- og sandtöku í nágrenni kaupstaða, kauptúna 
og sjávarþorpa en heimila hana þó á sérstökum stöðum, þar sem hún er talin 
hættulaus að dómi sérfræðinga.
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Um 1. gr.
Um þessa grein vísast til framanritaðra athugasemda og þarf hún eigi 

frekari skýringa.
Um 2. gr.

Það er álitamál hve stórt landssvæði eigi að friða fyrir malartöku og öðru 
jarðraski, en með ákvæðum greinarinnar mun sennilega vera náð fullu ör- 
yggí-

Um 3. gr.
Eins og að ofan getur virðist rétt að leyfa efnistöku í fjörum innan þess 

svæðis, sem til er tekið í 2. gr., ef ráðunautur ríkisstjórnarinnar í þessum mál- 
um, sem er vitamálastjóri, telur það hættulaust, en til frekari öryggis er rétt að 
ákvörðun vitamálastjóra megi skjóta til fullnaðarúrskurðar ráðherra.

Um 4. gr.
Þarf ekki skvringa við.

27. Frumvarp
til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til íhlutunar um sölu og útflutning á 
fiskframleiðslu ársins 1933.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr-
Ráðherra er heiinilt að skipa svo fvrir, að á tímabilinu frá 1. janúar til 1. 

april 1933 megi ekki, nema með samþvkki Sölusambands islenzkra fiskfram- 
leiðenda, flvtja eða selja til útlanda saltaðan fisk, hvort sem hann er verkaður 
eða óverkaður, ef hann er lagður á land eftir 1. janúar 1933.

2. gr.
Brot gegn banni, sem út er gefið samkvæmt 1. gr., varðar sekt allt að 25 

kr. fvrir hvert skippund fiskjar, sem út hefir verið flutt eða selt.
Með hrot gegn lögum þessuin skal farið sem almenn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Um frumvarp þetta, sem lagt er fvrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjórn- 
arskrárinnar, visast til fvlgiskjalsins hér á eftir.



142 í’ingskjal 27

Fýlgiskjal.
Bráðabirgðalög

um heimild fyrir ríkisstjórnina til íhlutunar um sölu og útflutning 
á fiskframleiðslu ársins 1933.

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi i Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg,
(ijörum kunnugt: Dóms- og útvegsmálaráðherra Vor hefir tjáð Oss, að 

nauðsynlegt sé, að ríkisstjórnin fái heimild til þess fyrst um sinn að hafa 
íhlutun um sölu og útflutning á fiskframlfeiðslu ársins 1933, í því skyni 
að tryggja og festa það samstarf útvegsmanna, ’er hófst á þessu ári og 
leiddi til stofnunar Sölusambands íslenzkra fiskframleiðenda. Sé sala og 
útflutningur nýju fiskframleiðslunnar með öllu frjáls, eru likur til að það 
valdi verðlækkun á eldri fiskhirgðum, en einkum þó á nýju framleiðslunni. 
Mundi slikt verðfall færa vfir Sölusamhandið utan og innan að komandi 
hættur, sem sennilega mundu ríða þessum þörfu samtökum að fullu, og á 
þann hátt stórskaða íslenzka framleiðendur, bæði þá er eiga fiskbirgðir 
liggjandi hér í landinu, en þó aðallega væntanlega eigendur nýju fram- 
leiðslunnar.

Þar sem nú svo er ástatt, sem að framan greinir, teljum Vér brýna 
nauðsvn ber til þess að gefa út bráðabirgðalög um þetta efni, samkvæmt 
23. gr. stjórnarskrárinnar frá 18. maí 1920.
Fyrir því bjóðum Vér og skipum þannig:

1- gr-
Ráðherra er lieimilt að skipa svo fvrir, að á tímabilinu frá 1. janúar til 1. 

apríl 1933 megi ekki, nema með samþykki Sölusambands íslenzkra fiskfram- 
leiðenda, flytja eða selja til útlanda saltaðan fisk, hvort sem hann er verkaður 
eða óverkaður, ef hann er lagður á land éftir 1. janúar 1933.

2. gr.
Brot gegn hanni, sem út er gefið samkvæmt 1. gr., varðar sekt allt að 25 

kr. fyrir hvert skippund fiskjar, sem út hefir verið flutt eða selt.
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem alnienn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða.

Gjört á Christiansborg, 5. desember 1932.
Vndir Vor konunglega hönd og innsigli.

Christian R.
(L. S.)

Ötafur Thors.
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28. Frumvarp
til laga uin breyting á löguili nr. 55, 7. maí 1928, um bann gegn dragnóta- 
veiðum í landhelgi.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

1- gr.
1. gr. nefndra laga nr. 55, 7. maí 1928 orðist svo:
Hvarvetna í landhelgi við ísland skulu veiðar með dragnótum bannaðar frá

1. janúar til 15. júlí ár hvert, með undantekningum þeim, sem 2. gr. nefnir.
Tií dragnóta teljast nætur þær, sem til botns taka og eru dregnar með botni 

þegar veitt er, þar á meðal kolanót (Snurrevaad).
Ráðherra setur reglugerð um möskvaslærð og gerð dragnóta, sem heimilt 

er að nota innan landhelgi. í reglugerð þessa skal setja ákvæði um lágmarks- 
stærð þess fiskjar, sem levfilegt er að bagnýta úr afla dragnóta.

2. gr.
A eftir 1. málsgrein 8. gr. laganna komi ný málsgrein svobljóðandi:
Á sama bátt er ráðunevtinu heimilt að levfa dragnótaveiðar í allt að 2 mán- 

uðum ár livert innan landhelgi með fram einstökum lögsagnarumdæmum á 
öðrum tíma en ákveðið er í lögum þessum. Leyfi slikt er hér um ræðir gildir 
þó aðeins fyrir eitt ár í senn.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d Í r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :

Um frumvarp þetta, sem lagt er fvrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjórnar- 
skrárinnar, visast til fvlgiskjals bér á eftir.

Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög
um

breyting á lögum nr. 55, 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiðum í landhelgi.

Vél’ Cliristian hinn Tíundi, af guðs náð konungur íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, bertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg,

G j ö r n m k u n nuyt: Dómsmálaráðherrann befir tjáð Oss, að liann telji nauð- 
svn bera til að gefa út bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 55, 7. mai
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1928, um bann gegn dragnótaveiðuxn í landhelgi, sem miði að rýmkun veiði- 
levfis með dragnótum frá því sem nú er.

Telur ráðherrann þetta óhjákvæmilega bjargráðaráðstöfun í viðskipta- 
óáran þeirri, sem nú á sér stað, til að létta undir með bátaútvegi lands- 
manna, þar sem líkur séu til að veiða megi af bátum í dragnætur innan 
landhelgi kola og annan verðmætan og auðseljanlegan fisk, sem eigi náist 
öðruvísi svo teljandi sé.

Fyrir því teljuin Vér brýna nauðsyn bera til að gefa út bráðabirgðalög 
um þetta efni samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar 18. maí 1920.

Þvt bjóðum Vér og skipum þannig:

1- gr.
1. gr. nefndra laga nr. 55, 7. maí 1928 orðist svo:
Hvarvetna í landhelgi við Island skulu veiðar með dragnótum bannaðar 

frá 1. janúar til 15. júli ár hvert, með undantekningum þeim, sem 2. gr. nefnir.
Til dragnóta teljast nætur þær, sem til botns taka og eru dregnar með botni 

þegar veitt er, þar á meðal kolanót (Snurrevaad).
Ráðherra setur reglugerð um möskvastærð og gerð dragnóta, sem heimilt 

er að nota innan landhelgi. í reglugerð þessa skal setja ákvæði um lágmarks- 
stærð þess fiskjar, sem levfilegt er að hagnýta úr afla dragnóta.

2. gr.
Á eftir 1. málsgrein 8. gr. laganna komi ný málsgrein svohljóðandi:
A sama hátt er ráðuneytinu heimilt að leyfa dragnótaveiðar í allt að 2 mán- 

uðum ár hvert innan landhelgi með fram einstökym lögsagnarumdæmum á 
öðrum tíma en ákveðið er i lögum þessum. Levfi slíkt er hér um ræðir gildir þó 
aðeins fvrir eitt ár í senn.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða.

Gjört á Marselisborg, fi. júlí 1932.

Undir Vor konunglega hönd og innsigli.

Christian R.
(L. S.) ___________________

Magnús Guðmundsson.
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29. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 18, 31. maí 1927, um iðju og iðnað.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

1- gr.
Málsliður 1. b. í 14. gr. laganna orðist svo:
hefir haft félagsréttindi i sveinafélagi í iðn sinni fyrir 1. jan. 1928.

2. gr.
Aftan við 18. gr. laganna bætist ný málsgr. svohljóðandi:
Iðnbréf og heimild til þess að taká nemendur til verklegs náms, sem veitt

er samkvæmt þessari grein. gildir aðeins innan þess lögsagnarumdæmis, þar 
sem það er gefið út. Þetta nær þó ekki til þeirra manna, sem fullgilt sveins- 
bréf hafa í iðn sinni.

3. gr.
Aftan við 21. gr. laganna komi ný grein, er verður 22. gr., þannig: 
í hverjum kaupstað skal vera iðnráð. Skulu lögreglustjórar að jafnaði

leita umsagnar inðnráðanna um þau mál, er undir þá falla samkvæmt II. kafla 
þessara laga og samkvæmt löggjöfinni um iðnaðarnám.

Ráðherra getur með rcglugerð sett ákvæði um kosningu iðnráða og' nán- 
ari ákvæði um starfssvið þeirra.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :
Við 1. gr.

Það hefir þótt rétt að brevta þessu ákvæði í 11. gr. iðjulaganna svo sem lagt 
er til í þessari grein, með þvi að ekki er rétt að láta það vera á valdi sveinafé- 
laga að ákveða það, bverjir skulu teljast iðnaðarmenn binna ýmsu iðngreina 
og fá iðnbréf í þeim. Er rétt að sveinspróf skeri út um þetta, nema hvað 
sanngjarnt þykir að félagaréttindi í sveinafélögum nægi til að fá iðnbréf 
þeim mönnum, sem voru félagar fyrir 1. jan. 1928, er iðjulögin gengu í gildi.

Við 2. gr.
Það þykir ekki rétt, að þeir menn, sem ekki hafa fært sönnur á kunnáttu 

sína í sinni iðn með sveinsprófi, hafi iðjuleyfi og kennsluheimild hvar sem er 
á landinu, þó þeir liafi fengið slík leyfi í einhverju lögsagnarumdæmi. Þykir 
því rétt að þeir, sem hafa fengið atvinnuleyfi samkvæmt 14. gr. 1. b. og 17. gr., 
sbr. 14. gr. 1. b. í iðjulögunum, bafi leyfið að eins í því lögsagnarumdæmi þar 
sera það er veitt.

Við 3. gr.
Iðnaðarmenn liafa sett á fót iðnráð í Reykjavík og fleiri’ kaupstöðum og 

hafa óskað þess að það yrði ákveðið með lögum að þau skuli vera í hverjum 
kaupstað í landinu. Hefir þótt rétt að verða við þeirri ósk.

Alþt. 1933. A. Í4G. lögg.jafnrliiiiií). 19
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30. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 50, 23. júní 1932 um útflutning hrossa.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

1- gr.
2. gr. laganna orðist þannig:

Á timabilinu frá 15. október til 1. júní má ekki flvtja út bross á erlendan 
markað, nema fengið sé til þess leyfi atvinnumálaráðherra í hvert sinn, enda 
séu hrossin i góðum holdum og vel undir ferðina búin. Atvinnumálaráðherra 
skipar þá fyrir um meðferð hrossanna frá því þau eru kevpt og þangað til 
þau eru flutt á skipsfjöl.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t li u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :
Um frumvarp þetta, sem lagt er fvrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjórn- 

arskrárinnar, vísast til fylgiskjalsins hér á eftir.

Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög

um
breytíng á lögum nr. 50, 23. júni 1932 uni útflutning hrossa.

Vér Ghristian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Islands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg,

Gjörum kunnugt: Með því að atvinnu- og samgöngumálaráðuneyti Vort 
hefir þegnlega borið það upp fyrir Oss, að nokkur markaður fáist nú er- 
lendis fyrir íslenzk liross, en hinsvegar allmikið til í landinu af útflutn- 
ingshrossum og nauðsynlegt fvrir landbúnaðinn að nota þann markað, 
sem fáanlegur er, þó á öðrum tímum árs sé, en nú er leyfður útflutningur 
hrossa á, teljum Vér það brvna nauðsyn, að gefa út bráðabirgðalög um 
breyting á lögum nr. 50, 23. júní 1932 um útflutning hrossa, samkvæmt 
23. gr. stjórnarskrárinnar 18. maí 1920.

1. gr.
2. gr. laganna orðist þannig:
A tímabilinu frá 15. október til 1. júní má ekki flytja út hross á erlendan
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niarkað, nema fengið sé lil þess leyfi atvinnumálaráðherra í hvert sinn, enda 
séu hrossin í góðum holdum og vel undir ferðina húin. Atvinnumálaráðherra 
skipar þá fyrir um meðferð hrossanna frá því þau eru kevpt og þangað til þau 
eru flutt á skipsfjöl.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða.

Gjört á Amalíuborg, 21. október 1932.

Undir Vor konunglega hönd og innsigli.

Christian R.
(L. S.)

Þorsteinn Briem.

31. Frumvarp
til laga um tilhúning og verzlun með smjörliki o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
Smjörlíki nefnist í löguin þessum allt það feitmeti, sem líkist smjöri, liver 

sem uppruni þess er eða samsetning, þegar í því eru einhver fituefni, sem ekki 
eiga rót sína að rekja til mjólkur.

Ostlíki nefnist ostur, sem í er önnur feiti en mjólkurfeiti.
Rjómalíki nefnist feitijafningur, sem líkist rjóma, en er ekki eingöngu 

gerður úr mjólkurefnum.
Mjólkurlíki kallast vökvi, sem likist mjólk, að útliti og efnasamsetningu, en 

önnur feiti er í en mjólkurfeiti.
Þar sem i lögum þessum er talað um smjörlíkisgerð, eftirlit með smjörlík- 

isgerðum o. s. frv., tekur það einnig til ostlíkis-, mjólkurlikis- og rjómalíkis- 
gerða, eftir því sem við getur átt.

2. gr.
Bannað er að framleiða smjörliki, þar sem smjörgerð er liöfð um liönd, og 

eigi má nota sönlu tæki til skiptis við fram'leiðsluna.

3. gr.
Hver, sem ætlar sér að búa til smjörlíki, ostliki, rjómalíki eða mjólkurlíki, 

skal tilkynna það atvinnumálaráðuneytinu minnst 2 mánuðum áður en starf- 
semi bvrjar. Atvinnumálaráðuneytið lætur þá þann, er það hefir falið eftirlit með
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smjörlíkisgerðum, eða þegar nauðsyn ber til, annan þar til hæfan mann, skoða 
húsakynnin. Sé þeim ábótavant má starfsemin eigi hyrja fyr en hreytingar eru 
gerðar, sem fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til husnæðis og áhalda.

Sé breyting gerð á húsnæði, eða nýtt húsnæði fengið fyrir sinjörlíkisgerð, 
þarf einnig til þess samþykki eftirlitsmanns.

Smjörlíkisgerð má eigi, án samþykkis atvinnumálaráðherra, vera í húsnæði, 
þar sem önnur starfsemi er höfð með höndum.

Smjörlíkisgerðum er skylt að halda hækur yfir framleiðsluna og skidu þær 
um hver áramót senda eftirlitsmanni smjörlíkisgerða nákvæma skýrslu um hve 
framleiðslan hefir verið mikil af smjörlíki eða öðrum vörum, sem ræðir um í 
lögum þessum, á árinu. Einnig skulu þær tilkynna honum hve mikið hafi verið 
notað af hverri tegund fituefna til framleiðslu varanna þar á meðal af mjólk, 
rjóma og smjöri.

Þess skal gætt að framleiðslan sé þrifaleg og að fylgt sé nauðsynlegum heil- 
næmisreglum við liana. Atvinnumálaráðherra getur sett reglur um hókhald og 
skýrslur smjörlíkisgerða, svo og hverjar kröfur eru gerðar til þrifnaðar o. fl.

4. gr.
Þegar vörur þær, sem um getur í 1. gr. laga þessara, eru hoðnar til sölu, 

sýndar eða auglýstar, fluttar inn i landið, eða út úr því, skulu þær nefndar. eftir 
því sem við á, smjörlíki, ostlíki, rjómalíki eða mjólkurliki, svo og skal geta 
nafns framleiðanda. Bannað er að orðin smjör, mjólk og rjómi séu notuð í sam- 
bandi við vörur þær, sem Iög þessi f jalla um, á nokkurn annan liátt en í vöru- 
heitunum sjálfum, svo sem þau eru skilgreind i 1. gr.

5. gr.
í smjörlíki á að vera að minnsta kosti 80't fituefni og eigi meira en 1(> r 

vatn. Smjörlíki og önnur þau efni, sem nefnd eru í 1. gr. mega ekki vera hlönd- 
uð öðrum efnuni til varnar skemmdum en matarsalti, og eigi vera lituð með 
efnum, sem eru hættuleg fyrir heilsu manna og hefir atvinnumálaráðherra úr- 
skurðarvald um þau efni.

6. gr.
Atvinnumálaráðlierra getur, eftir tilhögum Búnaðarfélags íslands, ákveðið, 

að í öllu smjörliki, sem framleitt er hér á landi til sölu, sé tiltekinn hundraðs- 
hluti af íslenzku smjöri. Ennfremur getur atvinnumálaráðherra ákveðið að í 
öllu erlendu smjörliki, sem selt er hér á landi, sé sami hundraðshluti af smjöri 
sem í íslenzku smjörlíki og má heimta skilríki fyrir því að svo sé.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um þetta eftir þvi sem þurfa þykir.
Annars er bannað að verzla ineð smjör, sem á annan hátt en segir í þessari 

grein, er hlandað smjörliki eða öðrum fituefnum, en mjólkurfeiti.

7. gr.
í öllu mjólkurlíki og rjómalíki sem búið er til eða notað í landinu, skal vcra 

litarefni, sem greini það glögglega frá mjólk og rjóma. Atvinnumálaráðherra 
ákveður hver litarefni skuli notuð og hve mikið af þeim.
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8. gr.
I öllu smjörlíki, ostlíki, rjóma- og mjólkurliki, skulu vera 20%c af hreinni 

jarðeplasterkju.
9- gr.

Á umbúðum alls innlends smjörlíkis skal standa skýru letri orðið Smjörlíki 
ásamt nafni smjörlíkisgerðar þeirrar, sem vöruna hefir framleitt. Um innflutt 
smjörlíki gilda sömu ákvæði, þó svo, að fyrir orðið Smjörlíki má standa Margar- 
ine, en á umbúðum standi ávallt með greinilegu letri orðið Útlent. Þessi ákvæði 
taka einnig til smjörlíkis, sem selt er í lausri vigt í sölubúðum.

Nú er smjörlíki selt mótað og skal þá þungi skökunnar vera Lj, 1-> eða kg., 
og skal skrá það á umbúðirnar.

Atvinnumálaráðherra getur sett nánari reglur um umbúðir og merkingu á 
vörum þeim, sem lög þessi fjalla um.

10- gr.
Atvinnumálaráðuneytið sér um, að ákvæðum laga þessara sé fylgt, og setur 

til þess eftirlitsmann, sem næga þekkingu hefir í þessum efnum, og skipar fvrir 
um starf hans.

Eftirlitsmanni skal jafnan heimill aðgangur að smjörlíkisgerðum þeim, 
sem honum er falið eftirlit með. Er honum heimilt að taka sýnishorn til rann- 
sóknar, bæði af hráefnum og fulltilhúnum vörum. Forstöðumönnum smjörlíkis- 
gerða er skylt að veita eftirlitsmanni þær upplýsingar um framleiðsluna, sem 
liann óskar og starf lians varðar, og sýna honum framleiðslubækur þær, sem 
nefndar eru í 3. gr.

Eftirlitsmaður hefir þagnarskyldu um allt, sem lýtur að framleiðslu og 
rekstri smjörlíkisgerða, og má ekki sjólfur notfæra sér eða láta öðrum i té upp- 
lýsingar, sem hann kann að fá um sérstakan útbúnað eða aðferðir hverrar 
verksmiðju.

11- gr.
Lögreglustjórum er falið eftirlit með rekstri smjörlíkisgerða og útsölustöð- 

um í samráði við eftirlitsmann og skal þeiin jafnan heimilt að taka til rann- 
sóknar sýnishorn af hráefnum og vörum þeim, er smjörlíkisgerðirnar framleiða.

Lögreglustjórar og tollstjórinn i Reykjavík hafa eftirlit með inn- og útflutn- 
ingi á vörum þeim, sem nefndar eru í 1. gr. og hafa rétt til að láta rannsaka þær.

12- gr-
Til greiðslu á kostnaði við eftirlit og framkvæmd þessara laga getur at- 

vinnumálaráðuneytið lagt gjald á verksmiðjur þær, sem framleiða þær vörur 
sem nefndar eru í lögunum. Gjaldið skal miða við framleiðslu verksmiðjanna, 
og má fela eftirlitsmanni innheimtu þess.

Gjald það, sem verksmiðjunum ber að greiða, má taka lögtaki.

13. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 5000 krómun, nema þvngri 

hegning liggi við samkvæmt öðrum lögum.
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Skal fara með inál út af þeim sem almenn lögreglumál, nema um brot á 
hegningarlögunum sé að ræða.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla úr gildi lög nr. 38, 20. júni 1923, um 

verzlun með smjörliki og líkar iðnaðarvörur, tilbúning þeirra m. m., og lög nr. 
28, 27. júní 1925 um breyting á lögum nr. 38, 20. júni 1923, um verzlun með 
smjörliki o. s. frv.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Enda þótt lög nr. 38, 20. júní 1923 séu að mörgu leyti fullnægjandi um 
verzlun með smjörlíki og aðrar slikar vörur, tilhúning þeirra o. fl., hefir þó 
þótt rétt að gera ákvæði þeirra nokkru fyllri, einkum með því að auka eftirlit 
með tilbúningi og sölu varanna, heimild til að fyrirskipa notkun smjörs í smjör- 
liki og ákvæðum um að nota jarðeplasterkju í stað sesam-olíu við smjörlíkisgerð.

Um hinar einstöku greinar vísast annars til eftirfarandi athugasemda.
Sigurður Sigurðsson búriaðarmálastjóri hafði eftir ósk atvinnuinálaráðu- 

neytisins samið uppkast að frumvarpi þessu og fylgdi því greinargerð sú, sem 
prentuð er sem fylgiskjal með frumvarpinu. Getur sú greinargerð yfirleitt átt 
við frumvarp þetta, þó það sé ekki samhljóða téðu uppkasti.

Við 1. gr.
Þessi grein er aðeins orðaskýring. Þótt ostliki, rjómalíki og mjólkurliki sé 

eigi enn framleitt hér, þótti rétt að láta fyrirmæli laganna taka til þessara vara, 
ef þær kynnu að verða framleiddar hér á landi síðar.

Við 2. gr.
Greinin er í samræmi við 5. gr. í lögum nr. 38, 20. júní 1923 um verzlun 

með smjörlíki o. fl.
Við 3. gr.

Þessi grein á að tryggja það, að húsakynni og áhöld, sem notuð eru til fram- 
leiðslu smjörlikis, séu i góðu lagi. Ennfremur eru ákvæði um bókliald og skýrsl- 
ur smjörlikisgerða svo og lieilbrigðjskröfur. Xánari ákvæði um þessi atriði má 
setja í reglugerð eftir því sem þurfa þykir.

Við 4. gr.
Það þykir óviðeigandi að einstakar smjörlíkisgerðir flytji skrumauglýsingar 

um að í smjörlíki þeirra sé meira af smjöri eða rjóma, en hjá öðrum verksmiðj- 
um, nema full sönnun sé fvrir að svo sé. Akvæði greinarinnar eiga að koma í 
veg fvrir þetta.

Þarf ekki skýringa.
Við 5. gr.
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Við 6. gr.
Ákvæði þessarar greinar miða að þvi að gert verði betra smjörlíki en nú 

tiðkast, og að meiri markaður fáist fyrir íslenzkt smjör i landinu. Samskonar 
ákvæði eru í norskum lögum. Hve mikið smjörlíki skuli blandað smjöri verður 
að nokkru leyti að miðast við hversu miklar smjörbirgðir eru í landinu á hverj- 
um tíma.

Verzlun með smjör, blandað smjörliki, er ástæða til að banna, þar eð hæg- 
lega má koma við vörusvikum á þann bátt að láta lítinn hluta af smjörlíki i smjör 
og selja það sem óblandað smjör.

Við 7. gr.
Þarf eigi skýringa.

Við 8. gr.
Jarðeplasterkjan á að vera til þess að auðvelt sé að rannsaka hvort mjólk, 

rjómi, smjör eða ostur bafi verið blandað vörutegundum þeim, sem greinin 
f jallar um og.þykir það bentugra en að nota sesam-olíu eins og áður var lögboðið.

Við 9. gr.
Er að mestu samhljóða 3. gr. í lögunum. Rétt þykir að beimila ráðlierra að 

setja nánari reglur um umbúðir og merking vara þeirra, sem lögin fjalla um.

Við 10. og 11. gr.
Ef lög þessi eiga að ná tilgangi sínum, þarf sérstökum manni að vera falið 

eftirlit með verksmiðjunum, og er ætlast til að ráðherra setji reglur um þetta 
eftirlit svo sem hann telur við þurfa. Það þykir rétt að lögreglustjórar hafi einnig 
eftirlit með rekstri smjörlíkisgerða og innflutningi vara þeirra, sem frumvarpið 
fjallar um, með þvi að eftirlitsmaður gæti ekki komið því við svo sem þyrfti 
nema á fáum stöðum.

Við 12. gr.
I þessari grein eru ákvæði um að atvinnumálaráðuneytið geti lagt gjald á 

smjörlikisgerðir, til að greiða kostnað. þann, sem af eftirlitinu leiðir.

Við 13. og 14. gr.
Þarf eigi skýringa.

Fylgiskjal.

Stofnun smjörlikisverksmiðja.
Tilbúningur smjörlíkis var fundinn upp af frönskum manni, Mége-Mouriés, 

1870. Fvrst var þessu lítið sinnt, en síðan 1880 hefir smjörlíkisgerðin þróazt mjög 
og tekið miklum framförum. I Danmörku eru nú t. d. 140 smjörlíkisverksmiðj- 
ur. Þær framleiða alls (1928) 76525 smál., eða að meðaltali bver verksmiðja 
545 smál., sem talið er að'verðmæti um 600000 kr.



Fyrsta snijörlíkisverksniiðjan á íslandi var stofnuð 1919. Nú eru þær 7. 
Þær hafa búið til:

Árið 1930 ................................................. 1040 smál.
— 1931 ................................................. 1008 —

Á hverja verksmiðju kemur því að ineðaltali 1931, 144 smál. Xánari skýrsla 
um þessar verksmiðjur fylgir með.

Notkun smjörs og smjörlíkis.
Á síðari árum hefir notkun smjörlíkis aukizt mjög. Þannig að í flestum 

löndum er það nú*orðið jafnliliða smjöri og sumsstaðar meira. Samkvæmt þýzk- 
um skýrslum var árið 1927 notað að meðaltali á mann:
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I Sviþjóð ............................................
- Danmörku ......................................

Smjör kg.

7,2
5,7

Smjörlíki kg. 

6,6 
20,7

- Þýzkalandi ...................................... 7,0 7,4
- Bretlandi ........................................ 8,2 7,8
- Noregi .............................................. 17,0
Smjörlíkisframleiðslan var hér 1930 .. 1040 smál.
Aðflutt ............................................... ... 148 —
Alls notað í landinu ........................... 1188 smál.

Ætti þá að vera notað um 11 kg. af smjörlíki á mann, og er það nær hálfu 
minna en Danir gera. Hve niikið er notað af smjöri er vart hægt að áætla sanni 
nær, en að líkindum er það um 9 kg., er þá reiknað að nær helmingur mjólkur- 
framleiðslunnar sé notaður til smjörgerðar.

Lög um smjörlíki.
Alstaðar þar sem smjörlíki er framleitt liafa verið sett lög og reglur um til- 

húning þess og verzlun með það, og frá rikisvöldum haft cftirlit með að þessum 
lögum og reglum væri fylgt. íslenzk lög um verzlun með smjörlíki og líkar iðn- 
aðarvörur og tilbúning þeirra, koniu 20. júní 1923, og nokkur viðauki 1925. Af 
ríkisins liálfu liefir lítið eða ekkert eftirlit verið með því liaft, livort þessuni lög- 
um hafi verið fylgt. Þó mun allt hafa gengið sæmilega. Islenzku lögin voru sniðin 
eftir dönskum lögum. A síðari árum hefir smjörlíkislöggjöfinni viða verið breytt. 
í Danmörku voru sett ný lög uiii hana 1. apríl 1925 og í Noregi 24. júní 1931. í 
norsku lögunum er það nýstárlegt, að stjórnin getur fyrirskipað að í smjörlíkinu 
sé viss hundraðsliluti af norsku smjöri. Lík löggjöf hefir og verið sett í Hollandi.

Sérstaklega með þetta fyrir augum liefir frumvarp þetta verið samið, en um 
leið horfið að því ráði að endursemja liin eldri lög, og er þetta frumvarp að miklu 
sniðið eftir hinum norsku smjörlíkislögum.

Hver efni eru notuð í smjörlíki.
Smjörlíki því, sem framleitt er hér á landi, niá aðallega skipta í tvo flokka:
1. Borðsmjörlíki.
2. Bakarasmjörlíki.
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1. Borðsmjörlíki. Hráefnum þeim, sem notuð eru i borðsmjörlíki, niá aðal- 
lega skipta í tvo flokka:

a) Föst feitiefni.
b) Fljótandi feitiefni.

a) Föst feitiefni. Þegar talað er uni föst feitiefni i þessu sambandi, er átt við:
cocosfeiti, sem bráðnar við .................... 30—32° C.
herta livalolíu, sem bráðnar við............. 30—32° —
herta hvalolíu, sem bráðnar við ............. 40—42° —
herta síldarolíu, sem bráðnar við .........  30—32° —
herta síldarolíu, sem hráðnar við .........  40—42° —

Meginstofninn i borðsmjörlíkinu eru föstu efnin, eða frá 70—85‘í, 
breytilegt eftir því hve mikið er notað af hátt hertu olíunum, sem bráðna 
við 40—42° C. Ógerlegt er að nota sauðatólg í smjörlikið, sökum þess að 
bragð og lykt er óviðkunnanlegt.

b) Fljótandi feitiefni. Af þeim er aðallega notað jarðhneíuolía, sesam-olía, 
soja-olia og auk þess sambland af ýms.um olium, sem seldar eru frá verk- 
smiðjunum undir ýmsum patentnöfnum. Af þessum siðastnefndu olíum 
mun þó vera mjög lítið notað hér á landi.

Það hefir verið reynt að nota lýsi í staðinn fyrir þessar olíur, en reynzl 
ógerlegt, sökum þess að ekki hefir verið hægt að hylja lýsisbragðið, sem 
gerir smjörlíkið með öllu óútgengilegt.
2. Bakarasmjörlíki. I það eru notuð að mestu leyti liin sömu bráefni, eins 

og i borðsmjörliki, að öðru en því, að þá eru mest megnis notaðar hátt hertar 
feitir með 40—12° C. hráðnunarstig, en auk þeirra feitiefna, sem áður eru nefnd, 
er töluvert af nautatólg notað í bakarasmjörlíki. Tilraunir hafa verið gerðar 
með að nota sauðatólg í stað nautatólgar, en það hefir revnzt með öllu ógerlegt, 
sökum þess að hið sterka og einkennilega bragð og lykt, sem er af sauðatólginni, 
gerir smjörlikið með öllu ónothæft til kökugerðar.

Ef vér athugum livort ekki séu til nein hráefni hér á íslandi, sem teljast 
mættu nothæf í smjörliki, þá verður tæplega um annað að ræða, eins og sakir 
standa, en síldarolíu. Til að gera síldarolíu liæfa til smjörlíkisgerðar, þarf að fara 
fram á henni hreinsun (raffinering), þar sem tekin eru úr henni öll óhreinindi, 
vatn og fitusýrur og hún siðan Iiert þannig að hún verði föst, bráðnar við 30—32 
eða 40—42° C). Af hertri síldarolíu má vel nota allt að 40f< í smjörlíkið, án þess 
að það verði að nokkrum mun lakari vara en það er nú. Gæti það komið til að 
muna miklu fyrir landið að spara innflutning á 500 smálestum af feitiefnum 
yfir árið.

Hvað viðvíkur kostnaði við það að koma upp lireinsunar- og herzlustöð, 
t. d. í sambandi við sildarverksmiðju ríkisins, þá verður það ekki sagt að órann- 
sökuðu máli, en geta má þess að verð á hertu sildar- og hvallýsi hingað komið 
á höfn á síðastliðnu ári hefir verið frá t‘25-0-0 til €31-0-0, en verð á útfluttu sild- 
arlýsi mun tæplega hafa farið fram úr 10—12 £ pr. smál.

Aarhus Oliefabrik og Lilleborg Fabrikker við Oslo, telja að herzlukostn- 
aður á síldarolíu sé £3-0-0 þegar liert er til 30—32° C hræðslustig, en £4-0-0 þeg- 
ar hert er til 40—42° C.

Alþt. 19,33. A. (46. löggjafarþing i. 20
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Þegar nú tekið er tillit til þess, að á þeirri síldarolíu, sem hert væri hér i 
landinu, spöruðust flutningsgjöld t. d. fram og til baka milli Islands og Noregs, 
ennfremur hafnargjöld, tollar o. fl., og með því að hafa hér herzlustöð mætti 
veita nokkra atvinnu í landinu, virðist það vera fyllilega tímabært að taka þetta 
mál upp til nákvæmrar athugunar.

Mjólkur- og smjörframleiðsla vor.
í sambandi við það ákvæði í frumvarpi þessu, að heimila ríkisstjórninni að 

skvlda verksmiðjurnar til að hafa vissan liundraðshluta af íslenzku smjöri í 
smjörlíkinu, þarf að gera sér grein fyrir hvort vér höfum smjör aflögu til þeirra 
hluta, og er þá að athuga:

1. Mjólkurframleiðslan hefir aukizt allmikið síðustu árin. Nú eru 5000 fleiri 
mjólkurkýr í landinu en var 1920. En allmikið er mjólkurframleiðslan mismun- 
andi í hinum ýmsu héruðuxn landsins. Til þess að fá glögga hugmynd um þetta, 
hefir verið reiknuð út skýrsla, þar sem áætluð er injólkurframleiðslan i öllum 
sveitum lands vors.

Til grundvallar fyrir þessum útreikningum er lögð tala mjólkurkúa i land- 
inu, samkvæmt framtali 1931. Að meðaltali er svo áætlað að hver kýr mjólki 
2200 litra árlega og er það lágt reiknað. Manntalið er tekið eftir skýrslunum 
1928, en síðan hefir fólkinu fjölgað, svo það getur valdið nokkrum skekkjum, 
einkum i kaupstöðum og kauptúnum. Þá er áætlað að hver einstaklingur þurfi 
að meðaltali um 400 lítra á ári, eða rúmlega 1 lítra á dag, og er það ríflega i 
lagt. Síðasti dálkur skýrslunnar sýnir svo afgang eða vöntun á mjólk. Það er 
að segja, ef mjólkurvöntun er, þurfa hlutaðeigendur að kaupa sér mjólk, ef af- 
gangur er geta þeir selt mjólk.

Um þessa áætlun má deila, en hún hefir verið lögð til grundvallar þar sem 
mjólkurbú hafa verið stofnuð, til að komast að raun um hve mikið mjólkurmagn 
mætti ætla að kæmi til húanna fyrst um sinn, og hefir reynslan sýnt að þetta 
er mjög nærri sanni.

Getur verið að sumuin þyki að of ípikið sé ætlast til að menn noti af mjólk, 
einkum í bæjunum. En þess ber að gæta að mjólkin er eitt af okkar hollustu 
næringarefnum, sem vér ættum að nota sem mest af. Þessu til stuðnings má 
geta þess, að atvinnumálaráðunevti Bandaríkjanna hefir sent út svo hljóðandi 
umburðarbréf:

„Nægileg, góð og holl fæða lianda börnum er fyrsta skvlda livers þjóðfé- 
lags. Hver unglingur á aldrinum frá 1—16 ára þarf daglega 1 lítra mjólkur. 
Minnsta notkun handa unglingum, sem eru á þroskaskeiði, má vera % 1. daglega. 
Fullorðnir þurfa minnst 1- daglega. Mjólk, heilbrigði og þroski er hundið 
hvað við annað“.

Af skýrslunni sést að allmikil vöntun er á mjólk i fjórum sýslum landsins. 
Mest þó í Gullbringu- og Kjósarsýslu, til að geta fullnægt Revkjavik. Annars 
hafa allar sýslur eitthvað aflögu, sem menn ættu að geta látið til sölu til mjólk- 
urbúa eða smjörbúa.

Nú sem sakir standa, á svo að heita, að vér getum fullnægt þörf vorri með 
mjólk og mjólkurafurðir (smjör og ost), svo eigi þurfi að flytja það inn i
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landið. En þjóðarheill myndi það vera ef framleiðslan og notkunin yxi uin 73 
frá þvi sem nú er. Þess ber og að gæta að fólkinu fjölgar árlega í landinu um 
12—1500 manns. Ef kyrrstaða kemur i ræktunarframkvæmdir verður fljótt 
vöntun á mjólk og mjólkurafurðum. Ekkert smjör til að láta i smjörlíkið o. s. frv.

Smjörframleiðslan. Um það hve mikið er frainleitt hér af smjöri og hve 
mikið notað, eru eigi til neinar skýrslur, og verður þvi að álita eftir líkum. Ef 
öll mjólkurframleiðsla vor er um 47 millj. litra og helmingur þeirrar mjólkur 
væri notað til smjörgerðar þá ætti smjörframleiðslan að vera um 920.000 kg., 
eða sem næst 8,5 kg. á mann. Nú er smjörið búið til víðsvegar um land á heim- 
ilunum, hve mikið það er verður eigi vitað. Hinsvegar eru skýrslur til um fram- 
leiðslu smjörbúanna og mjólkurbúanna, og er það sem hér segir.

Smjörbúin. Hið fvrsta þeirra var stofnað árið 1900. Þeiin fjölgaði skjótt svo 
að 1906 voru þau orðin 34. Mest smjörframleiðsla var 1912, þá 184.500 kg. Eftir 
þetta fer smjörbúunum bnignandi. Nú eru þau aðeins 3 og smjörframleiðsla 
þeirra 1931 alls 15.000 kg.

Mjólkurbúin eru nú 6, öll stofnuð á árunum 1928—1931. Smjörframleiðsla
þeirra var 1931:

Mjólkurbú Flóamanna .............................  18.280 kg.
Mjólkurbú Ölfusinga ............ ■................  9.096 —
Mjólkurbú Eyfirðinga............................... 20.249 —
Mjólkurbú Mf. Rvikur ......... '..................  14.210 —

Mjólkurbúin í Borgarnesi og á Korpúlfsstöðum munu lítið sem ekkert 
framleiða af smjöri.

Samkvæmt framansögðu er smjörframleiðsla smjör- og mjólkurbúanna að- 
eins 76.835 kg. Þessi framleiðsla er öll seld til bæjanna hér innanlands, og virðist 
svo sem þetta sé nálægt þvi sem þörf krefur.

Ef nú ætti að blanda smjöri í smjörlíki að nokkrum mun, þarf til þess aukna 
framleiðslu, og það á smjörbúum eða mjólkurbúum, því smjör sem búið er til 
á heimilum verður vart notað til þeirra hluta.

Er þá næst að athuga hvert möguleikar séu til aukinnar smjörframleiðslu.
Grundvallarskilyrði fyrir aukinni smjörframleiðslu er aukin ræktun og 

fjölgun nautpenings. Út í þessa sálma verður eigi farið hér, en litið á möguleik- 
ana sem þeir eru nú.

Aðal verðmæti mjólkurinnar er í feitinni, smjörinu. Aðeins þar, sem ha>gt 
er að selja nýmjólk, er sú salta arðmeiri en smjörframleiðsla. Með auknu mjólk- 
urmagni á mjólkurbúunum mun smjörframleiðslan aukast. í öðru lagi myndu 
mjólkurbúin, vegna Iiinna bættu samgangna, geta tekið rjóma úr hinum fjar- 
lægari sveitum og unnið úr lionum smjör. A þennan hátt má ætla að mjólkur- 
búin á næstu árum myndu geta aukið smjörframleiðslu sína að mun, ef til vill 
um 3i eða allt að behningi. Mjólkurbú þau, sem nú eru starfandi, ná til þeirra 
héraða á landi voru, þar sem mestir möguleikar eru fyrir aukna mjólkurfrain- 
leiðslu. Stofnkostnaður mjólkurhúanna er mikill, hefir orðið að meðaltali um 
kr. 271.000 fyrir hvert hinna starfandi búa. Er því tæplega fært, svo sem á- 
stæður eru nú, að ráðast í nýjar mjólkurbúastofnanir í öðrum héruðum. Hins- 
vegar keniur til greina livort ráðlegt væri að koma upp smjörbúum, þar eð stofn-
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og reksturskostnaður þeirra er mikið miimi en mjólkurbúanna. Stofnkostnaður 
smjörbúanna gömlu var 2500—5000 kr. fyrir hvert. Að sjálfsögðu yrði liann 2—3 
falt eða fjórfalt meiri nú. Afstaða til flutninga rjómans eru mikið auðveldari 
en fvr, búin gætu því verið stærri.

Með því að athuga hve mikil afgangs mjólk er í ýmsum héruðum, samkvæmt 
skýrslu þeirri er áður getur, rná ætla að til tals gæti komið að stofna smjörbú 
á þessum stöðum:

I Dalasýslu .............................
Afgangs mjólk, 

lílrar
671400

Smjörmagn í þeirri 
mjólk, kg.
26.856

- Húnavatnssýslu ................... 1125400 45.016
- Skagafjarðarsvslu ............... 1103400 44.136
- Suður-Þingeyjarsýslu ......... 615800 24.632
A Fljótsdalsliéraði ................ 629000 25.160
1 Austur-Skaftafellssvslu ....... 424400 16.976

Samtals 4569400 . 182.776
Hér er reiknað að úr hverjum 100 lítrum mjólkur muni fást 4 kg. smjörs, 

og sé kg. reiknað á 3 krónur, nemur verðmæti þessa smjörs um kr. 550.000.00.
Nú má gera ráð fyrir að aldrei myndi fást öll sú mjólk sem hér er áætluð til 

sinjörbúanna, en þó eigi fengist meira en helmingur, er hér um allmikið verð- 
mæti að ræða, sem gæti orðið gjaldevrir fyrir bændur.

Það er einnig eftirtektarvert að samkvæmt framansögðu myndu þessi fyrir- 
huguðu smjörbú geta framleitt allt að 100 smálestum af smjöri árlega, en smjör- 
líkisframleiðslan í landinu er rúmar 1000 smálestir. Það svarar til þess að ef 
smjörlíkið væri blandað með 10% af smjöri, myndi smjörlíkisgerðjn i landinu 
taka við allri þessari auknu smjörframleiðslu.

Að þessu öllu athuguðu er enginn vafi á, að hægt er að auka mjólkur- og 
smjörframleiðsluna í landinu, cf ötullega er að því unnið. Fyrst og fremst með 
aukinni ræktun, og i öðru lagi skipulagning á hagnýtingu mjólkur og mjólkur- 
afurða, sem þegar eru til i landinu.

Vér ráðum því til að horfið verði að því ráði, að heimilað sé að blanda 
nokkru smjöri í smjörlíki. Það myndi að nokkru auka markað fvrir íslenzkt 
smjör, þótt nokkur hætta sé á, að þegar farið verður að blanda smjörlíki að 
nokkrum inun með smjöri, þá minnki notkun á smjöri, en úr þessu mundi 
reynslan skera.

32. Frumvarp
til laga um brevting á lögum nr. 45, 3. nóvember 1915, um ullarmat.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
Upphaf 2. gr. orðist þannig:
Sameiginlegt merki á allri ull, sem flutt er út frá íslandi, skal vera stimpill 

með nafni landsins.
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2. gr.
Aftan við 4. gr. bætist ný málsgrein svo hljóðandi:
Einn af yfirullarmatsmönnum, sá er ráðherra skipar til þess, skal jafn- 

framt vera ráðunautur stjórnarinnar í öllu því, sem að ullarmati lýtur, og nefn- 
ist hann ullarmatsformaður. Skal og hann veita ullarmatsmönnum og vfirullar- 
matsmönnum fræðslu um framkvæmd ullarmatsins og flokkun ullarinnar og er 
yfirullarmatsmönnum og ullmatsmönnum skylt að haga ullarmatinu eftir fyrir- 
mælum hans og má leita úrskurðar hans, ef ágreiningur verður um ullarmatið.

Ráðuneytið tiltekur nánar starfsvið hans eftir þvi sem þurfa þykir.

3. gr.
Upphaf 7. gr. orðist þannig:
Arslaun ullarmatsformanns skulu vera 800.00 kr., en árslaun yfirullarmats- 

manna skulu vera 400.00 kr. til hvers þeirra og greiðast ur rikissjóði.

4. gr.
Orðin „allt að 200 kr. hver þeirra“ í niðurlagi 8. gr. falla burtn.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Athugasemdir við lagaf rumvarp þetta:

Þess hefir mjög orðið vart að samræmi í framkvæmd ullarmatsins í hin- 
um ýmsu landshlutum sé mjög ábótavant og hafa atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytinu iðulega borizt kvartanir yfir ullarmatinu bæði frá innlendum og út- 
lendum mönnum. Hefir ráðunevtið margsinnis brýnt það fvrir yfirullarmats- 
mönnum að annast um að matið verði vandað sem bezt. Þetta hefir þó ekki komið 
að tilætluðum notum og virðist varla vera að vænta verulegra endurbóta meðan 
því skipulagi er haldið, sem nú er. Yfirullarmatsmennirnir í hinum fjórum um- 
dæmum landsins eru liver öðrum óháðir og þó að ullina eigi að meta og flokka 
eftir sömu reglum, þá er langt frá því að samræmi hafi náðst. Það virðist þvi 
ótvírætt hagkvæmasta leiðin að einn af ullarmatsmönnunum verði jafnframt 
skipaður yfirmaður alls ullarmats í landinu til þess að koma á betra samræmi i 
framkvæmd ullarmatsins.

Um 1. gr.
Upphaf 2. gr. núgildandi ullarmatslaga er svo liljóðandi: Sameiginlegt merki 

á allri útfluttri ull skal vera stimpill með nafninu „ísland“. í 3. gr. í reglum um 
flokkun og merking á ull til útflutnings frá 1. septemher 1926 er fvrirskipað að 
á hvern ullarsekk skuli stimplað orðið Iceland. Vegna útlendu viðskiptanna hefir 
það þótt hentugra að nota enska heitið á landinu. Það virðist þvi rétt að breyta 
upphafi 2. gr. laganna í það liorf, að ráðuneytið hafi óbundnar hendur um það 
hvort islenzka eða enska orðið verði notað.
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Um 2. gr.
Um þessa grein vísast til framanritaðra almennra athugasemda og þarf 

hún eigi frekari skýringa.
Um 3. gr.

Samkvæmt þessari greiu er ætlast til að laun yfiruUarinalsmanna verði þau 
sömu og hingað til kr. 400.00, en óhjákvæmilegt er að laun ullarmatsformanns 
verði hækkuð með þvi að starfsvið hans er aukið svo mjög.

Um 4. gr.
Rétt virðist vera að fella niður orðin „allt að 200 kr. hver þeirra“ i niður- 

lagi 8. gr., með því að ekki hefir verið unnt að halda fast við þetta ákvæði und- 
anfarið og ferðakostnaður ullarmatsformanns hlýtur að fara fram úr þessari 
upphæð.

Um 5. gr.
Til þess að lög þessi komi til framkvæmda fyrir ullartöku næsta vor er rétt 

að lögin öðlist þegar gildi.

33. Frumvarp
til laga um leiðsögu skipa.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

I. KAFLI
Um leiðsöguumdæmi og leiðsögumenn.

1- gr.
Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð stærð og tölu leiðsöguum- 

dæma, hvar leiðsögumenn skulu vera og hve margir á hverjum stað. Hann set- 
ur nánari reglur um starf þeirra, réttindi og skvldur, eftir því sem þurfa þykir.

Ef ekki er öðruvísi ákveðið, er skipstjóra frjálst, hvort hann notar leið- 
sögumann eða ekki, en ráðherra er heimilt þegar nauðsvn þvkir að fvrirskipa 
leiðsöguskvldu fyrir skip á ákveðnu svæði.

2. gr.
Ráðherra skipar leiðsögumenn og víkur þeim frá. Þó nær þetta ákvæði 

ekki til þeirra hafnsögumanna, sem skipaðir eru fyrir sérstakar hafnir sam- 
kvæmt sérstökum lögum, en um réttindi þeirra til leiðsögn nm stærri svæði 
ákveður ráðherra.

3. gr.
Löggiltur leiðsögumaður skal fylla þau skilyrði, sem hér segir:

1. Vera íslenzkur ríkisborgari, minnst 25 ára að aldri, liafa óflekkað mann-
orð, góða heilsu, sjón og heyrn.



2. Vera vanur sjómaður, reglusamur og gætinn og helzt hafa tekið stýri- 
mannspróf.

3. Vera kunnur stjórn stórra skipa, þekkja erlend flögg, allsherjar siglinga- 
reglur, allsherjarreglur um ljós- og hljóðbendingar skipa og neyðarmerki, 
notkun sjókorta og áttavita.

4. Vera nákunnugur siglingaleiðum, straumum, sjávarföllum, grynningum, 
skerjum, boðum, skipalegum, miðum, ljósum, duflum og öðrum siglinga- 
merkjum, allt á leiðsögusvæði sínu.

5. Kunna nokkuð í útlendum málum, séstaklega ensku og einu Norður- 
landamáli.

6. Kunna að leggja skipi að brvggju og báti að skipshlið.
7. Vera nákunnugur ölluin reglum fvrir leiðsögumenn og hafn^rreglugerðuin 

á svæði sinu.
8. Vera kunnur löggjöf um tolla og gjöld skipa og um sóttvarnarreglur þeirra.

4. gr.
Ráðherra skipar leiðsögumenn eins marga og þurfa þykir. Eru þeir skip- 

aðir um óákveðinn tíma, en 5. hvgrt ár skulu þeir leggja fram læknisvottorð um 
heilsu, sérstaklega sjón og heyrn. Nú er slíkt vottorð ekki talið fullnægjandi, 
eða aðrar ástæður valda, að leiðsögumaður er ekki talinn fullnægja kröfum 
þeim, sem til hans eru gerðar, og er þá ráðherra heimilt að afturkalla skipun 
hans. Þar sem hafnarnefnd er, fer skipun leiðsögumanna og afturköllun hennar 
fram að fengnum tillögum nefndarinnar, sbr. þó. 2. gr. A öðrum stöðum skulu 
fengnar tillögur hreppsnefndar og umsögn sýslumánns.
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II. KAFLI
Um réttindi og skyldur leiðsögumanna.

5. gr.
Leiðsögumenn eru skvldir til að vera toll- og heilbrigðisstjórn lijálplegir i 

starfi þeirra eftir föngum. Þeir skulu og tafarlaust gera vitamálastjóra aðvart 
um allt sem áhótavant eða skakkt er í vitum, leiðarmerkjum svo og allar tor- 
færur og tálmanir siglingum skipa.

6. gr.
Leiðsögumenn hafa yfirleitt einir heimild til að vísa skipum leið fyrir borg- 

un hver á sínu svæði. Ráðherra setur gjaldskrá um störf þeirra og birtir hana i 
Stjórnartíðinduin. Skulu leiðsögumenn ávallt hafa hana með sér þegar þeir 
eru að leiðsögustarfi. Nú óskar skipstjóri að fá leiðsögumann út fvrir leið- 
sögusvæði hans og ber honum þá að semja sérstaklega við leiðsögumanninn 
um þóknun fyrir þann hluta leiðsögunnar. Komi skipið í ferð sinni inn á svæði 
annars 4eiðsögumanns, ber skipstjóra að kalla til leiðsögumann svæðisins, nota 
aðstoð hans innan þess og greiða honum eftir gjaldskrá.
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7. gr.
A liverjum leiðsögustað skulu venjulega vera a. ni. k. 2 lögskipaðir leið- 

sögumenn, og skal a. m. k. annar þeirra ávallt vera viðbúinn að veita skipi leið- 
sögu, ef á þarf að halda. Eldri eða elzti leiðsögumaðurinn að starfsaldri eða sá, 
sem ráðuneytið hefir tilnefnt, er talinn leiðsöguformaður á staðnum og ákveð- 
ur í hvert skipti, hver skuli veita leiðsögu, sem beðið er um. Ef óskað er, má þó 
fela þessa yfirstjórn leiðsögu- og hafnsögumanna á ákveðnu svæði liafnar- 
stjóra eða formanni liafnarnefndar.

8- gr.
Nú gefur skipstjóri merki um, að hann óski að fá leiðsögumann, en enginn 

kemur og skal þá öðrum manni, sem telur sig nægilega kunnugan starfinu, 
heimilt að bjóða að vísa skipi leið þangað til leiðsögumaður er kominn, en 
lionum ber þegar í stað að henda 'skipstjóra á, að hann sé ekki lögskipaður 
leiðsögumaður, og skipstjóra her að sýna leiðsögumerkið þótt sá, er aðstoð sina 
bauð, sé kominn á skipsfjöl, og ber hinum kunnuga manni að láta af leiðsögu 
þegar leiðsögumaður er koniinn á skip. Nú vanrækir hinn ólöggilti maður að 
gera skipstjóra aðvart um að liann sé ekki löggiltur leiðsögumaður og varðar 
það sektum samkvæmt 27. gr. Nú dregur skipstjóri niður leiðsögumerkið með- 
an hinn kunnugi maður er um horð, enda þótt hann viti að liann sé ekki lög- 
gildur leiðsögumaður, og varðar það sektum. Meðan hinn ólöggilti maður er á 
skipinu, skal bæði hann og skipstjóri hafa gát á hvort hinn löggilti leiðsögumaður 
sé i nánd og taka hann á skipsfjöl eins fljótt og unnt er. Tekur hann þá þegar 
við leiðsögunni, en hið lögboðna leiðsögugjald skiptist milli beggja hlutfalls- 
lega eftir vegalengd. Skipstjóra er heimilt að notfæra sér þekkingu þeirra skip- 
verja, sem eru kunnugir siglingum á sérstökum svæðum.

9. gr.
Enginn leiðsögumaður má vísa skipum leið á öðru leiðsögusvæði en sínu 

eigin, nema ef ekki næst í leiðsögumenn þess. Leiðsögumanni er þó heimilt 
með levfi skipstjóra að vera áfram í skipi, sem hann hefir veitt leiðsögu, og að 
veita því leiðsögu í bakaleið þangað, sem liann hyrjaði. Annars mega leiðsögu- 
menn ekki taka að sér leiðsögu til baka nema i samráði við leiðsögumenn 
svæðis síns, eða engir leiðsögumenn séu þar fáanlegir.

ÍO. gr.
Leiðsögumenn fá þóknun fyrir leiðsögustörf sín eftir gjaldjskrá er ráð- 

herra semur. Leiðsögumenn skulu sjálfir sjá sér fyrir farartæki út i skip, en 
þar sem hafnarsjóður er, skal leiðsögumaður liafa aðgang að farkosti liafnar- 
innar til þess, að svo miklu leyti, sem það er hægt vegna annara starfa 
bátanna.
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III. KAFLI 
Um leiðsögu.

11- gr-
Leiðsögumenn skulu hafa gætur á skipum sem nálgast, og veita því ná- 

kvæma athygli, hvort þau sýna hið alþjóðlega merki uin að þau óski leiðsögu. 
Skal leiðsögumaður fara út í skip það, er leiðsögu heiðist, eins fljótt og ástæður 
leyfa. Nú koma fleiri en eitt skip samtimis og tekur þá hver leiðsögumaður sitt 
skip, en að jafnaði skal það skip tekið fvrst, sem næst er komið aðsetri leið- 
sögumanns.

12. gr.
Skipstjóri, sem vill fá leiðsögumann, skal í tæka tíð sýna hið fyrirskipaða 

alþjóðaleiðsögumerki, en það skal taka burtu þegar er leiðsögumaður er kom- 
inn á skipsfjöl.

Nú vill skipstjóri fá leiðsögumann er liann leggur úr höfn og skal hann þá 
beiðast þess i tæka tíð lijá leiðsögumanni eða leiðsöguformanni þar.

13. gr.
Ráðherra lætur gera hæfilega mörg einkennismerki handa leiðsögu- 

mönnum og skal afhenda hverjum leiðsögumanni eitt slíkt merki um leið og 
hann er skipaður í stöðuna. Leiðsögumaður skal, meðan hann er að starfi sínu, 
hafa þetta leiðsögumerki hjá sér, skal hinn löggilti hafnsögufáni hafður uppi 
á hátnum sem flytur leiðsögumanninn. Ennfremur skal starfandi leiðsögu- 
maður hafa með sér gjaldskrá og reglur, sem settar eru um leiðsögu.

14. gr.
Skipstjóri, sem gefið liefir leiðsögumerki, skal stýra skipi sínu þannig, að 

leiðsögumaður komi sem fljótast og liægast upp í það.
Nú kemst leiðsögumaður ekki í skip, og skal liann þá fara á undan á bát 

sínum og gefa með bendingum merki um hvernig skipi skuli stýrt.

15. gr.
Þegar leiðsögumaður er kominn í skip til þess að veita því leiðsögu, ber 

honum fvrst að leita sér upplýsinga um hve djúpt skipið ristir og um brúttó- 
stærð þess, og síðan um annað, sem nauðsynlegt er fyrir hann að vita. Jafnframt 
her honum að leita upplýsinga um hvort eldfim efni eða sprengiefni séu i skipi. 
Þegar nálgast höfn, her honuni að kynna skipstjóra þau ákvæði liafnarreglu- 
gerðar, sem gæta skal við innsiglingu á höfnina. Nú gefur skipstjóri rangar 
eða ófullnægjandi upplýsingar og her hann þá sjálfur alla ábyrgð á þeim 
skaða, sem skipið kann að verða fvrir vegna þess.

16. gr.
Á skipinu fær leiðsögumaður, auk lögákveðins eða umsamins gjalds, 

ókeypis fæði, og skal liann auk þess eiga kost á viðunandi hvíldarstað til af- 
Al]»t. 1933. A. (4t». löggjafarþing). 21
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nota, þegar limi og ástæður leyfa. Xú óskar leiðsögumaður að liafa mann með 
sér til aðstoðar á skipinu og fær þá sá maður einnig ókevpis fæði og hvíldar- 
stað, en ekkert kaup.

Að jafnaði skal skipstjóri, þegar leiðsögumaður óskar þess, hafa bát hans 
í eftirdragi og lána kaðla til þess. Nú stendur svo á að það er ekki hættulaust 
fyrir skip eða bát að hafa leiðsögumannsbát í eftirdragi og skal þá skipstjóra 
heimilt að neita að taka hann, en verður þá að bæta leiðsögumanni þann auka- 
kostnað, sem hann verður fvrir vegna þess.

17. gr.
Leiðsögumaður ber ábyrgð á leiðsögu sinni. Hann segir fyrir um stjórn 

skipsins og gætir þess, að allt sé framkvæmt sein nauðsynlegl er til þess að 
skipið komist leiðar sinnar óskemmt og án óþarfra tafa.

Leiðsögumaður befir ekki vald til þess að gefa skipsböfninni fyrirskip- 
anir, en ef sá sem fyrirskipunarvaldið hefir, framkvæmir ekki bæfilega fljótt 
það sem leiðsögumaður segir fyrir um stjórn skipsins, verður leiðsögumanni 
ekki gefin sök á því, sem af því hlýzt.

Skipstjóra er skylt að láta halda vörð meðan leiðsögumaður er í skipi. Sé 
þess ekki gætt, eða skipstjóri gerir ekki leiðsögumanni aðvart í tæka tíð, ef 
hætt er við árekstri, ber leiðsögumaður enga ábvrgð á skaða, sem kann að 
verða vegna árekstrar.

18. gr.
Xú sér leiðsögumaður ekki vita, sjómerki eða önnur siglingamerki vegna 

myrkurs, dimmviðris eða annara slikra ástæðna, eða skipið lætur ekki vel að 
stjórn svo að leiðsögumaður treystir sér ekki til að veita skipinu örugga leið- 
sögu af þessum eða öðrum ástæðum, sem hann her eigi ábyrgð á, t. d. að hann 
telur sjávardýpið ekki nægilegt, og skal hann þá tilkynna skipstjóra það. Vilji 
skipstjóri þrátt fyrir það fá leiðsögu lians, skal leiðsögumaður í viðurvist ininnst 
tveggja skipverja lýsa því vfir, að hann geti ekki með fullu öryggi veitt skipinu 
leiðsögu, og fer þá leiðsagan fram án ábyrgðar fyrir leiðsögumanninn, en fram- 
kvæma skal hann leiðsöguna svo vel og samvizkusamlega sem unnt er.

19. gr.
Leiðsögumanni ber að leiðbeina skipi til þeirrar liafnar eða til þess staðar 

sem skipstjóri óskar, og þangað sem honum er skylt að veita því leiðsögu, nema 
ástæður levfi það ekki. Sé svo, ber leiðsögumanni að tjá skipstjóra það og veita 
honum allar upplýsingar um þær liafnir og legustaði, sem hann eftir atvikum 
getur leiðbeint skipinu til.

Leiðsögumaður má ekki fara af skipi fyrr en það er komið í höfn cða hefir 
lagzt fyrir traustum akkerum á þeim legustað, sein því er ætlaður, nema annar 
leiðsögumaður sé kominn á skipsfjöl og hafi tekið að sér leiðsöguna. I’egar leið- 
sögumaður leggur skipi, skal hann gæta þess, að það sé sem minnst til táhnunar 
umferð annara skipa og báta.

Xú veitir leiðsögumaður skipi leiðsögu úr höfn og má hann þá ekki án sam-
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þykkis skipstjóra fara af skipi fyrr en hann hefir leiðbeint þvi eins langt og 
honum er skylt, nema ef skipið neyðist til að snúa aftur til leiðsögustöðvar hans. 
Þá má hann fara af skipinu, ef skipstjóri þarf ekki þegar aftur á aðstoð hans 
að halda.

20. gr.
Nú hlekkist skipi á meðan leiðsaga stendur yfir og má þá leiðsögumaður 

ekki yfirgefa skipið, nema með leyfi skipstjóra. Leiðsögumaður skal án auka- 
þóknunar hjálpa skipstjóra að koma skipi á flot.

Nú hlekkist skipi á þegar leiðsögumaður er ekki á skipsfjöl, en skipstjóri 
gefur leiðsögumerki, og skal þá leiðsögumaður koma út i skipið, en honum ber 
ekki skylda til að taka að sér leiðsögu, fvrr en skip er laust. Ef skipstjóri á annan 
hátt óskar eftir aðstoð leiðsögumanns meðan skipið er á grunni, má leiðsögu- 
maður ekki neita henni, en um greiðslu fyrir hana ber honum að semja við 
skipstjóra. Nú kallar skipstjóri á leiðsögumann, en notar hann ekki þótt hann 
komi, og ber honum þó að greiða honum hina ákveðnu þóknun.

21. gr.
Leiðsögumanni ber að vara skipstjóra við að varpa út seglfestu, ösku eða 

öðru slíku á höfnum og stöðum, þar sem það getur orðið til tálmunar siglinga- 
leiðum. Honum ber að benda skipstjóra á hvar slíku má varpa út. Nú verða 
leiðsögumenn varir við, að skip varpar út seglfestu, ösku eða öðru slíku þar sem 
það er ekki leyfilegt og skal hann þá þegar tilkynna það lögreglustjóra. Skip- 
stjóra ber að greiða allan kostnað við að nema burt aftur það, sem varpað hefir 
verið út í óleyfi, nema það hafi verið gert í neyð til þess að bjarga skipinu, en 
hafi svo staðið á, ber honum þegar að tilkynna það lögreglustjóra.

Skipstjóri, sem er innan landhelgislínu, skal skýra leiðsögumanni frá heim- 
ilisfangi skips, nafni þess, áætlunarstað, og hvaðan það komi, ef óskað er.

IV. KAFLI.
Gjöld fyrir leiðsögu.

22. gr.
Gjöld fyrir leiðsögu fara eftir gjaldskró, er ráðherra setur, og skal miða 

hana við brúttó-stærð skipa, hve djúpt þau rista, leiðsöguleiðina og örðugleika. 
Fyrir skip, sem fara eftir fastri áætlun og jafnan nota leiðsögumann, má setja 
lægra gjald. Fyrir landflutning og heimferð leiðsögiunanna er gjaldið ákveðið án 
tillits til stærðar skipa.

Á tímabilinu 1. apríl til 30. september, að báðum dögum meðtöldum, skal 
farið eftir sumargjaldskrá. Nú fer leiðsaga skips fram á báðum þessum tima- 
bilum og skal þá fara eftir þeirri gjaldskrá, sem er i gildi þegar leiðsaga byrjar.

Vetrargjaldskrá skal vera % hærri en sumargjaldskrá.
Varðskip, herskip og skemintiskip greiða sama leiðsögugjald og önnur skip.
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Störf, er leiðsögumenn vinna og gjaldskrá nær ekki til, greiðast eftir sam- 
komulagi milli leiðsögumanns og skipstjóra.

Nú hefir leiðsögumaður ekki komizt á skipsfjöl, lieldur leiðbeint með bend- 
ingum frá bát eða merki frá landi, og greiðir þá skipstjóri eigi að síður fvrir 
leiðsögu samkvæmt gjaldskrá.

23. gr.
Leiðsögumaður á ekki kröfu á þóknun fvrir starf sitt, ef skip skemmist vegna 

árekstrar eða kennir grunns meðan leiðsagan stendur yfir, og honum er um að 
kenna.

24. gr.
Skipstjóra ber að undirrita leiðsögumiða að leiðsögu lokinni og greiða sam- 

tímis leiðsögugjöld, en leiðsögumaður gefur skipstjóra kvittun fyrir gjöldunum 
á samrit af miðanum.

25. gr.
Nú greiðir skipstjóri ekki leiðsögumanni lögboðin gjöld áður þeir skilja að 

lokinni leiðsögu, og ber skipstjóra þá að greiða þessi gjöld tvöföld áður en 
skip hans er afgreitt á næstu höfn. Fari skip beint til útlanda, gerir leiðsögu- 
maður ráðuneytinu aðvart, en það gerir ráðstafanir til innheimtu gjaldanna hjá 
útgerð skipsins.

26. gr.
Gjöld fyrir leiðsögu og annað, sem stendur í sambandi við hana, renna til 

leiðsögumanna, nema öðruvisi sé ákveðið.

V. KAFLI.
Um sektir o. fl.

27. ,
Brot gegn lögum þessuin varða sektuin allt að 200 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Fara skal með brot gegn lögum þessum sem almenn lögreglumál.

28. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :

Vitamálastjóri hefir samið frumvarp þetta að mestu og fylgdi því frá hon- 
um greinargerð sú, sem felst í bréfi hans, dags. 12. nóv. 1932, sem prentað er 
sem fylgiskjal I hér á eftir. Er i því tekið fram liið helzta um frumvarpið og 
þykir nægilegt að vísa til þess. Frumvarpið var sent til umsagnar skipamiðlara- 
firmanu Faaberg & Jakobsson hér i bænum, sem útvegar flest leiguskip hingað,



Pingskjal 33 165

og er svar þess prentað seni fylgiskjal II hér á eftir. Þá er prentuð sein fylgi- 
skjal III skrá um leiðsögumannaumdænii umhverfis landið, eins og vitamála- 
stjóri hefir ætlazt til að þeim vrði kornið fyrir. Er ætlast til að leiðsögumenn 
verði á fleiri en einum stað fvrir sum umdæmi og mundi það verða ákveðið 
síðar hve margir leiðsögumennirnir yrðu og hvar þeir hafi aðsetur. Þvkir ekki 
rétt að lögfesta neitt um umdæmin, heldur sé það á valdi ráðherra að ákveða 
þau, tölu Ieiðsögumanna og aðsetursstaði.

Fram að þessu hafa engin almenn leiðsögulög verið til, lieldur liefir ráð- 
herra samkvæmt gamalli venju skipað leiðsögumenn á einstöku stað umhverfis 
landið, þar sem þess hefir sérstaklega þótt þörf. En nú hafa siglingar aukizt svo 
að ástæða virðist til að gera ráðstafanir til að skip eigi kost á leiðsögu sem viðasl 
umhverfis landið og er stefnt að því með frumvarpi þessu.

Fylgiskjal I.

VITAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík 12. nóv. 1932.

Aður hefi ég við og við vakið athygli á þvi, að tími virðist vera kominn til 
að koma föstu skipulagi á leiðsögumál landsins. Undanfarið hafa leiðsögumenn 
verið skipaðir af hinu háa ráðuneyti á nokkrum stöðum á landinu, en tvennu 
hefir verið ábótavant: annað er það, að vérið hefir nokkuð af handahófi hvar 
leiðsögumenn hafa verið skipaðir, en hitt, að engin ákvæði hafa verið sett um 
það, hvaða réttindi og skyldur þessir leiðsögumenn skuli hafa. Aðeins í 4 kaup- 
stöðum: Reykjavík, Isafirði, Hafnarfirði og Vestmannaeyjum er skipulag á 
hafnsögumálunum samkvæmt lögum og reglugerðum, en þær reglur nú aðeins 
til hafnsögu, en ekki nema að litlu leyti til leiðsögu til annara hafna. En um 
hina leiðsögumennina er varla tiltekið fyrir hvaða svæði þeir eru skipaðir.

Um þetta mál hafa á seinni árum við og við borizt erindi frá lögskipuðum 
Ieiðsögumönnum um það, á hvern hátt hægt sé að vernda réttindi þeirra gagnvart 
öðrum, sem kunna að taka upp að leiða skip fyrir borgun. Eitt slíkt erindi frá 
leiðsögumanninum i Hrísey, dags. 19. marz 1929, er mér á sínum tíma var sent 
til umsagnar, fylgir hér með.

Ég hefi nú í samráði við samgöngumálaráðherra og i samvinnu við Guð- 
mund B. Kristjánsson skipstjóra og Stýrimannaskólakennara, samið frumvarp 
það til leiðsögulaga, er hér með fvlgir, og sem ég býst við að megi nota sem 
grundvöll fyrir frumvarpi, er leggja megi fyrir þing. Að nokkru levti hefi ég 
stuðst við samsvarandi dönsku Iögin, Lov om Lodsvæsenet frá 17. apríl 1916, 
en að sjálfsögðu er í þeim margt sem ekki á við hjá okkur, en hinsvegar ýmis- 
legt, sem við þurfum að hafa, en sein ekki á við hjá þeim. Ég hefi revnt að gera 
lagafrumvarpið sem almennast, en geri ráð fyrir að nánari reglur um einstök 
atriði komi í reglugerð, sem ráðuneytið gefur út, og sem má hreyta eftir þörf- 
um án ihlutunar löggjafarvaldsins. En til þess að það sjáist hvað við höfum 
Iiugsað okkur um skiptingu á landinu í leiðsöguumdæmi — viða er sem stendur
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ekki bein þörf f'yrir leiðsögumenn — - og livar leiðsögumenn væru bezt settir, 
læt ég fylgja yfirlit yfir það skipulag sem við höfum hugsað okkur fyrst um sinn.

Það, sem vakað hefir fvrir okkur, er, að koma skipulagi á málið þannig, að 
skip er koma til landsins, geti fyrir hæfilega borgun alltaf fengið leiðsögumann 
á þeim stöðum, sem þeir þurfa á honum að halda, til siglinga á hættusvæðum. 
Skipin greiða svo mikil afgreiðslugjöld við komu sína frá útlöndum, að full 
ástæða er til að þau fái eitthvað í aðra hönd, og má þá ekki minna vera en að 
þeim verði gefinn kostur á að geta koinizt leiðar sinnar um mestu liættusvæðin. 
Mun það, ef það tekst, geta baft mjög mikla þýðingu fyrir allar samgöngur, 
jafnvel orðið til þess, að vátrvggingagjöld lækki, og komist það í kring, er fljótt 
orðið um svo stórar upphæðir að ræða, að um munar fyrir landið. — Hins vegar 
hefi ég reynt að koma þvi þannig fyrir, að það hafi sem minnstan kostnað i för 
með sér fyrir ríkissjóð, enda geri ég ekki ráð fyrir að liann verði nema ef til vill 
nokkur skýrsluform, cinkennismerki banda leiðsögumönnum og nokkur flögg- 
merki á bátana.

Frumvarpinu hefi ég skipt niður i I kafla: 1. um leiðsöguumdæmi og leið- 
sögumenn, 2. um réttindi og skyldur leiðsögumanna, 3. um leiðsögu og 4. um 
greiðslur fyrir leiðsögu.

í 1. kafla vitnar 1. gr. í væntanlega reglugerð, sem ákveður hvar leiðsögu- 
umdæmi skuli vera, hvar leiðsögumenn skuli sitja og hve margir. Enn fremur 
er ráðherra heimilt að fvrirskipa leiðsöguskyldu á ákveðnu svæði, ef sérstaklega 
stendur á.

2. gr. leggur umsjón með leiðsögumönnum undir ráðuneytið, sem skipar 
þá og víkur þeim frá. En ekki þykir áslæða til að láta það ná til þeirra hafn- 
sögumanna sem skipaðir eru í nokkrum kaupstöðum samkvæmt sérstökum 
reglugerðum eða tögum. Ég vil gera ráð fyrir, að ráðuneytið einnig framvegis 
geti sett samsvarandi ákvæði inn í hafnarreglugerðir annara kaupstaða, þegar 
sérstakar ástæður eru fyrir hendi.

3. gr. segir hvaða kröfur skuli gera til leiðsögumanna sem skilyrði fyrir lög- 
gildingu, og er þar að mestu farið eftir kröfum þeim, sem gerðar eru í öðrum 
löndum, enda engin ástæða til að gera minni kröfur hér en annarsstaðar.

4. gr. mælir frekar fyrir um skipun leiðsögumanna og 5. gr. um nokkrar 
skyldur þeirra gagnvart toll-, heilbrigðis- og vitamálastjórn.

I 2. kafla eru nánari ákvæði sett um réttindi og skyldur leiðsögumanna vfir- 
leitt, en á þeim er mjög mikil þörf, því engar slíkar reglur Iiafa áður verið til, 
og mikið hefir á þvi borið, að hinir og þessir hafa tckið að sér að leiða skip 
fvrir borgun, og með því farið inn á verksvið hinna lögskipuðu leiðsögumanna.

6. gr. ákveður að leiðsögumenn fái greiðslu fyrir störf sín samkvæmt gjald- 
skrá, er ráðuneytið löggildir fyrir hvert svæði, en fyrir leiðsögu út fyrir svæðið er 
gert ráð fyrir að skipstjóri og leiðsögumaður semji. Nú getur það komið fyrir 
að skip, sem hefir leiðsögumann i langferð, komi inn á annað leiðsöguumdæmi, 
þá verður að telja nauðsvnlegt að skylda skipstjórann til þess, að kalla jafn- 
framt leiðsöguinann svæðisins, til þess að liinn, sem er fyrir um borð, gangi ekki 
á réttindi hans, enda vafasamt að hann sé nægilega kunnugur til þess að geta
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leitt skip á því svæði. En hér er ekki beint um leiðsöguskyldu að ræða, nenia 
því aðeins að skipstjóri hafi annan leiðsögumann með.

7. gr. Æskilegt er talið að 2 lögskipaðir leiðsögumenn séu á liverjum leið- 
sögustað, en ekki þykir liægt að lögákveða það, því þannig getur staðið á, að 
það sé ekki hægt. Annar þeirra verður að vera yfirmaður og segja fyrir um 
leiðsögumennsku á staðnum, en þessa stjórn þykir rétt að mega fela hafnar- 
stjóra eða formanni hafnarnefndar, ef hentugt þykir.

Akvæðin í 8. og 9. gr. eru samkvæmt erlendum reglum til þess að vernda 
réttindi leiðsögumanna á leiðsögusvæðum þeirra.

I 10. gr. er ákveðið um farartæki út í skip. Ákvæðin eru nokkuð öðruvísi 
lieldur en gerist erlendis, en þvkja meira við okkar hæfi, a. m. k. fyrst um sinn.

3. kafli, um leiðsöguna almennt, er í öllu verulegu tekinn upp eftir venju- 
legum reglum.

Einnig i 4. kafla eru ákvæðin um greiðslur tekin upp eftir erlendum regl- 
uin, en gert er ráð fyrir að sérstök gjaldskrá verði gefin út fyrir hvert svæði.

Til hliðsjónar hefi ég sett upp skrá yfir leiðsögumenn, sem mér hefir komið 
til hugar að mest þörf væri fyrir, og þau umdæmi, sem þeir ættu að hafa hvcr 
fyrir sig. Geri ég ráð fvrir að farið verði eftir henni í reglugerðinni og gjald- 
skránni, með þeim brevtingum, sem ástæða getur verið til.

Einnig læt ég fvlgja skrá yfir gildandi lög og reglugerðir um hafnsögu.
Ég leyfi mér að mælast til þess, að hið liáa ráðuneyti vilji taka frumvarp 

þetta til athugunar, og leggja það fyrir næsta þing, með þeim breytingum, sem 
nauðsvnlegt þvkir að gera frá lögfræðilegu sjónarmiði.

Th. Krabbe.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, hér.

Fylgiskjal II.

FAABERG & JAKOBSSON 
SHIPBROKERS

Reykjavik, 18. jan. 1933.
Við leyfum okkur hér með að endursenda hinu háa ráðuneyti frumvarp 

það til laga um leiðsögumenn, er okkur hafði verið sent til umsagnar.
Yið höfum lesið frumvarpið og athugað og borið það undir ýmsa útlenda 

skipstjóra, er liingað hafa siglt á okkar vegum og kunnugir eru íslenzkum stað- 
háttum.

Virðast allir vera sammála um það, að mikil bót væri ef fyrirkomulag eins 
og frumvarpið gerir ráð fyrir, gæti komizt á.

Aðeins eitt verðum við að leggja áherzlu á, frá sjónarmiði útgerðarmanna, 
sem nú herjast við afskaplega fjárliagslega örðugleika, að leiðsögnin verði ekki 
gerð skvldubundin (compulsorv), og að gjöldum verði stillt svo í hóf, að full



not verði af leiðsögninni, en fátækar útgerðir hliðri sér ekki við henni af sparn- 
aðarástæðum.

Að öðru leyti getum við mælt ákveðið með frumvarpinu frá sjónarmiði 
okkar viðskiptamanna, og vátryggingarfélögum, sem hafa hagsmuna að gæta 
hér við land, ætti þetta fvrirkomulag að vera mjög kærkomið.

Virðingarfyllst.
Faaberg & Jakobsson.

Til atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
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/
Fylgiskjal III.

Skrá um leiðsögumenn og leiðsöguumdæmi.
Reykjavík fyrir allan Faxaflóa með Reykjavíkurhöfn.
Hafnarfjörður fyrir allan Faxaflóa með Hafnarfjarðarhöfn.
Akranes fyrir allan Faxaflóa, nema Revkjavíkur- og Hafnaríjarðarhöfn. 
Hellissandur 1

eða > fyrir Sand, Ólafsvik og Grundarfjörð.
Ólafsvík 
Flatey 

eða
Stykkishólmur j 
ísafjörður fvrir Isafjarðardjúp með ísafjarðarhöfn.

fyrir Breiðafjörð innan Grundarfjarðar, 
Gilsfjörð og Hvainmsfjörð.

fvrir Húnaflóa.

fyrir Siglufjörð og Evjafjörð.

í
Reykjarfjörður 
Skagaströnd 
Siglufjörður 
Hrísey 
Akureyri
Húsavik fyrir Skjálfanda. 
Kópasker fyrir Axarfjörð. 
Raufarhöfn fyrir Þistilfjörð. 
Fagridalur fyrir Vopnafjörð. 
Seyðisfjörður
Norðfjörður 
Fáskrúðsfj.
Djúpivogur 
Hornafjörður fyrir Hornafjörð. 
Vestmannaevjar fyrir Vestmannaevjahöfn. 
Stokkseyri fyrir Stokkseyri.
Eyrarbakki fyrir Eyrarbakka.
Grindavík fyrir Grindavík.

svæði frá Glettinganesi til Eystra Horns.
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34. Frumvarp
til laga um ráðstafanir út af fjárþröng sveitarfélaga.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1. gr.
Bæjarfélag eða hreppsfélag, sem er i svo mikilli fjárþröng, að það telur sér 

ekki fært að standa i skilum, getur snúið sér tik atvinnumálaráðherra, um aðstoð 
eftir lögum þessum, ef ætla má, að ekki greiðist úr í náinni framtíð.

2. gr.
Beiðni um aðstoð, sem í 1. gr. getur, skulu fylgja nákvæmar skýrslur um 

eignir og skuldir sveitarfélags, hvern arð eignir gefa, hvaða veðbönd hvila á 
þeim, hvernig skuldum er fyrir komið, af hverju þær stafa, hve mikið af þeim 
er fallið í gjalddaga, hversu þær eru tryggðar og annað, sem telst skipta máli, 
er athuga skal nákvæmlega fjárhag sveitarfélags.

Ennfremur skal fylgja beiðni afrit af síðustu skattskrá og niðurjöfnunar- 
skrá og greinargerð bæjarstjórnar eða hreppsnefndar um hverjar aðalástæður 
séu til fjárþrotanna.

3. gr.
Nú hefir ráðherra borizt heiðni samkvæmt 2. gr., en hann telur fjárhag 

sveitarfélagsins þannig, að það geti uppfvllt skyldur sinar án aðstoðar, og svnjar 
hann þá um aðstoðina og færir rök fyrir.

4. gr.
Nú liefir ráðherra horizt heiðni samkvæmt 2. gr., sem hann telur hera með 

sér, að svo sé ástatt um sveitarfélagið, sem i 1. gr. getur, og skipar hann þá 
mann til þess að vera til aðstoðar sveitarfélagi eftir þvi, sem lög þessi mæla fyrir.

5. gr.
Aðstoðarmaður sveitarstjórnar, sem um ræðir í 4. gr., skal kynna sér ná- 

kvæmlega allan hag sveitarfélags og athuga nákvæmlega í samráði við sveitar- 
stjórn hvort fjárhagsörðugleikunum verði af létt með þvi að draga úr gjöldum 
eða auka tekjur eða hvorttveggja. Telji áðstoðarniaður það fært, án þess að 
vanræktar séu skvldur sveitarfélags eða ibúum þess iþyngt um of, skal hann 
bera málið undir sveitarstjórn og senda það síðan ráðherra ásamt tillögum sín- 
um og sveitarstjórnar. Báðherra sker þá úr, hvort fylgja skuli tillögum aðstoð- 
armanns að nokkru eða öllu leyti eða hvort hreppnum skuli látin í té frekari 
aðstoð eftir lögum þessum.

6. gr.
Nú verður ekki hót ráðin á fjárhagsörðugleikum sveitarfélags með þeim 

hætti, sem í 5. gr. getur, og skal þá aðstoðarmaður reyna að koma á samkomu- 
lagi milli sveitarstjórnar og skuldheimtumanna sveitarfélags um greiðslu skulda

Alþt. 1933. A. (46. liiggjafarþing). 22
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nieð eða án greiðslufrests og með eða án eftirgjafar eða vaxtahækkunar. í þeim 
tilgangi getur aðstoðarmaður kallað saman skuldheimtumenn eða umboðsmenn 
þeirra þar sem hentast þykir. A fundi þeim skal liggja fyrir nákvæm skýrsla 
eins og segir í 2. gr. Ef samkomulag næst inilli aðilja á fundinum eða á annan 
liátt, er málinu lokið.

7. gr.
Xú heppnast aðstoðarmanni ekki að koma á samkomulagi samkvæmt 0. gr., 

en hann telur, að sveitarfélag geti uppfyllt þá skilmála, sem í boði voru, og skal 
þá bera málið undir ráðherra eftir reglnm 5. gr. og sker liann úr.

8. gr.
Ef samkomulag hefir ekki náðst samkvæmt (5. gr. og málið er ekki útkljáð 

samkvæmt 7. gr., skal aðstoðarmaður í samráði við sveitarstjórn semja yfirlit 
vfir þau gjöld, sem sveitarfélag getur komizt af með minnst og þær' tekjur, sem 
fært þykir að afla eftir gildandi lögum, án þess að ibúum þess sé íþyngt um of. 
Yfirlit þetta, með umsögn sveitarstjórnar, sendir aðstoðarmaður skuldheimtu- 
mönnum sveitarfélags, þeim er það varðar, i ábyrgðarbréfi svo og þeim, sem i 
ábvrgð kunna að vera, ásamt tillögum sinum um hversu skuli fara um þann 
hluta skuldanna, sem yfirlitið sýnir, að ekki getur orðið greiddur eins og þá 
er ástatt.

9- gr.
1 tillögum eftir 8. gr. getur aðstoðarmaður lagt til:

a) Eftirgjöf skulda að nokkru eða öllu levti.
b) Greiðslufrest um ákveðinn tíma. 
e) Vaxtalækkun eða brottfall vaxta,

allt eftir því sem hann telur óhjákvæniilegt með hliðsjón af fjárhag sveitar- 
félags.

1 tillögunum skal fara eftir reglum 81.—89. gr. skiptalaga 12. apríl 1878 að 
þvi leyti, sem þær eiga við. Skuldir við önnur sveitarfélög teljast ckki forgangs- 
skuldir, nema veð sé fvrir.

10. gr.
Xú er skuld tryggð með veði og skal þá selja veðið eftir fyrirmælum 87. gr. 

skiptalaga 12. april 1878, eins fljótt og við verður komið og áður aðstoðarmaður 
gerir tillögur eftir 8. og 9. gr. Ráðherra getur, ef aðstoðarmaður leggur það til, 
krafizt þess, að veðið sé lagt út sveitarfélaginu fyrir hæsta boð, sem uppboðs- 
ráðandi tekur gilt. Ráðherra getur einnig ákveðið greiðsluskilmála. enda er þá 
andvirðið tryggt með veði í eigninni og ábyrgð sýslusjóðs.

Þegar svo stendur á sein segir í þessari grein greiðast ekki innheimtulaun 
af söluandvirði.

11- gr.
Xú samþykkja % skuldheimtumanna, sem ráða yfir minnst % þeirra skulda, 

sem tillögur aðstoðarmanns ná til, að ganga að þvi, sem í tillögunum greinir,
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og er það þá bindandi fyrir hina skukiheimtumennina. Atkvæðisrétt eiga þeir 
einir, sem úrslit atkvæðagreiðslunnar snertir fjárhagslega.

Skuldheimtunienn, sem ekki hafa komið svari sínu til aðstoðarmanns áður 
3 mánuðir eru liðnir frá þvi hann afhenti tillögur sínar á póst, teljast sam- 
þykkja þær.

12. gr.
Nú fæst ekki fullnægjandi samþykki skuldheimtumanna sainkvæmt 11. gr., 

og sendir þá aðstoðarmaður skjöl málsins til ráðherra ásamt skýringum sinum. 
Ráðherra leggur síðan úrskurð á málið, að fengnum nánari upplýsingum, ef 
hann telur þeirra þörf.

13. gr.
í úrkurði þeim, sem í 12. gr. getur, er ráðherra lieimilt að ákveða:

a) Að skuldir skuli gefnar eftir að nokkru eða öllu leyti
b) Að skuldir skuli greiðast á ákveðnum fresti 
e) Að vextir skuli lækka eða falla niður

allt eftir því, sem hann telur óhjákvæmilegt ineð hliðsjón af fjárhag sveitar- 
félags.

Ákvörðun þá, sem um ræðir í a-lið þessarar greinar má ráðherra þó því 
aðeins gera að
a) Skrifstofustjórinn í atvinnuniálaráðuneytinu, lögmaðurinn i Reykjavik og 

hafstofustjórinn telji að hinar eftirgefnu skuldir séu að mestu eða öllu levti 
tapaðar með hliðsjón af gjaldgetu og framtiðarhorfum, enda sé ekki framar 
gengið í eftirgjöfum en embættismenn þessir eru sammála um að leggja til.

b) Ríkissjóði sé gert að greiða allt að 10 % af hinu eftirgefna.
c) Hlutaðeigandi sýslusjóði sé gert að greiða jafnmikið og rikissjóði af hinu 

eftirgefna, nema ráðherra telji, að fengnum upplýsingum, fjárhag sýslu- 
félags svo þröngan, að greiðslan verði því til verulegs hnekkis.

14. gr.
Eignir sveitarfélags verða ekki teknar til gjaldþrotaskipta.

15. gr.
Aðför eða kyrrsetning getur ekki farið fram hjá sveitarfélagi, sem leitað 

hefir aðstoðar eftir löglim þessum. Þó má veðhafi i fasteign gera aðför.

16. gr.
Meðan stendur á ákvörðunum þeim, sem lög þessi ráðgera, ber aðstoðar- 

manni og sveitarstjórn, að viðlagðri ábvrgð að lögum, að sjá um, að í fjármál- 
efnum sveitarfélags sé ekkert aðhafzt, sem rýri inöguleika skuldheimtumanna til 
að fá greiðslu. Fyrir þvi má ekki inna af hendi önnur gjöld en þau, sem þarf til 
að halda uppi lögboðinni starfsemi svo að sæmilegt sé, eða sainningsbundnar 
greiðslur af fasteignaveðslánum.
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17. gr.
Þóknun aðstoðarmanna sveitarfélaga eftir lögum þessum greiðir rikissjóður 

eftir reikningi, sem ráðherra úrskurðar.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Hin síðari árin hefir það hvað eftir annað komið fyrir, að hreppsfélög liafa 
lent í greiðsluörðugleikum og hefir á ýmsan hátt verið reynt að hlaupa undir 
bagga með þeim. En sú hjálp, sem hægt liefir verið að vcita, liefir í ýnisum til- 
fellum reynzt ófullnægjandi og til munu þau hreppsfélög vera, seni talsvert 
mörg síðari árin hafa safnað skuldum árlega og sjá þess engan kost að standa í 
fullum skilum. Þetta ástand er ekki viðunandi, en úr þessu hefir ekki verið 
hægt að bæta, meðal annars af því að löggjöf var ekki til um hversu fara skyldi 
með sveitarfélag, sem lent hefir í greiðsluþroti. Akvæði laga um greiðsluþrot 
einstaklinga og félaga eiga ekki við um sveitarfélög og hefir því þótt rétt að gera 
tilraun til að setja nýja löggjöf um þetta efni.

Hversu mörg þau sveitarfélög eru nú, sem eru í þrotum, verður ekki sagt 
með vissu, enda skiptir það í þessu sambandi ckki mjög miklu ináli. Hitt er 
víst, að í þessu máli er nauðsyn á, að ráðstafanir séu gerðar, því að ella er hætt 
við að svo geti farið, að sveitarfélag lamist svo, að það gefist upp og hætti öllum 
greiðslum, jafnvel þeim, sem það þó gæti innt af höndum. Almennt viðskipta- 
örvggi krefst og þess, að ófáanlegar skuldir séu gerðar upp og tap komi niður, 
þar sem óhjákvæmilegt er.

Þegar gera á upp hag sveitarfélags veldur það einna mestuin örðugleikum 
að kveða á um, hve mikið það getur greitt, sökum þess, að það er injög undir 
greiðslugetu íbúanna komið, en hún getur hrevtzt til muna frá ári til árs. Með 
tilliti til þessarar óvissu og vegna þess að þetta verður að vera undir mati kom- 
ið, hefir það ráð verið tekið í frv. þessu, að láta ríkissjóð og eftir atvikum 
sýslusjóð bæta skuldheimtumönnum að nokkru það, sem þeir tapa. Ber á 
þetta að líta sem einskonar trvggingarráðstöfun gagnvart skuldheimtumönn- 
um. Það sýnist sem sé auðsætt, að varla verði lagðar fjárhagsbvrgðar á rikis- 
sjóð eða sýslusjóð nema víst sé talið, að sveitarfélag geti ekki greitt. Það sem 
ríkissjóður og sýslusjóður legðu fram vrði þvi eins og uppbót til skuldheimtu- 
manna fyrir þá von, sem þeir ella kynnu að hafa um greiðslu síðar vegna 
hrevttra kringumstæðna. Að öllu athuguðu verður varla séð, að skuldheimtu- 
mönnum sé með þessu gert rangt til.

Uin einstakar greinar frv. þykir rétt að taka fram það, sem liér segir: 

Um 1. gr.
Það virðist réttast að láta mál þessi ganga gegnum stjórnarráðið að því Ievti 

sem unnt er, því að með þvi móti ættu þær ráðstafanir, sem frv. ráðgerir, að 
verða ódýrastar og mest samræmi i þeim.
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Um 2. gr.
Þvkir ekki gefa tilefni til athugasemda.

Um 3. gr.
Það er vel hugsanlegt að sveitarfélög biðji um aðstoð án brýnnar þarfar og 

er þá sjálfsagt að heimilt sé að synja beiðninni.

l’m 4. gr.
Það er ólijákvæmilegt að skipa mann til þess að hafa hönd í bagga með 

Dæjarstjórn eða hreppsnefnd. Af þessu leiðir nokkur kostnaður, en verulegur 
ætti hann ekki að þurfa að vera.

Um 5. gr.
Fvrri hluti gr. er sjálfsagður, en um síðari lilutann er rétt að geta þess, að 

þar sem vel má vera, að það komi í ljós við rannsókn aðstoðarmanns, að sveit- 
arfélag geti bjargazt á eigin spýtur, verður að vera heimild til að láta frekari 
aðgerðir falla niður, ef slíkt kemur í ljós.

Um 6. gr.
í þessari gr. er gert ráð fvrir eins konar skiptafundi. Ef skuldheimtumenn 

eru í fjarlægð er gert ráð fyrir, að aðstoðarmaður sjái um, að þeir fái sér um- 
boðsmann. Á fundi þessum verður aðstoðarmaður að reyna að koma á samkoniu- 
tagi milli sveitarstjórnar og skuldheimtumanna og ætti að mega gera ráð fyrir, 
að það heppnist í mörgum tilfellum.

Um 7. gr.
Að sjálfsögðu verður sveitarfélag að gera það sem unnt er til að standa i 

skilum. Fyrir því verður að vera heimild til að fyrirskipa að ganga að skilmálum 
skuldheimtumanna, þegar þeir eru þannig að álíta verður, að sveitarfélag geti 
uppfyllt þá.

Um 8. gr.
Ef þær aðgerðir, sem gert er ráð fyrir í undanfarandi gr. leiða ekki til neinna 

lykta á málinu, verður að leita einskonar nauðasamninga við skuldheimtumenn.

Um 9. gr.
í þessari gr. er sagt fyrir um hvað skuli standa í frumvarpi til samninga. 

Að öðru leyti gefur gr. ekki tilefni til athugasemda.

Um 10. gr.
Sérstök ákvæði eru nauðsynleg um veðsettar eignir. Oft kemur það fyrir, 

að slíkar eignir eru lagðar ut veðhöfum fyrir minna en þær eru verðar. Þess 
vegna er ástæða til að tryggja sveitarfélagi, að það megi ganga inn í hæsta boð. 
Með þessu er veðhafa ekki gcrt rangt til, því að honum er frjálst að bjóða það 
sem hann telur eignina verða. Hinsvegar g'etur sveitarstjórn verið alveg nauð- 
synlegt að halda eigninni, en á uppboð verður hún að fara til þess að vita livort 
veðhafi á kröfu á meiru en andvirði eignarinnar.
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Um 11. gr.
Það er álitamál hve mikinn meiri hluta á að þurfa til þess að tillögur að- 

stoðarmanns teljist bindandi fyrir alla. Hér er stungið upp á % og sýnist það nóg.

Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 13. gr.
í þessari gr. er gert ráð fyrir að valdbjóða eftirgjafir og greiðsluskilmála 

ef ekkert samkomulag liefir náðst. Þetta valdboð er þó mörgum og miklum skil- 
yrðum bundið og öll ganga þau út á að tryggja það, að ekki sé gengið á rétt 
skuldheimtumanna. í gr. virðist svo strangt eftir þessu gengið, að engin bætta 
sé á að gengið sé of nærri eignarréttj skuldaeigenda.

Um 14.—15. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 16. gr.
Akvæði þessarar gr. eru sjálfsögð.

Um 17.—18. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.

35. Frumvarp
til laga um kjötmat o. fl.

(Lagt fvrir Alþingi 1933).

. 1- gr.
1 lögum þessum merkir:
Sláturfénaður, sauðfé allskonar, nautgripi, svín, liross, alifugla o. s. frv.
Sláiurf járafurðir, kjöt, hausa, innyfli, gærur og skinn o. s. frv.
Læknir', dýralækni þann, er kjötskoðunina annast, eða hvern þann ann- 

an lækni eða læknisnema, sem löggiltur hefir verið til starfsins samkvæmt 4. gr. 
iaga þessara.

Kjötmatsmaður, hvern þann undirkjötmatsmann, er lýtur vfirkjötmats- 
manni og aðstoðarmönnum hans, sbr. 7. gr.

2. gr.
Sláturfénaði, sem slátra á í því augnamiði að flytja kjötið fryst eða kælt 

á erlendan markað, má aðeins slátra i löggiltum sláturhúsum, og frvsting eða 
kæling kjötsins aðeins fara fram i löggiltum frystihúsum.

Atvinnumálaráðuneytið löggildir sláturhús og frystihús, að fengnum til- 
lögum vfirkjötmatsmanns og læknis þess, er kjötskoðun annast i hlutaðeigandi
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umdæmi, ef húsin eru að dómi þeirra svo fullkomin að gerð og öllum útbún- 
aði, að hægt sé þessvegna að fullnægja nauðsynlegum heilbrigði- og hreinlætis- 
kröfum. Skvlt er löggiltum sláturhúsum að hafa lækni jafnan við hendina til 
eftirlits meðan siátrun fer fram.

Ráðuneytið heldur skrá yfir löggilt sláturhús og frvstihús, þar sem hvert 
þeirra liefir sérstakt löggildingarmerki.

Ráðherra setur reglur um útbúnað löggiltra sláturhúsa og frystihúsa.
Nú fullnægir löggilt sláturhús eða frystihús eigi lengur skilyrðum þeim. 

sem sett voru fvrir löggildingu, og ber yfirkjötmatsmanni eða lækni þegar að 
skýra ráðuneytinu frá þvi. Setur ráðunevtið umráðamönnum hússins hæfileg- 
an frest til að kippa því i lag, sem ábótavant er og fellur löggildingin niður, ef 
eigi er bætt úr göllunum innan hins ákveðna frests.

3. gr.
Hús þar sem slátrað er skepnum, sem kjöt af er ætlað til söltunar til út- 

flutnings eða til sölu til alinennings innanlands, en sem ekki eru löggilt slátur- 
hús, skulu vera þrifaleg og svo rúmgóð og þannig hagað, að kjöt geti kólnað þar 
nægilega fljótt og skemmdalaust. Ráðherra getur sett nánari reglur um slik 
sláturhús eftir því sem þurfa þvkir.

4. gr.
Læknisskoðun skal fram fara á öllum sláturfénaði áður en slátrun fer 

fram, ef kjötið er ætlað til útflutnings frvst, kælt eða saltað, og mega ekki liða 
meira en 12 kl.st. frá þeirri skoðun og til slátrunar.

Ennfremur skal læknisskoðun á öllu kjöti og innyflum fara fram þegar 
eftir slátrun og áður en kjötið er fryst, kælt eða saltað. Að skoðun lokinni skal 
læknirinn merkja kjötið samkvæmt reglum er ráðherra setur, um skoðun og 
merkingu á kjöti. Ennfremur getur ráðherra sett reglur um skoðun og merk- 
ingu skinna og annara sláturfjárafurða. Ef þörf þykir, getur ráðherra sett sér- 
stakar reglur um slátrun, mat og merkingu á kjöti til ákveðinna landa, eftir því 
liverjar kröfur þar eru gerðar í því efni.

Sláturfjárafurðir sem revnast spilltar eða sýktar, svo að hætta geti stafað 
af að nota þær til manneldis eða á annan hátt, skulu þegar í stað ónýttar sam- 
kvæmt fyrirmælum ráðuneytisins á þann hátt, að trvggt sé, að engin hætta geti 
stafað af þeim.

Ekki má slátra í löggiltu sláturhúsi sjúku sláturfé, er nokkur smithætta 
getur stafað af, að áliti læknis þess, sem skoðunina hefir á hendi, nema sérstak- 
ur klefi sé til þeirra afnota einna í sláturhúsinu. Sjálfdauðar skepnur má ekki 
flvtja inn i sláturhús né á lóð þess, nema til komi levfi læknis þess, er kjöt- 
skoðun annast í hlutaðeigandi sláturhúsi.

5' §r‘
Þar sem því verður við komið, skipar ráðherra dýralækni til að annast 

kjötskoðun og merkingu á kjöti og öðrum sláturfjárafurðum. Náist ekki til 
dýralæknis, skipar ráðherra, að fengnum tillögum dýralæknis, lækni eða lækn-
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isefni, er að minnsta kosti hefir lokið fyrsta liluta læknaprófs, til starfsins, 
enda hafi hann lokið kjötskoðunarprófi hjá löggiltum dýralækni hér á landi.

Revnist ókleift að fá lækni til kjötskoðunar á einhverjum slátrunarstað, 
getur ráðunevtið veitt undanþágu frá læknisskoðun saltkjöts á þeim stað.

6. gr.
Allt kjöt, sem flutt er á erlendan markað, skal metið og flokkað eftir teg- 

undum og gæðum af kjötmatsmönnum, sem starfa undir umsjón yfirkjötmats- 
manns og aðstoðarmanna hans. Flokkun kjötsins skal vera nákvæm, og setur 
ráðunevtið, að fengnum tillögum yfirkjötinatsmanns og einhverra af helztu út- 
flytjendum, reglur um flokkun, frystingu, söltyn, umbúðir og merkingu kjöts- 
ins, og meðferð.

Kjöt, sem saltað er til sölu í verzlunum innanlands, skal einnig metið og 
flokkað af kjötmatsmönnum samkvæmt reglum, er ráðunevtið setur.

7. gr.
Ráðherra skipar einn vfirkjötmatsmann til að hafa umsjón með mati á 

öllu því kjöti, er meta skal samkvæmt 5. gr. Skal hann hafa fullkomna þekk- 
ingu á kjöti og öllu því, er lýtur að meðferð þess. Yfirkjötmatsmaður skal 
hafa að minnsta kosii 3 menn til aðstoðar við starf sitt, meðan aðalsauðfjár- 
slátrun stendur yfir ár livert.

Ráðunevtið setur yfirkjötmatsmanni og aðstoðarmönnuin lians reglur um 
störf þeirra.

Ekki má yfirkjötmatsmaður eða aðstoðarmenn nans þiggja neina þóknun 
lijá þeim er við útflutning kjöts eru riðnir, né heldur hafa með höndum sölu á 
kjöti til útlanda né neinskonar milligöngu í þvi efni, er hann eða þeir geti liaft 
hagnað af.

Arleg laun yfirkjötmatsmanns skulu vera 1200 krónur en aðstoðarmanna 
lians 300 krónur. Auk þess skulu aðstoðarmenn hafa daglaun fyrir þá daga 
sem þeir starfa í yfirinatserindum, og ákveður ráðuneytið þau að fengnum til- 
lögum yfirkjötmatsmanns.

Auk ferðakostnaðar eftir sanngjörnum reikningi, sem ráðunevtið úrskurð- 
ar, skal yfirkjötsmatsmaður og aðstoðarmenn hans fá 4 krónur í fæðispeninga 
ineðan þeir eru frá heimilum sínum vegna vfirmatsins. Allur kostnaður, sem af 
vfirmatinu leiðir, greiðist úr ríkissjóði.

8. gr.
Lögreglustjóri skipar kjötmatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað. Fer 

um tölu þeirra og val eftir tillögum vfirkjötmatsmanns.
Kjötmatsmenn annast hlutverk það og starf, sem þeim er falið með lögum 

þessum, samkvæmt reglum, er ráðunevtið setur.
Kaup kjötmatsmanna ákveður yfirkjötmatsmaður í samráði við forstöðu- 

menn sláturhúsa eða hlutaðeigandi verzlanir á hverjum stað, og greiða verzl- 
anir þær eða sláturhús, sem slátrunina framkvæma, kaupið. Eigi mega kjöt- 
matsmenn þiggja neina aukaþóknun eða hlunnindi hjá þeim, sem þeir meta
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kjöt fyrir 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 víkja honum frá 
um stundarsakir, en tilkynna skal hann hlutaðeigandi lögreglustjóra sam- 
stundis þessa ráðstöfun, sem þá víkur hinum brotlega kjötmatsmanni endan- 
lega frá störfum og skipar annan matsmann í hans stað.

9- gr.
1 kaupstað eða kauptúni þar sem eru 1000 íbúar eða fleiri, skal allt kjöt 

af skepnum, sem slátrað er þar eða sem flutt er þangað nýtt og ætlað er til sölu 
þar, skoðað og merkt af lækni þeim, er kjötskoðun annast þar á staðnum og 
getur ráðunevtið sett nánari reglur þar um. Akvæði þetta tekur þó ekki til 
kjöts, sem áður hefir verið merkt til útflutnings i löggiltu sláturhúsi eða lækn- 
ir hefir skoðað og merkt í sláturhúsi, sem í 3. gr. getur. Ráðherra getur sett nán- 
ari reglur um þessi atriði, ef þurfa þykir.

Kjöt sem flutt er að, nýtt, kælt eða frosið, skal flutt í þar til gerðum umbúð- 
um, er læknir tekur gildar.

Ráðuneytið getur einnig, ef ástæður þykja til, fyrirskipað samskonar kjöt- 
skoðun í kauptúnum þar sem búa færri en 1000 manns.

Þar sem sláturhús er í kaupstað eða kauptúni, getur kjötskoðun og merk- 
ing farið fram í sláturhúsinu sjálfu, en bæjarfélag eða hreppsfélag, þar sem 
sláturhúsið er, skal sjá fyrir löggiltu húsnæði til skoðunar á aðfluttu nýju kjöti, 
gegn sanngjörnu gjaldi, er eigandi kjötsins greiðir samkvæmt nánari fyrirmæl- 
um ráðuneytisins, og skal öllum þeim, er flytja nýtt kjöt, ómerkt, til sölu í kaup- 
stað eða kauptúni, skylt að leggja það fram til skoðunar áður en þeir afhenda 
það kaupanda.

Nú neitar læknir að merkja kjöt, og er eiganda þess þá óheimilt að selja 
það eða afhenda innan kauptúnsins, en telji hann sig órétti beittan, getur hann 
innan 12 klst. skötið máli sinu til úrskurðar heilbrigðisnefndar kauptúnsins. 
Úrskurði heilbrigðisnefndin kjötið söluhæft, skal það merkt sérstöku merki.

10. gr.
í kaupstöðum og kauptúnum sem lög þessi taka til, má eigi hafa ómerkt 

kjöt, nýtt eða frosið í kjötbúðum eða á öðrum sölustöðum.

11- gr.
Ráðherra getur sett reglur um útbúnað kjötbúða og um það, hvaða vörur 

megi selja í kjötbúðum auk þeirra vara sem um ræðir í lögum þessum og ann- 
að, sem lýtur að verzlun með sláturfjárafurðir. Sömuleiðis getur ráðherra sett 
reglur, eftir því sem þurfa þykir um atvinnurekstur við tilbúning matvæla úr 
sláturfjárafurðum, svo sem pylsugerð, niðursuðu sláturfjárafurða og annað 
því um líkt.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 23
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12. gr.
Nú flytur einhver eða lætur flytja út kjöt til sölu á erlendum markaði án 

þess að gæta fyrirmæla laga þessara um mat, flokkun og merkingu þess og án 
þess að hafa fengið undanþágu frá kjötmerkingu samkvæmt 4. gr. 2. mgr. og 
varðar það sektum frá 500 til 5000 kr. Önnur brot gegn lögum þessum eða regl- 
um, sem settar verða samkvæmt þeim, varða sektum allt að 2000 krónum.

Fara skal með mál út af brotum þessum sem almenn lögreglumál.
Um refsingar fyrir brot yfirkjötmatsmanns, aðstoðarmanna hans, kjötmats- 

manna og lækna gegn ákvæðum þessara laga, fer sem um brot opinberra starfs- 
manna almennt.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 42, 19. 

maí 1930 um mat á kjöti til útflutnings og lög nr. 12, 13. september 1912 um 
merking á kjöti.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samkvæmt lögum nr. 42, 19. maí 1930 um mat á kjöti til útflutnings eru 

yfirkjötmatsmenn sex og hafa hver sitt umdæmi nema einn, sem ætlað er að 
hafa vfireftirlit með flokkun og meðferð á frosnu kjöti. Höfðu áður verið fimm 
yfirmatsmenn á saltkjöti og hafði svo verið um alllangt skeið. Vafi hefir þótt 
á því hvort þetta væri heppilegt fyrirkomulag, og hefir verið kvartað yfir því 
að matið væri ekki framkvæmt á sama hátt í öllum yfirmatsumdæmunum. 
Yfirmatsmennirnir hafa ekki haft neitt verulegt samband sín á milli og hefir 
því framkvæmd matsins, eins og vænta má, getað orðið nokkuð með öðrum 
hætti hjá einum en öðrum. Með frumvarpi þessu er ætlast til að ekki verði 
nema einn yfirkjötmatsmaður, og séu honum fengnir þrir aðstoðarmenn, að 
minnsta kosti, sem hafi eftirlit með framkvæmd matsins ásamt yfirkjötmats- 
manni, en matið framkvæma annars kjötmatsmenn skipaðir af iögreglustjóra 
eins og áður hefir verið. Er búist við því að með þessu fáist. betra samræmi i 
matið og að kjötið geti orðið vandaðri vara og er sérstaklega þörf á að vanda 
vel til skoðunar og mats á frystu kjöti til útflulnings. Þá eru teknar upp í frum- 
varp þetta ýmsar reglur um mat og merkingu á kjöti, sem ætlað er til sölu i 
kaupstöðum og kauptúnum innanlands, en um það hafa engar reglur verið til 
áður. Ákvæðin um læknisskoðun og merkingu á kjöti, sem áður voru í lögum 
nr. 12,13. sepember 1912 eru nú tekin upp i þetta frumvarp ásamt ákvæðunum 
um matið.

Það hefir þótt nauðsynlegt síðan útflutningur á frystu kjöti hófst, að slát- 
urhús þau og frystihús> sem notuð eru fyrir það kjöt, væru sérstaklega vel út- 
búin og hafa því verið tekin upp í frumvarp þetta ákvæði um löggildingu slíkra 
húsa, og má ekki samkvæmt frumvarpinu flytja út fryst kjöt til sölu á erlend- 
um markaði nema úr slíkum löggiltum húsum.

Auk þess sem að framan er talið eru nokkrar smábreytingar í frumvarp- 
inu frá því sem nú gildir samkvæmt kjötmatslögunum frá 1930, en um þær og 
að öðru leyti vísast til athugasemda við einstakar greinar frumvarpsins.
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Um 1. gr.
Þarf ekki skýringar.

Um 2. gr.
1 þessari grein eru ný ákvæði um löggildingu sláturhúsa og frystihúsa og 

vísast um það efni til þess, sem að framan er sagt. Ákvæði greinarinnar er ætl- 
ast til að megi gera fyllri eftir þörfum með reglum sem ráðherra setur um 
útbúnað húsanna.

Um 3. gr.
Það er ekki ætlast til þess að löggilda þurfi öll sláturhús, þó í þeim sé slátr- 

að skepnum, sem kjöt af er saltað tíl útflutnings, en eigi að siður verða húsin 
að vera svo þrifaleg og þannig hagað, að hægt sé að fara svo með kjötið, að 
það verði góð vara og verður því að vera nokkurt opinbert eftirlit með þess- 
um húsum og matsmenn starfa þar eins og í hinum löggiltu húsum.

Um 4. og 5. gr.
Þessar greinar fjalla um heilbrigðisráðstafanir við slátrun og við söltun og 

frystingu kjöts. Eru ákvæði um þessi efni nokkru fyllri en í kjötmerkingarlög- 
unum frá 1912 og nokkur nýmæli eru einnig í greinunum, svo sem um sérstaka 
merkingu kjöts til ákveðinna landa og um heimild fyrir ráðherra til að fyrir- 
skipa skoðun og merkingu á öðrum sláturfjárafurðum en kjöti.

Um 6. gr.
Þessi grein er um mat á kjöti og er ætlast til, að um það verði settar nánari 

reglur eftir þvi sém þurfa þykir. Hefir þótt réttara að leggja það í hendur ráð- 
herra, að setja slíkar nánari reglur, en að ákveða nákvæmlega um það efni i 
lögunum vegna þess að það kemur bezt í ljós við reynslu, hvers sérstaklega er 
þörf um matið og er þá hægra að breyta til svo sem reynslan sýnir þurfa, ef 
eigi þarf lagabreytinga til þess.

Um 7. gr.
Eins og sagt er í athugasemdunum hér að framan er ætlast til að fram- 

vegis verði aðeins einn yfirkjötmatsmaður, er hafi yfirumsjón með öllu kjöt- 
mati. Hefir þótt nauðsynlegt að hækka nokkuð laun hans úr því sem nú er um 
laun yfirkjötsmatsmanna og fá honum aðstoðarmenn, sem launaðir verði úr 
ríkissjóði. Koma aðstoðarmennirnir að nokkru leyti í stað núverandi vfirkjöt- 
matsmanna. Laun aðstoðarmannanna eru sett lægri, en laun núverandi yfir- 
kjötmatsmanna, en í stað þess eru þeim ætluð daglaun fyrir þá daga, sem þeir 
eru að störfum í þarfir matsins. Þess er vænzt að matskostnaður lækki nokkuð 
frá því sem nú er við þessa breytingu á fyrirkomulaginu.

Um 8. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru í samræmi við þær reglur sem nú gilda.

Um 9. og 10. gr.
Eins og getið er um í inngangi þessara athugasemda er ætlast til að læknis- 

skoðun og merking fari fram á öllu kjöti, sem selt er nýtt í kaupstöðum og hin-
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um stærstu kauptúnum. Eiga þessi ákvæði, að veita meiri tryggingu en nú er 
fyrir því að kjöt, sem haft er á boðstólum, sé góð og óskemmd vara.

Um 11. gr.
Það þykir rétt að heiniila ráðherra að setja reglpr um kjötbúðir og at- 

vinnurekstur við tilbúning matvæla úr kjöti og öðrum sláturfjárafurðum, eftir 
því sem álitið kynni að verða heppilegt og nauðsynlegt til þess að tryggja mönn- 
um, að farið sé með kjöt og aðrar sláturfjárafurðir eftir heilnæmisreglum og 
ekki sé notað skemmt eða vont efni í matvæli, sem búin eru til úr sláturfjár- 
afurðum og höfð til sölu handa almenningi.

Um 12. og 13. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.

.i 36. Frumvarp
til laga um að niður falli útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1. gr.
Frá 1. marz 1933 fellur niður útflutningsgjald af hverskonar landbúnaðar- 

afurðum.
2. gr.

Um leið eru úr gildi numin, að þvi er snertir landbúnaðarvörur, lög nr. 
70 27. júní 1921 og lög nr. 11 29. mai 1925.

Greinargerð.

Það er mjög óvenjuleg skattaleið að afla ríkissjóði- tekna með útflutnings- 
gjaldi á frainleiðsluvörum þjóðarinnar sjálfrar. Þó kemur þessi skattaöflun 
miklu harðar niður á landbændum en fiskframleiðendum, þvi að þeir, sem rækta 
landið, verða að kaupa það og borga vexti af höfuðstól, sem nemur nokkrum 
tugum milljóna, en af fiskimiðunum er eigi greidd nein leiga. Auk þess hefir 
skapazt mikið misrétti um þessa skattgreiðslu, þegar vaxandi bæjamyndun olli 
því, áð mikiU markaður fyrir landbúnaðarvörur varð til í landinu sjálfu. Sátu 
sumir bændur við þann eld, en aðrir nálega eingöngu við útlenda markaðinn, 
sem var toUaður af landsmönnum sjálfum, en innlendi markaðurinn var i einu 
betri og tollfrjáls. Sjá aUir, hvílikt misrétti þessi skattalöggjöf skapar miHi skatt- 
þegna í landinu.

Framantaldar ástæður hafa raunar átt við eins og nú mörg undanfarin ár. 
En nú hefir bætzt við alveg sérstök ný ástæða, hið gifurlega verðfaU íslenzkrar
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landbúnaðarvöru á erlendum markaði. Eins og nú stendur á er með öllu ósæmi- 
legt fyrir þjóðfélagið að nota útflutningsgjald af landbúnaðarvörum sem skatt- 
stofn, og mun frekar þörf á þessu þingi að hugsa fyrir verðlaunum handa bænd- 
um, sem flytja vörur á erlendan markað, eins og hann er nú.

Nái þetta frv. samþykki, mun ég flytja tillögur, sem bæta ríkissjóði upp 
þann tekjumissi, sem leiðir af samþykkt þessa frumvarps.

Sþ. 37. Tillaga
til þingsályktunar um riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit (áður Hlað- 
gerðarkoti).

Flutningsm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, 
Vilmundur Jónsson.

Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að sjá um, að kaupum Minningar- 
sjóðs Jóhanns Jóhannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur á jarðeigninni 
Reykjahlíð í Mosfellssveit (áður Hlaðgerðarkoti) verði rift þegar í stað, með 
málssókn ef þörf er á.

Grein argerð.
»

HneyksJismálið um kaupin á jörð þessari er öllum kunnugt orðið og því 
ástæðulaust að gera nánari grein fyrir þessari tillögu.

Nd. 38. Tillaga
til þingsályktunar um skipun kreppunefhdar.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson,
Héðinn Valdimarsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að kjósa 7 manna kreppunefnd, er vísað verði 
til málum, sem snerta kreppuna og ráðstafanir gegn henni.

Sþ. 39. Tillaga
til þingsályktunar um' að leggja niður ríkisféhirðisstarfið.

Flm.: Jónas Jónsson.

Sameinað Alþingi skorar á ríkisstjórnina að veita ekki ríkisféhirðisstarfið, 
sem nú er laust, en semja við Landsbankann um að anhast gjaldkerastörfin, 
eins og áður var.



182 Pingskjal 39—40

Greinargerð.
Fvrr meir annaðist Landsbankinn féhirðisstörf ríkissjóðs, unz búið var til 

sérstakt embætti vegna útborgana landsins. Þetta starf er að mestu leyti óþarft, 
með því að raunverulega er Landsbaókinn féhirðir ríkisins. Með þessu móti 
sparast talsvert af dýrkeyptri vinnu, og er auk þess til þæginda fyrir viðskipta- 
menn rikissjóðs og bankans.

Nd. 40. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 82, 23. júní 1932, um sjúkrasamlög.

Flm.: Vilmundur Jónsson.

1- gr-
Á eftir 3. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: (

Ráðherra er heimilt að lögskrá sjúkrasamlög fyrir skóla, aðra en harna-
skóla, með eftirfarandi skilyrðum:

1. Samlagið nái að jafnaði yfir einn skóla. Þó mega tveir eða fleiri skólar 
vera saman um samlag, ef þeir eru í sama hreppi eða kaupstað.

2. Samlagið skal veita viðtöku og full félagsréttindi:
a. hverjum nemanda skólans, nema vitað sé, að hann, ef hann er fullra 

16 ára, eða framfærandi hans, ef hann er yngri, hafi þær tekjur eða sé 
svo efnum búinn, að liann geti ekki þess vegna orðið hlutgengur með- 
limur í sjúkrasamlagi samkv. ákvæðum 3. gr., enda sé hann fullhraust- 
ur, er hann gengur í samlagið.

b. liverjum kennara og starfsmanni skólans, sem uppfyllir skilyrði 3. gr.
3. Samlagið uppfvlli að öðru leyti skilyrði 3. gr. Þó má takmarka trygging- 

una rneira en þar er gert ráð fyrir, svo sem með því að láta trygginguna 
ekki ná til sumarleyfa og sleppa dagpeningatryggingu.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu. .

Greinargerð.

Hávaði íslenzkra námsmanna er ekki betur efnum búinn en það, að ef 
einhver verður fyrir lasleika, svo að hann þurfi að leggjast á sjúkrahús, þó að 
ekki sé nema viku eða hálfsmánaðartíma, er honum oftast ókleift, kostnað- 
arins vegna, að halda námi áfram það árið, og ekki þarf langa eða dýra sjúk- 
dómslegu til þess, að hann verði ef til vill að hætta námi með öllu.

Er fáum nauðsynlegra að tryggja sig gegn sjúkdómum en fátækum náms- 
mönnum, og ekki sízt þeim, sem námið stunda fjarri heimilum sínum.

Skólastjóri Menntaskólans á Akureyri skýrir frá því, að venjulega séu 
það tveir til þrír nemendur á ári þar í skólanum, sem verði fyrir tilfinnanleg-
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um sjúkdómskostnaði — og þá oftast vegna sjúkdómslegu til uppskurðar —, 
og er það ekki meiri kostnaður en svo, að sjúkrasamlag þar í skólanum, með 
mjög lágu árgjaldi nemendanna, segjum 3—5 kr., mundi auðveldlega geta 
staðizt hann.

1 haust sem leið var undirbúin stofnun sjúkrasamlags í þessum skóla, með 
ágætri þátttöku nemendanna, en þegar til þess kom að lögskrá það, þóttu 
sjúkrasamlagalögin ekki veita heimild til þess, með þvi að þau mæla svo fyrir, 
að meðlimir sjúkrasamlags skuli allir eiga heima í samlagshéraðinu. En einmitt 
vegna þess ákvæðis er öllum aðkomunemendum, sem tryggingarinnar hafa 
mesta þörf, ókleift að gerast meðlimir í sjúkrasamlagi héraðsins, þó að til væri, 
enda slík samlög ekki að öllu leyti við hæfi námsmanna — trygging þeirra 
óþarflega víðtæk fyrir þá — og þar af leiðandi of dýr.

Auk þeirra beinu trygginga, sem sjúkrasamlög skólanemenda geta veitt 
þeim, fer ekki hjá þvi, að þau geti haft uppeldislega þýðingu fyrir þá. Þeir 
kynnast þessari tryggingarstarfsemi, læra að meta gildi hennar, fá æfihgu í 
að taka þátt í rekstri hennar og stjórn og breiða síðan þessa mikilsverðu þekk- 
ingu út um landið.

Af framangreindum ástæðum er frv. þetta borið fram. Er þó ekki farið 
fram á meira en heimildarákvæði til að lögskrá skólasamlög. Með þvi að hér 
er um algert nýmæli að ræða, þykir ef til vill réttara að hafa nokkurn hemil 
á í byrjun og reyna þetta fyrirkomulag i einum eða tveimur skólum, til þess 
að sjá, hvernig það gefst, áður en lengra er haldið.

Ed. 41. Frumvarp
til laga um eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi.

Flutningsm.: Bjarni Snæbjörnsson.

1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka eignarnámi afnotarétt landsvæða þeirra 

úr Garðalandi á Álftanesi, sem seld voru á leigu vorið 1932 mönnum, búsettum 
utan Garðahrepps og Hafnarfjarðar.

2. gr.
Ef um bætur verður að ræða fyrir réttindin yfir landsvæðunum eða mann- 

virki á þeim, greiðast þær úr kirkjujarðasjóði.

3. gr.
Þegar eignarnám hefir farið fram, selur eða leigir kirkjumálaráðherra landið 

Hafnarfjarðarbæ til ræktunar, ef samkomulag næst um skilmála.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt samkv. áskorun bæjarstjórnar Hafnarfjarðar, og 
er útdráttur úr gerðabók hennar um þetta efni ásamt bréfi bæjarstjóra tekið 
upp á eftir greinargerð þessari.

Tildrög þessa máls eru þau, að er það fréttist haustið 1931, að skipta ætti 
áður óskiptu landi Garðakirkju á Álftanesi, fór bæjarstjórn Hafnarfjarðar þess 
á leit við ríkisstjórnina, að hún gæti fengið keyptan þann hluta af óræktuðu en 
ræktanlegu landi jarðarinnar, sem kæmi í hennar hlut er skipti færu fram. 
Ríkisstjórnin kvað sig bresta heimild til þessa, en hinn 20. maí 1932 var samþ. 
í Ed. þingsálvktun um að skora á stjórnina að leigja Hafnarfjarðarkaupstað þann 
hluta úr landi Garðakirkju á Álftanesi, sem félli í hlut heimajarðarinnar við 
skipti á áður óskiptu landi Garða. Þessari þáltill. var útbýtt á Alþingi 14. maí 
1932, en með samningum, dagsettum 18. og 24. s. m., leigði stjórnin þeim Her- 
manni Jónassyni lögreglustjóra í Reykjavík og Tryggva Guðmundssyni ráðs- 
manni á Kleppi spildu af landi þessu. Vera má og, að fleiri hafi fengið þarna 
land á leigu um þessar mundir.

Þar eð þessi landsvæði eru hluti af þvi landi, sem áðurnefnd þáltill. nær 
til, og bæjarstjórnin í Hafnarfirði er óánægð yfir, að ekki hefir verið í þessu 
farið eftir yfirlýstum vilja Ed., hefir mér verið falið að flytja þetta mál. Bæjar- 
stjórn Hafnarfjarðar óskar ákveðið, að hún eða íbúar kaupstaðarins fái þessi 
svæði til umráða til ræktunar, þar sem mikill hörgull er á ræktunarhæfu landi 
i grennd kaupstaðarins.

Stærð þessara tveggja landsvæða er samtals 43,2 ha., eða um 130 dagsláttur. 
Hafi fleiri fengið land þarna á sama hátt, er landstærðin auðvitað meiri.

Eftir því, sem öll atvik eru, sýnist mjög ólíklegt, að leigjendum landsins 
verði metnar nokkrar skaðabætur fyrir missi leiguréttarins, en skyldi svo verða, 
virðist kirkjujarðasjóður verða að greiða þær bætur.

Fylgiskjal I.

Bæjarstjórinn í Hafnarfirði. — Hafnarfirði, 17. febr. 1933.
Hér með sendi ég yður, herra alþingismaður, tillögu, er samþykkt var á 

fundi bæjarstjórnar 31. f. m. út af sölu á Garðakirkjulandi, til fyrirgreiðslu á 
þann hátt, er þér teljið heppilegastan.

Virðingarfyllst.
Emil Jónsson.

Til herra alþingismanns Bjarna Snæbjörnssonar.
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Fylgiskjal n.

Útdráttur úr gerðabók bæjarstjórnar Hafnarfjarðar.
„Ár 1933, hinn 31. jan., hélt bæjarstjórn Hafnarfjarðar fund með sér á 

venjulegum stað og tima.
Á fundinum gerðist sem hér segir:

1. Lesin upp fundargerð fasteignanefndar, dags. 23. jan. s. 1. og samþykkt. 1 
sambandi við 6. lið fundargerðarinnar var samþykkt tillaga frá Þorleifi 
Jónssyni, svo hljóðandi:

Út af afhendingu bezt ræktanlega svæðisins úr útlandi kirkjujarðar- 
innar Garða í Garðahreppi til manna búsettra utan Garðahrepps og Hafn- 
arfjarðar, sem álti sér stað á síðastliðnu vori, ályktar bæjarstjórnin að fela 
þingmanni kaupstaðarins að beita sér fyrir þvi á næsta Alþingi, annaðhvort 
með flutningi þingsályktunartillögu eða frumvarps, að umrædd afhending 
á nefndu Iandsvæði úr Garðakirkjulandi verði ógilt og Iandsvæðið afhent 
Hafnarfjarðarkaupstað til ræktunar, annaðhvort með venjulegum erfða- 
festuskilmálum, eða þá með hreinni sölu“.
Ofanskráð tillaga var -samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Rétt eftirrit staðfestir

Bæjarstjórinn i Hafnarfirði.
Emil Jónsson.

Ed. 42. Frumvarp
til laga um eftirlit með sparisjóðum.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt að fela stjórn Landsbanþa Islands að láta starfs- 

lið bankans endurskoða alla sparisjóði landsins einu sinni á ári og gefa árlega út 
yfirlitsskýrslu um hag sjóðanna. Má verja til þessa eftirlits allt að 3000 kr. ár 
hvert. Skal þeirri fjárhæð jafnað niður á sparisjóðina eftir veltu þeirra, og end- 
urgreiðist hún Landsbankanum.

2. gr.
Lög nr. 48 20. júní 1923, um eftirlitsmann með bönkum og sparisjóðum, 

skulu úr gildi numin.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 34
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Gr einar gerð.

Vegna kreppunnar er sýnilegt, að gjaldþegnum landsins muni veitast erfitt 
að standa undir lögboðnum launagreiðslum, sem minna var sakazt um meðan 
vel lét í ári. Mun það nú nokkuð almenn krafa frá kjósendum, að spöruð séu 
þau embætti, sem telja má, að geri lítið eða ekkert gagn, einkum ef þau eru þá 
í meira lagi fjárfrek. Má búast við, að nú í vetur og á næstu árum verði það 
eitt af aðalstörfum Alþingis að koma á stórfelldri samfærslu og nýskipun á 
embættakerfi landsíns.

En af öllum embættum, sem til eru í landinu, mun það almanna trú, að 
cftirlitsstarfið með bönkum og sparisjóðum sé einna dýrkeyptast, ef bæði er 
miðað við kaupgreiðslu og not þau, sem þjóðfélagið hefir af þessari starfrækslu.

Sú er saga þess máls, að lögin um þetta embætti voru sett á Alþingi 1923. 
Islandsbanki var þá á heljarþröminni, en skuldunautar hans í Rvík vildu forða 
honum frá falli, koma skuldbindingum hans á gjaldþegna landsins en njóta 
sjálfir fjármagns bankans. Gerðu framsóknarmenn í báðum deildum þingsins 
þá kröfu um, að þingnefnd yrði falið að rannsaka hag bankans, enda mátti varla 
minna vera, þar sem bankinn var í stórum vanda, en einmitt þá að fá margar 
milljónir að láni hjá landinu. En flokkur Mbl. í þinginu vildi með engu móti 
leyfa þingmönnum að kynnast skuldamálum bankans, enda myndi þá hafa 
verið stífluð á að ósi um lán til bráðeignalausra manna, sem bankinn hélt áfram 
að lána og tapaði á mörgum milljónum.

En til að láta svo líta út, sem meðhaldsmenn bankans vildu þó þola eitt- 
hvert eftirlit, kom Sigurður Eggerz með frv. um að búa til embætti til eftirlits 
með bönkum og sparisjóðum. Fylgdu Mbl.menn allir honum fast að málum, 
en framsóknarmenn voru á móti, en í minni hluta. Laun voru ekki spöruð, og 
skyldi eftirlitsmaðurinn hafa 10 þús. kr. fastar og dýrtíðaruppbót eins og í 
bönkunum. Á þann hátt mun eftirlitsmaðurinn hafa fengið um 16 þús. kr. í 
árskaup og ferðakostnað að auki.

Sigurður Eggerz og íhaldsmenn höfðu stofnað embættið, en Klemens Jóns- 
son átti að veita það. En hann taldi embættið óþarft, eins og samflokksmenn 
hans á þingi, og vildi fá það afnumið á Alþingi 1924, ef framsóknarmenn gætu 
unnið svo á við kosningarnar haustið 1923, að þeir hefðu meirihlutaaðstöðu í 
báðum deildum.

En svo var ekki. Ihaldið var i einskonar meiri hluta eftir kosningarnar 
og formaður þess flokks var búinn að lofa ákveðnum flokksmanni sinum em- 
bættinu eftir stjórnarskiptin. En sá maður hafði þá staðið fyrir bankadeild og 
tapað þar miklu fé fyrir ógætilegar ráðstafanir, sem sýnilega kom af hæfileika- 
leysi mannsins til að dæma um fjármál. Þegar Klemens Jónsson sá, að starfið 
yrði ekki lagt niður, heldur veitt, og það manni, sem var bersýnilega mjög illa 
til starfrækslunnar fallinn, afréð ráðherrann að veita það heldur sjálfur, áður en 
hann léti af völdum, manni, sem ekki væri fyrirfram víst um, að ekkert gagn 
gæti gert í starfinu.

Jakob Möller hlaut embættið, en ihaldsmenn brugðust reiðir við og þótt- 
ust illá sviknir, er þeir gátu ekki veitt embættið sjálfir. Deildu þeir fast á hinn
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nýja eftirlitsmann í blöðunum og töldu rétt að leggja embættið niður. Kvaðst 
Jakob Möller mundu sætta sig við það og ekki krefjast skaðabóta.

Eftirlitsmaðurinn tók á móti launum sinum, en mun brátt hafa komizt 
að þeirri niðurstöðu, að embættið væri eiginlega óþarft og ekkert þar að gera. 
Hann virðist hafa frá byrjun leitt hjá sér að athuga bankana og útibú þeirra, 
en fvrstu árin mun hann hafa skoðað einstaka sparisjóði, en þó engar skýrslur 
gefið þinginu eða almenningi um störf sín. Eina verulega „starfskýrslan“, sem 
eftirlitsmaðurinn mun hafa birt almenningi, er yfirlýsing hans á þingi 1930, 
eftir að íslandsbanki hafði stöðvað greiðslur og var margfaldlega gjaldþrota, 
eins og síðar hefir sannazt. En þá var eftirlitsmaðurinn prýðilega ánægður með 
hag stofnunarinnar.

Loks kom þar, að Landsbankinn og Útvegsbankinn létu fjármálastjórnina 
vita, að þeir vildu ekki borga eftirlitsmanninum laun, og munu hafa rökstutt þá 
skoðun með þvi, að embættið hefði enga raunverulega þýðingu fyrir bankana, 
en allverulegan kostnað í för með sér. Mun það nú almennt viðurkennt, að em- 
bættið sé gersamlega þýðingarlaust, en hinsvegar meðal hinna dýrustu, sem 
þjóðin þarf að borga. Er þess vegna lagt til, að embættið sé lagt niður þegar í 
stað. Bankarnir sjálfir eru nú hver um sig háðir miklu eftirhti, enda reynslan 
sýnt, að eftirlitsmaðurinn telur sig ekki eiga þangað erindi. Hinsvegar er nauð- 
synlegt, að allir sparisjóðir landsins séu endurskoðaðir einu sinni á ári og opin- 
ber skýrsla gefin um. Þykir langeðlilegast, að þetta starf sé falið þjóðbankanum, 
enda getur hann látið starfsmenn sína við útibúin og aðalbankann frámkvæma 
þetta eftirlit með litlum kostnaði.

Breyting sú, sem hér er farið fram á, myndi spara landinu 12—13 þús. kr. 
árlega, og eftirlitið með sparisjóðunum auk þess verða viðunanlega sterkt, í stað 
þess að það er nú ekki neitt, nema að því leyti sem sparisjóðirnir framkvæma 
það sjálfir.

Nd. 43. Frumvarp
til laga um læknishéraðasjóði.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

1. gr.
Sé læknishérað læknislaust, svo að eigi komi til greiðslu á embættislaunum, 

eða hluta þeirra, til þjónandi læknis i því héraði, skulu launin eða launahlutinn 
með dýrtiðaruppbót renna i sérstakan sjóð, er verður eign hlutaðeigandi héraðs. 
Við ákvörðun þessarar upphæðar skal jafnan miða við byrjunarlaun eins og þau 
eru ákveðin i lögum um laun embættismanna.

1 sama sjóð og á sama hátt skulu og renna laun yfirsetukvenna þeirra um- 
dæma, er auð kunna að standa innan læknishéraðsins, hvort sem þau laun eiga 
að greiðast af bæjarsjóðum eða rikissjóði og sýslusjóðum.
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Nú kemur ekki til útborgunar allt það fé, sem áætlað er í fjárlögum sem 
læknisvitjanastyrkur handa sveitum, sem eiga sérstaklega erfiða læknissókn, og 
rennur þá það, sem afgangs verður af áætluðu fé til hvers héraðs, í sjóð þess.

2. gr.
Sjóðir þeir, sem stofnaðir eru samkvæmt 1. gr., nefnast læknishéraðasjóðir. 

Skulu þeir vera i vörzlu og undir umsjá ráðherra, sem sér um, að fé þeirra sé 
jafnan handbært og ávaxtað á tryggum stað.

3. gr.
Fé læknishéraðasjóða skal varið’til þess að tryggja eftir föngum, að hér- 

uðin séu sem sjaldnast læknislaus og yfirsetukvennalaus, svo sem með því að 
leggja það til læknisbústaða, uppbótar á launum yfirsetukvenna eða annars 
þess, sem ætla má, að verði til þess að gera héruðin eftirsóknarverðari fyrir 
lækna og yfirsetukonur eða horfi til endurbóta á heilbrigðismálum héraðsins.

4. gr.
Landlæknir gerir, eftir að hafa leitað álits hlutaðeigandi héraðsbúa, tillögur 

um fjárveitingar úr læknishéraðasjóðum, en ráðherra tekur ákvarðanir um þær.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.

Greinargerð.

Frv. þetta var flutt á þremur síðustu þingum, og vísast til fyrri greinargerða. 
Frv. er óbreytt að efni til frá því sem það var flutt á síðasta þingi.

Nd. 44. Frumvarp
til hjúkrunarkvennalaga.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

1. gr.
Rétt til að kalla sig hjúkrunarkonur hafa þær konur einar hér á landi, sem 

stundað hafa nám tilskilinn tíma'í hjúkrunarkvennaskóla íslands í Reykjavik 
og að loknu prófi þar eru taldar hæfar til hjúkrunarkvennastarfa.

Ráðherra getur og veitt öðrum konum leyfi til að kalla sig hjúkrunarkonur, 
ef þær hafa lokið að minnsta kosti jafngildu námi og eru að öðru leyti hæfar 
til hjúkrunarkvennastarfa, að dómi aðalkennara hjúkrunarkvennaskólans og 
landlæknis.
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2. gr.
Ekki má ráða aðrar konur en þær, sem eru fullgildar hjúkrunarkonur sam- 

kvæmt 1. gr., til sjálfstæðra hjúkrunarkvennastarfa við sjúkrahús, sjúkraskýli, 
elliheimili, barnaliæli og aðrar tilsvarandi heilbrigðisstofnanir, að skólum sem 
skólahjúkrunarkonur né til þess að starfa að almennum hjúkrunarkvennastörf- 
um á vegum sveitarfélaga, sjúkrasamlaga eða sérstakra hjúkrunar- eða hknar- 
félaga.

Ráðhen-a getur veitt undanþágur frá ákvæðum þessum, þegar sérstakar 
ástæður eru fyrir hendi.

3. gr.
Ef hjúkrunarkona gerir sig seka um einhverja óhæfu í störfum sinum eða 

hagar sér þannig, að hjúkrunarkonu sé sérstaklega ósamboðið, að dómi aðal- 
kennara hjúkrunarkvennaskólans og landlæknis, má ráðherra svipta hana rétti 
til að kalla sig hjúkrunarkonu, en skjóta má hún þeim úrskurði til dómstólanna.

4. gr.
Þeim hjúkrunarkonum, sem eru starfandi hér á landi sem sjálfstæðar hjúkr- 

unarkonur á sjúkrahúsum eða annarsstaðar, þegar lög þessi ganga í gildi, má 
ráðherra með ráði aðalkennara hjúkrunarkvennaskólans og landlæknis veita 
rétt til að kalla sig hjúkrunarkonur áfram og til að njóta meðfylgjandi réttinda, 
þó að þær uppfylli ekki skilyrði 1. gr., enda leiti þær eftir því innan árs.

5. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál, 

og varða brotin sektum, 50—500 kr. Sektirnar renna i ríkissjóð.

Greinargerð.
Hjúkrunarkonur leggja á sig langt og erfitt nám til að búa sig undir störf 

sin. Með stofnun hjúkrunarkvennaskólans er fengið ríkiseftirlit með þvi, að 
hæfar konur veljist til þessara þýðingarmiklu starfa og verði vel undir þau 
búnar.

Mælir öll sanngirni með þvi, að valdar, fulllærðar hjúkrunarkonur njóti hér 
á eftir nokkurrar réttarverndar, a. m. k. í áttina við það, sem ljósmæðrum ér 
ætlað að njóta, og gengur frv. þetta ekki lengra. Jafnframt er til þess ætlazt, að 
hjúkrunarkonur séu háðar svipuðum viðurlögum og ljósmæður, ef þær brjóta 
af sér í störfum sínum.

Erlendis er víða gerður niikill munur á „ríkisviðurkenndum“ hjúkrunar- 
konum og öðrum konum, sem fást við hjúkrunarkvennastörf og minni trygg- 
ing þýkir fyrir, að séu sæmilega lærðar. Á þetta sér einkum stað í þeim löndum, 
er islenzkar hjúkrunarkonur hafa samband við og leita til sér til framhalds- 
menntunar. Telja islenzkar hjúkrunarkonur sig einkum munu hafa mjög mikið 
gagn af lagaákvæðum eins og þeim, sem hér er farið fram á, er þær leita fram- 
haldsnáms erlendis, og er félag þeirra að öllu leyti samþykkt frumvarpinu.
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Nd. 45. Nefndarálit
um frumvarp til ljósmæðralaga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarpið og borið það saman við hin eldri lög og 
ákvæði um þessi efni, sem vísað er til í 13. gr. frumvarpsins.

Að undanskildum nokkrum breytingum á orðalagi og skipun efnis er hér 
eigi um aðrar breytingar að ræða en þær, er getur í greinargerð frumvarpsins 
og virðast vera til bóta, ef lögfestar yrðu.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 22. febrúar 1933.
Bergur Jónsson, Sveinbjörn Högnason, Guðbr. Isberg,

form. , frsm. fundaskrifari.
Steingr. Steinþórsson. Jóhann Þ. Jósefsson.

Ed. 46. Frumvarp
til framfærslulaga.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

I. KAFLI.
Um framfærsluskyldu.

1. gr.
Framfærslustyrk skal veita hverjum þeim manni, er sökum fátæktar, 

vanheilsu, atvinnuskorts eða af öðrum orsökum getur eigi aflað sér þess, er 
sjálfur hann og skyldulið hans má eigi án vera til lífsframfærslu, og telst þar 
til læknishjálp og aðhjúkrun i veikindum, enda verði eigi bætt úr þörf hans 
á annan hátt.

Framfærslustyrkur skal vera svo mikill sem nauðsyn krefur, að dómi 
sveitarstjórnar, og honum haga svo sem hún telur rétt vera, þó með þeim tak- 
mörkunum, er síðar segir. Framfærslustyrk skal endurgjalda eftir því, sem á- 
kveðið er í lögum þessum, af framfærsluþurfa sjálfum eða framfærslumanni 
(2,—19. gr.).

Sá, er framfærslustyrk þiggur, er háður valdi sveitarstjórnar svo sem 
lög þessi mæla fyrir um.

2. gr.
Skylt er hjónum að framfæra hvort annað, meðan hjónabandi þeirra er 

eigi slitið að lögum.
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3. gr.
Skylt er foreldrum í félagi og hvoru fyrir sig að framfæra og uppala börn 

síu þangað til þau eru 16 ára.
4. gr.

Nú gengur maður að eiga konu. þá, er átt hefir áður með öðrum manm 
barn eða börn, og er honum þá skylt að framfæra og ala upp til fullnaðs 16 
ára aldurs það eða þau börn hennar, enda fylgi þau henni, og helzt sú skylda 
hans, þótt konan deyi, en hverfur ef hjónabandinu er slitið að lögum af öðrum 
orsökum. Framfærsluskylda foður slíkra barna er eins fyrir það söm og áður 
en konan giftist þessum manni sínum.

Sömu skyldu að sínu leyti hefir og kona við börn eiginmanns síns, þau 
er hann hefir átt, áður en hún giftist honum, með annari konu. Framfærsiu- 
skylda móður þeirra barna er einnig hin sama og áður en maðurinn kvæntist 
aftur.

5. gr.
Skylt er kjörforeldri að ala upp og framfæra kjörbarn sitt sem eigið barn, 

og verður eigi krafizt framfæris og uppeldis af sönnum foreldrum barnsins, 
nema kjörforeldrin þrjóti.

6. gr.
Börn skulu, svo sem þau eru fær um, ala önn fyrir foreldrum sinum, og 

mega ekki foreldrar verða framfærsluþurfar, meðan þau eiga þau börn á lifi, 
sem eru þess umkomin að annast þau. Á sama hátt skulu foreldrar ala önn 
fyrir börnum sínum 16 ára og eldri.

7. gr.
Framfærslumaður á rétt á að taka framfærsluþurfa frændur sína, þá er 

honum er skýlt fram að færa, heim til sín og ala þar önn fyrir þeim, ef hann 
fer vel með þá. Móðir óskilgetins barns hefir jafnan rétt og foreldri skilgetins 
barns til að liafa barn sitt hjá sér eða ráða verustað þess.

Ef framfærsluþurfi er giftur og framfærslumaður eigi skyldur að fram- 
færa hitt hjóna, þá skal framfærslumanni skylt að greiða meðlagið af hendi, 
nema hann kjósi heldur að taka bæði hjónin á heimili sitt. Nú á þurfamaður 
tvo eða fleiri jafnnána framfærslumenn, er eigi kemur saman um, hver þeirra 
skuli taka hann heim til sín og hver gjalda meðlag, og skal þá yfirvald, þar er 
þurfalingur á lögheimili eða er staddur, skera úr.

8. gr.
Um réttindi og skyldur sveitarstjórna út af framfærslu hjóna og skilget- 

inna barna og óskilgetinna fer eftir sifjalögum, að því leyti sem lög þessi ná 
ekki til.

9- gr.
Nú sýkist hjú manns eða slasast af ótilhlýðilegri breytni þess sjálfs, og 

kostar það sjálft lækning sína og geldur húsbónda fyrir fæði og hjúkrun, með- 
an það er sjúkt og er á hans vegum.
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10. gr.
Ef hjú sýkist eða slasast, og er um að kenna ótilhlýðilegri breytni hús- 

bónda þess, hvort heldur af því að hann hefir skipað hjúinu þau verk, er hann 
mátti sjá, að því voru um megn, eða og óvanalegan starfa þann, er einhverjum 
sérstökum háska er bundinn, eða af hverri annari orsök, er húsbónda verður 
gefin sök á, þá skal hann kosta lækning hjúsins.

11. gr.
Nú sýkist hjú eða slasast, og er hvorki um að kenna ótilhlýðilegri breytni 

þess sjálfs eða húsbónda þess, og greiðir það þá sjálft kostnað þann, er leiðir 
af lækning þess og sérstakri hjúkrun, en húsbónda þess er skylt að fæða það 
ókeypis — einnig þótt fæðið verði að vera sérstakt sjúkrafæði — í allt að 3 mán- 
uði þrítugnætta, þó ekki lengur en út vistráðningartimann.

Ef hjú sýkist eða slasast í fjarlægð frá heimili sínu án þess sjálfu þvi eða 
húsbónda þess verði um kennt, og verður að liggja sjúkt utan heimilis sins, þá 
skal húsbóndi þess greiða legukostnað fyrir það i allt að 3 mánuði þrítugnætta, 
þó ekki lengur en út vistráðningartímann og ekki yfir 5 kr. um hvern sólarhring.

Sama er og þegar hjúi er komið burt af heimili sínu til lækninga eftir 
læknisráði, hvort heldur í sjúkrahús eða annað, enda sé hvorki því né húsbónda 
þess um leguna að kenna.

12. gr.
Samningur milli húsbónda og hjús um það, að vistinni skuli lokið þegar 

er hjúið verður sjúkt, skal ógildur, og fari sjúkt hjú úr vist, annaðhvort af þvi 
að vistráðin hafa verið bundin slikum skilmála, eða af því, að svo hefir verið 
um samið eftir að það varð sjúkt, þá losast húsbóndinn eigi fyrir það við skyldu 
sína til framfærslu á hjúinu eftir lögum þessum, hvorki gagnvart hjúinu sjálfu 
né framfærslumanni þess.

13. gr.
Leggist hjú sjúkt, má eigi flytja það burt, enda þótt vistartiminn sé á enda, 

nema læknir eða sóknarprestur eða tveir aðrir skilríkir menn lýsi yfir því 
áliti, að hjúinu sé ekkert mein þar af búið, né öðrum, ef sýkin er sóttnæm. Nú 
flytur húsbóndi samt hjúið burtu, og skal hann þá standast allan kostnaff af 
hjúkrun og lækningu sjúklingsins.

14. gr.
Þegar hjú, sem sýkist eða slasast í vistinni, á eftir ákvæðum þessara laga 

að greiða sjálft lækningarkostnað og hjúkrunar, en hefir ekki efni á því, skal 
þann kostnað endurgjalda húsbóndanum, ef hann krefst þess, af dvalar- 
sveitinni.

Deyi hjú i vist, skal húsbóndi annast greftrun þess, ef erfingjar gera það 
eigi, gegn endurgjaldi af sveitarsjóði, ef með þarf.

15. gr.
Um framfærsluskyldu útgerðarmanns gagnvart skipverjum fer eftir sigl- 

ingalögum.
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Framfærslumaður skipverja eða framfærslusveit eiga sömu framfærslu- 
kröfu á hendur útgerðarmanni og skipverji, ef hann neytir ekki réttar síns.

16- gr-
Ef iðnaðarnemi, er býr hjá lærimeistara sinuin, sýkist, þá er lærimeist- 

ari hans skyldur að sjá honum fyrir aðhjúkrun og lækningu á sinn kostnað, 
þangað til námstímanum er lokið eftir samningnum, eða samningnum er slitið 
af öðrum löglegum ástæðum, þó eigi lengur en 6 mánuði. Sé sjúklingurinn tal- 
inn ólæknandi, eða nemandi hefir beðið það tjón á heilsu sinni, er talsvert kveð- 
ur að og ætla má að verði langvinnt, skal lærimeistaranum þar að auki vera 
heimilt að segja lausum námssamningnum 3 mánuðum eftir að nemandi varð 
fyrir því, og er hann upp frá því undanþeginn þeirri skyldu að annast hjúkrun 
og lækning nemanda.

Nú hefir svo verið um samið, að náminu skuli hætta, ef nemandi sýkist, 
eða svo verður um samið siðar, er nemandi verður sjúkur, að náminu skuli lok- 
ið, og losast lærimeistari ekki fyrir það frá hinum áðurgreindu skyldum sínum 
gagnvart sveitarsjóði, er leggja verður með nemanda.

Að öðru leyti skulu ákvæðin í 9., 10. og 13. gr. laga þessara ná til nem- 
enda, er eiga heima hjá lærimeistaranum, og skulu þar að auki ákvæðin í 10. 
gr. og ofangreind fyrirmæli um rétt lærimeistarans til þess að segja samningn- 
um slitið, ef nemandi verður sjúkur, eiga við eins fvrir það, þótt hann sé eigi 
til heimilis hjá lærimeistaranum.

17.
Nú fullnægir framfærslumaður eigi framfærsluskyldu sinni, eða hann fer 

illa með framfærsluþurfa sinn eða ómaga, og er þá dvalarsveitinni skylt að 
annast framfærslu framfærsluþurfans eða ómagans, gegn endurgjaldi frá fram- 
færslumanni, svo fremi að sveitarstjórnin álítur, að hann sé fær um áð greiða 
meðlagið. Álit þetta má leggja undir úrskurð vfirvalds, en úrskurði þeim má 
skjóta til atvinnumálaráðherra.

Ákvæði þessarar greinar á ekki við um framfærslu hjóna í milli, barna 
yngri en 16 ára, né heldur um framfærslu þá, er getur um í 9.—16. gr.

18. gr.
Með þeim takmörkunum, sem leiðir af ákvæðum næstu greinar á undan, 

ákveður vfirvald, þar er framfærslumaður á heima, eða dvelur, ef hann hefir 
hvergi fast aðsetur, meðlag barna með foreldrum, foreldra með börnum, stjúp- 
börnum (4. gr.) eða kjörbörnum (5. gr.), hjóna hvors með öðru, og upphæð 
barnsfararkostnaðar (8. gr.).

19. gr.
Nú er meðlagsúrskurður (18. gr.) löglega birtur og meðlag eða barnsfar- 

arkostnaður eigi greitt i tæka tíð, og er þá rétt að taka fúlguna lögtaki sam- 
kvæmt lögum 16. desember 1885 um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms 
eða sáttar.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþlng). 25
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Ef ekki næst á þann hátt fúlga sú, er framfærslumaður á að greiða með 
skilgetnu barni sínu yngra en 16 ára, er ekki fylgir honum (27. gr.), eða stjúp- 
barni sínu á sama aldri (4. gr), þá skal um greiðslu fúlgunnar fara sem segir 
i lögum um greiðslu meðlags af hálfu barnsföður með óskilgetnu barni sínu, 
að þvi er við verður komjð, ef aðrir lögskyldir framfærslumenn barnsómagans 
eru þess eigi megnugir að framfæra hann án sveitarstyrks, eða ómaginn eigi á 
annan hátt kemst af án sveitarstyrks.

II. KAFLI.
Um framfærslurétt.

20. gr-
Ríkið allt er sameiginlegt framfærslufélag, og á hver sá, sem hefir íslenzk- 

an ríkisborgararétt, framfærslurétt í dvalarsveit sinni.

21. gr.
Danskir rikisborgarar, heimilisfastir hér á landi, eiga sama framfærslu- 

rétt sem íslenzkir ríkisborgarar meðan þeir dvelja hér.
Aðrir utanríkismenn eignast framfærslurétt hér á landi, þegar þeir fá ís- 

lenzkan ríkisborgararétt.
22. gr.

Maður, sem hefir öðlazt framfærslurétt á íslandi, missir hann, þá er hann 
verður borgari í öðru ríki, að svo miklu leyti og á meðan hann að lögum getur 
eigi notið þeirra réttinda, sem bundin eru við ríklsborgararétt. En öðlist hann 
aftur ríkisborgararétt, þá á hann framfærslu í þeirri sveit, er hann kýs að 
dvelja í.

Nú verður maður, sem eigi á heimtingu á framfærslurétti hér á landi, 
þurfandi framfærslustyrks hér, og honum verður eigi vísað til framfærslu í út- 
löndum, og skal honum þá styrk veita í dvalarsveit hans.

Nú er þess krafizt frá útlöndum, að tekið verði hér við framfærslu ís- 
lenzks ríkisborgara, og ráðherra álítur, að ekki verði komizt hjá því að veita 
manni þeim viðtöku, og er þá rétt, að ráðherra vísi honum, með fjölskyldu, ef 
nokkur er, til framfærslu á þá sveit, er hann til þess kýs.

III. KAFLI.
Um það, hvernig haga skuli stgrkveitingu.

23. gr.
Framfærslustyrk skal veita á þann hátt, að gætt sé, svo sem verða má, 

hvorstveggja í einu, hagsmuna almennings og þarfa og velferðar þurfalingsins.

24. gr.
Ekki má halda undirboð á framfærslu þurfalings.
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25. gr.
Framfærsluþurfum skal veita styrk á þann hátt, að styrkurinn sé lagður 

þeim á heimili þeirra, eða þeim komið fvrir á góðum heimilum, þar sem vel fer 
um þá, þeir látnir fara í sjúkrahús, ef læknir álitur þess þörf, eða þeim loks 
komið fyrir á framfærslu- eða atvinnustofnun, sem er undir umsjón lögreglu- 
stjóra og ráðherra hefir sett reglur fyrir.

26. gr.
Nú geta foreldrar ekki staðið straum af börnum sínum yngri en 16 ára, 

og má þá fátækrastjórnin taka þau frá foréldrum þeirra og koma fyrir á góð- 
um heimilum hjá siðsömum og ráðdeildarsömum húsbændum. Þó þarf fátækra- 
stjórn leyfi foreldra til þess að taka börnin frá þeim, nema heimilislíf foreldr- 
anna megi teljast siðspillandi fyrir börnin eða þar fari illa um þau.

Engu siður skal kosta kapps um að velja góð heimili handa munaðar- 
lausum sveitarbörnum.

Ekki má fátækrastjórn skilja hjón samvistum nema með leyfi þeirra.

27. gr.
Ef foreldrar, sem eigi þiggja framfærslustyrk, veita eigi börnum sínum, 

er hjá þeim eru, sómasamlegt uppeldi, eða fara illa með þau, þá skal fátækra- 
stjórnin koma börnunum burtu þaðan á góð heimili, þar sem þau fá góðan að- 
búnað og hæfilega fræðslu og venjast algengri vinnu, og skal meðgjöf með þeim 
þangað talin framfærslustyrkur, veittur foreldrum barnanna, nema hún sé 
þegar í stað endurgoldin.

28. gr.
Sóknarprestar og kennarar skulu líta eftir því, að fyrirmælum í 26. og 27. 

gr. sé fylgt, og yfir höfuð, að vel sé farið með börn þau, er ræðir um, svo og alla 
aðra framfærsluþurfa í sóknum þeirra, sem og börn framfærsluþurfa, er upp 
eru alin hjá foreldrum sínum. Ef presti eða kennara þykir einhversstaðar vera 
misbrestur á þessu, og geta eigi með umvöndun komið lögun á það, ber þeim 
að kæra mál það fyrir lögreglustjóra, er halda á fátækrastjórninni til að gæta 
skyldu sinnar.

Innansveitarmenn hafa einnig rétt til að kæra yfir vanrækslu í þessu efni, 
og er lögreglustjóra skylt að rannsaka kærur þær. Skulu slík mál sæta meðferð 
almennra lögreglumála.

29. gr.
Fátækrastjórn skal gera sér allt far um að stuðla að því, að börn, sem eru 

undir umsjá hennar, séu þannig uppalin, að þau geti séð fyrir sér sjálf, þá er 
þau eru af ómagaaldri.

30. gr.
Vinnandi mönnum ósjúkum, er leita stvrks vegna þess að að þeim þreng- 

ir um stund, skal hreppsnefnd eða bæjarstjórn visa á atvinnu, ef fæst; en ella, 
ef þess er kostur, útvega styrkþega vinnu við framkvæmdir hjá bæjar- eða



sveitarfélagi. Kaupgjald við slíka vinnu skal eigi vera lægra en kauptaxti verk- 
lýðsfélaga segir fyrir um.
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IV. KAFLI.
Um endurgreiðslu framfærslustyrks.

31. gr.
Sá, sem þegið hefir framfærslustyrk, er skyldur að endurborga hann sveit- 

inni sem aðra skuld, nema um styrk sé að ræða, sem eigi er afturkræfur eftir 
þessum lögum.

Framfærslustyrkur, sem veittur er til framfærslu og uppeldis barns inn- 
an 16 ára, telst til skuldar foreldrum barnsins í félagi, ef þau eru gift og bæði á 
lífi, en því foreldri, sem er á lífi, ef annað er dáið, og því foreldri, sem það er 
hjá, eða síðast var hjá, eða er á vegum þess, ef hjónabandi foreldranna er slitið 
að lögum.

32. gr.
Ekki á sveitarstjórn rétt á að krefjast nokkurs endurgjalds á styrk, veitt- 

um af sveitarfé til að greiða:
a. Gjald fyrir nauðsynlegar bækur og kennsluáhöld handa börnum undir 14 

ára aldri, og
b. Greftrunarkostnað þurfamanna, að því leyti sem eftirlátnar eignir þeirra 

brökkva ekki til.

33. gr.
Skylt er sveitarstjórn, er hún veitir styrk úr sveitarsjóði, að kveða svo á 

innan 3 mánaða, að styrkurinn skuli ekki afturkræfur af styrkþega, ef hún telur 
það sanngjarnt vegna ástæðna þiggjanda. Áður veittan styrk er sveitarstjórn 
heimilt að gefa eftir hvenær sem er.

Styrkur, sem veittur er styrkþega, sem er fullra 60 ára að aldri, telst ekki 
sem framfærslustyrkur.

Styrkur, sem veittur er vegna ómegðar þiggjanda, og styrkþegi á minnst 
4 heimilisföst börn framfærsluskyld, ef karlmaður á í hlut, en minnst 2 börn, 
ef kona á í hlut, telst ekki sem framfærslustyrkur.

Styrkur, sem veittur er vegna slysa -eða heilsuleysis þiggjanda, og styrk- 
þegi sannar með vottorði læknis, að hann hafi þess vegna verið ófær til vinnu 
minnst 3 mánuði í senn, telst ekki Sem framfærslustyrkur.

34. gr.
Nú hafa hjón komizt í sveitarskuld í félagi, eða annað þeirra, meðan þau 

voru í hjónabandi, og skal þeim þá skylt að endurborga hana báðum fyrir ann- 
að og öðru fyrir bæði; þó skal, ef annað þeirra deyr og ekki er fé til að greiða 
skuldina, eigi hvíla á því eftirlifanda meira en helmingur sveitarskuldar þeirr- 
ar, sem þau voru þá í, og ekkert á ekkju, ef hún hefir skylduómaga.
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35. gr.
Þegar þeginn framfærslustyrkur er færður inn í sveitarbókina og meiri 

hluti hreppsnefndar og styrkþegi hafa skrifað undir innfærsluna, að hún sé 
rétt tilfærð, er bókin sönnun fvrir skuldinni. Sveitarstjórn getur beiðzt lögtaks 
á skuldum eftir fyrirmælum laga 16. des. 1885 um lögtak og fjárnám án und- 
anfarins dóms eða sáttar.

Lögtaksþeiðni er gild, þótt síðar komi fram en fyrir er mælt í 2. gr. hinna 
nefndu laga.

36. gr.
Sveitarstjórn getur látið fógeta eða hreppstjóra skrifa upp alla fjármuni 

þess, er skuldar sveitinni fyrir þeginn framfærslustyrk. Ef þinglýst er tilhlýði- 
lega eftirriti af uppskriftargerðinni ásamt útdrætti úr sveitarbók, að því er 
styrkinn snertir, leggst veðband á hina uppskrifuðu muni skuldinni til trygg- 
ingar.

Heimilt er sveitarstjórn að fara með fjárkröfur framfærsluþurfa á hendur 
öðrum mönnum, án þess samþykki hans komi til.

Verkfæri eða búsmunir, sem sveitarstjórn fær framfærsluþurfa í hendur, 
eru eftir sem áður eign sveitarinnar.

37. gr.
Sannist það fyrir ráðherra, að sá, er þiggur eða þegið hefir framfærslu- 

styrk, sem enn er eigi endurgoldinn eða gefinn eftir, fari ráðlauslega með efni 
þau, er hann hefir undir höndum, skal ráðherra, eftir beiðni sveitarstjórnar 
og tillögum lögreglustjóra, svipta hann fjárráðum með úrskurði og setja hon- 
um fjárráðamann. Fjárráðamaður skal þegar í stað sjá um, að úrskurður þessi 
verði birtur á varnarþingi þess, sem fjárráðunum er sviptur.

Sannist það með vottorði frá sveitarstjórninni, að framfærslustyrkurinn 
sé endurgoldinn, skal ráðherra nema úrskurðinn úr gildi, ef sá beiðist, er fjár- 
ráðum er sviptur.

Fyrir þinglýsingar þær og aflýsingar, er kóma fyrir samkvæmt þessari 
grein og næstu grein á undan, skal ekkert gjald greiða.

38. gr.
Sá, sem þiggur framfærslustyrk og er þó vinnufær, er skyldur að fara í 

viðunanlega vist og vinna hverja venjulega vinnu, sem greidd er með venjulegu 
kaupgjaldi, sem sveitarstjórnin ákveður og honum er ekki um megn, meðan 
hann er ekki fær um án sveitarstyrks að framfleyta sér og þeim, er hann á 
fram að færa að lögum. Akvæði sveitarstjórnar er hann skyldur til að hlýða 
fyrst um sinn, enda þótt hann vilji ekki kannast við, að vist sú eða vinna sé 
viðunanleg, er honum var boðin, en málið getur hann jafnframt kært fyrir lög- 
reglustjóra, er sker úr því, eftir að hafa leitað álits tveggja óvilhallra manna 
og verklýðsfélags á staðnum, ef slíkt er til.

Á sama hátt getur framfærslusveit barnsföður látið hann vinna af sér 
barnsfúlgu þá, er hún hefir orðið að borga, hafi hann ekki fyrir konu og börn- 
um að sjá, eða látið hann afplána fúlguna i fangelsi við venjulegt fangavið-
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urværi og við skylduvinnu, og ákveður hlutaðeigandi lögreglustjóri með úr- 
skurði, hve lengi fangelsisvistin skuli standa, þó svo, að í stað hverra 200 kr. 
komi aldrei meira en 20 daga fangelsi.

Arður af vinnu fangans fellur til framfærslusveitar, enda greiði hún kostn- 
að allan af fangelsisvistinni.

Nú hefir framfærslusveit ekki fengið meðlag greitt fyrir þá sök, að ókunn- 
ugt hefir verið um dvalarstað greiðanda eða hann hefir komizt undan laga- 
aðförum, og er þá þeirri sveit, sem ekki hefir fengið styrk sinn endurgoldinn, 
heimilt, er greiðandi kemur síðar fram, að ganga að honum að lögum að því 
er meðlagið snertir.

39. gr.
Nú óhlýðnast þurfamaður skipun sveitarstjórnar, þeirri er getur um í næstu 

grein hér á undan, og má þá kæra hann um það fyrir lögreglustjóra, er heldur 
honum til hlýðni, ef þörf gerist, með sektum eða fangelsi, eftir málavöxtum.

Með mál út af brotum gegn þessari grein skal fara sem almenn lög- 
reglumál.

40. gr.
Nú vill maður flytja af landi burt, en hefir vandamenn, sem ekki eru 

sjálfbjarga og honum ber fram að færa að lögum, og skal hann þá, áður en 
hann bvrjar ferð sína, ef sveitarstjórnin í framfærsluhreppi þeirra eða barns- 
móðir heimtar, skvldur að setjá viðunanlega tryggingu fyrir því, að vandamenn 
hans, er eftir verða, verði eigi sveitarfélaginu til þyngsla að minnsta kosti um 
næstu 3 ár, nema veikindi eða önnur ófyrirsjáanleg óhöpp valdi, enda banni 
lögreglustjóri utanförina, nema þessum skilyrðum sé fullnægt.

41. gr.
Nú sýnir framfærsluþurfi mikla óhlýðni eða þrjózku við sveitarstjórn, eða 

hann sökum leti, drykkjuskapar, illinda eða óknytta eykur sveit sinni sýnileg 
þyngsli, og má þá sveitarstjórnin láta setja hann í fangelsi við venjulegt fanga- 
viðurværi í allt að 3 mánuðum', þó því aðeins, að lögreglustjóri veiti samþykki 
sitt til þess í hvert sinn, eða setja hann í nauðungarvinnu, með samþykki lög- 
reglustjóra og eftir reglum, er ráfcherra þar um setur.

Kostnaður við fangelsisvist eftir grein þessari greiðist af sveitarsjóði.

V. KAFLI.
Um styrkveitingár og niðurjöfnun fátækrakostnaðar.

42. gr.
Nú þarfnast maður framfærslustyrks, og skal hann þá veittur honum af 

dvalarsveit.
43. gr.

1 lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en 1. marz næsta ár, sendir sveit- 
arstjórn til atvinnumálaráðuneytisins yfirlit yfir framfærslukostnað þann, sem 
hún hefir haft á árinu, sannað með nægum skilrikjum. Atvinnumálaráðuneyt-
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ið jafnar síðan niður samanlögðum fátækrakostnaði allra sveita landsins á 
hverja sveit, að hálfu eftir samanlögðu skattmati fasteigna i sveitinni, í sam- 
anburði við samanlagt skattmat allra fasteigna í landinu, að hálfu eftir saman- 
lagðri fjárhæð skuldlausra eigna og tekna af eign og atvinnu í sveitinni, i sam- 
anburði við samanlagðar tilsvarandi fjárhæðir á öllu landinu. Atvinnumála- 
ráðuneytið innheimtir siðan eftirstöðvar fátækrakostnaðar hjá þeim sveitum, 
sem greitt hafa minna en þeim ber samkv. þessari niðurjöfnun, og endurgreiðir 
þeim sveitum mismuninn, sem hafa greitt of mikið. Skal þeim innheimtum 
og endurgreiðslum lokið fyrir 1. júli vegna undanfarandi árs.

1 yfirliti yfir framfærslukostnað er sveitarstjórn heimilt að telja með fá- 
tækrakostnaði fé það, sem varið hefir verið til atvinnubóta í bæjar- eða sveit- 
arfélaginu, svo og styrki til sjúkrasamlaga og til annarar tryggingarstarfsemi, 
sem ætla má að létti beinan framfærslukostnað.

Atvinnumálaráðuneytið hefir úrskurðarvald um sérstaka reikninga yfir 
veittan framfærslustyrk og um reikninga sveitarfélaga yfir framfærslukostnað 
í heild sinni.

Við niðurjöfnun fátækrakostnaðar skal fara eftir gildandi fasteignamati 
og tekju- og eignarframtali ársins á undan.

44. gr.
Aður en styrkþurfa sé veittur framfærslustyrkur, skal — nema styrks- 

þörfin sé svo brýn, að til þess fáist ekki svigrúm, en þá svo fljótt sem unnt er — 
sveitarstjórn í dvalarsveitinni láta sýslumann eða hreppstjóra yfirheyra 
stvrkþurfa með vottum, til þess að fá skýrslu um þessi atriði:

1. Nafn, fæðingarstað og aldur styrkþurfa. Sé hann giftur, skal skýra frá því, 
hvar og hvenær hann hafi gifzt.

2. Æfiferil hans eftir 16 ára aldur.
3. Hvort og hvenær hann hafi þegið framfærslustyrk, og hvort styrkurinn sé 

endurgoldinn.
4. Heimilisástæður hans og hag yfirleitt og hvers vegna hann sé þurfandí 

orðinn.
Sé skýrslan gefin fvrir lögreglustjóra, skal hún tekin í rétti. Taki hrepp- 

stjóri skýrsluna, skal hún rituð á eyðubiað, er ráðherra semur, gefin undir 
eiðstilboð, undirrituð af hreppstjóra, tveim vitundarvottum og styrkþurfa 
sjálfum. Nú verða hjón þurfandi fyrir sig og börn sín, og gefur þá maðurinri 
hina umræddu skýrslu, ef hann er viðstaddur eða til hans næst án of mikillar 
tafar. Að öðrum kosti gefur konan skýrsluna eftir beztu vitund, og sé skýrslu 
liennar í einhverju ábótavant, þá skal úr bæta svo fljótt sem hægt er og á þann 
hátt, sem hentast er.

Ef barn yngra en 16 ára þarfnast styrks og hvorugt foreldra er innan- 
sveitar, þá skal leita skýrslna um barnið hjá þeim mönnum nærstöddum, sem 
helzt mega af vita.

45. gr.
Nú verður ágreiningur sveitarfélaga á milli um skyldur þær, er á þeim 

hvíla samkvæmt lögum þessum, og skal þá yfirvald skera úr ágreiningi þeim.
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Séu sveitarfélög þau, er deila, hvort í sinni sýslu eða lögsagnarumdæmi, skal 
úrskurð á leggja vfirvald þar, er það sveitarfélag er, sem krafið er. Úrskurði 
vfirvalds má hvor málsparta skjóta til ráðherra á 6 vikna fresti, talið frá þeim 
degi, er málsaðilja varð kunnugt um úrskurðinn, til þess dags, er áfrýjunar- 
skjalið er afhent á póststöð til sendingar með pósti, eða komið til skrifstofu 
ráðherra, ef ekki er sent með pósti.

Úr deilum út af framfærslu milli sveitar hér á landi og sveitarfélags í Dan- 
mörku skal skorið með samkomulagi milli hlutaðeigandi íslenzks og dansks 
ráðherra.

VI. KAFLI.
Sérstakur styrkur úr ríkissjóði.

46. gr.
Ef framfærsluþurfi fer eftir lœknisráði í sjúkrahús, annað en holdsveikra- 

spítala eða geðveikrahæli, þá greiðir dvalarsveit hans % hluta meðlagskostn- 
aðarins, þar með talin Ivf og læknishjálp, þó aldrei yfir 400 kr. á ári. Að öðru 
leyti greiðist kostnaðurinn úr ríkissjóði, en aldrei nema fvrir 4 sjúklinga á ári 
úr sama sveitar- eða bæjarfélagi. Um berklaveika sjúklinga fer eftir því, sem 
ákveðið er í lögum um varnir gegn berklaveiki, að svo miklu leyti sem þau lög 
koma i bága við þessa grein.

Ríkissjóðsstvrkur, sem veittur er samkvæmt þessari grein, er ekki aftur- 
kræfur hjá stvrkþega.

47. gr.
Nú er manni, sem á framfærslurétt hér á landi, veittur framfærslustyrk- 

ur erlendis, og er þá skylt að endurgreiða þann styrk úr ríkissjóði. Sömuleiðis 
greiðist úr ríkissjóði allur kostnaður við flutning þess styrkþurfa og skyldu- 
liðs hans frá útlöndum, ef til slíks flutnings kemur og kostnaðurinn við hann 
fæst ekki á annan hátt endurgoldinn.

Ríkissjóðsstyrkur, sem veittur er samkvæmt þessari grein, er ekki aftur- 
kræfur.

48. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin fátækralög, nr. 43 1927, og 1. um 

brevting á sömu 1., nr. 68 23. júní 1932, ávo og önnur þau ákvæði í lögum, er 
koma í bága við lög þessi.

49. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Greinargerð.
Frumv. hefir áður verið borið fram, og fylgdi því þá svo hljóðandi grein- 

argerð:
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„Frumvarp. það til framfærslulaga, sem hér er fram borið, er að mestu 
gagngerð breyting á núgildandi fátækralögum, og þykir hlýða að gera hér grein 
fyrir nokkrum helztu atriðum þess.

I. kafli þessa frv. (1.—19. gr.) er í öllum aðalatriðum óbreyttur eins og 
hann er í núgildandi lögum. Breytt er að vísu um orðalag, t. d. er orðið „sveit- 
arstvrkur“ eigi notað, heldur „framfærslustyrkur“, og er það meira í samræmi 
við efnisbreytingar þær, sem gerðar eru á lögunum.

Aðalbreytingin kemur fyrst frain í II. kafla frv. (20.—22. gr.). Eftir þvi er 
ríkið allt eitt sameiginlegt framfærslufélag, og á þá hver maður framfærslu i 
dvalarsveit sinni. Er þar með komið í veg fyrir allt þref og þjark milli sveitar- 
stjórna út af styrkveitingum veittum úr sveitarsjóði og út af sveitfestinni. 
Sömuleiðis falla þá úr lögum hinn leiði fátækraflutningur og hinir miklu hrakn- 
ingar, sem fátækt fólk hefir þolað þess vegna fyrr og síðar. Eftir frv. á hver 
maður rétt á framfærslustyrk hjá sveitarfélagi því, er hann dvelur (þ. e. er bú- 
settur) í, án tillits til þess, hvar hann er fæddur, eða þótt hann hafi dvalið leng- 
ur annarsstaðar. Þá hættir og þar með „að vinna sér sveit“, sem svo er kallað, 
og oft hefir verið fátæklingum kvíðaefni og valdið sveitarstjórnum oft mikl- 
um heilabrotum og áhyggjum, hvernig þær ættu að losna við févana ómagafólk, 
áður en sveitfestistíminn væri útrunninn.

III. kafli (23.—30.), um styrkveitingar, er að miklu óbreyttur frá nú- 
gildandi lögum. Þó er það nýtt, að kennarar hafi ásamt sóknarprestum eftirlit 
með því, að vel sé farið með börn í umdæmi þeirra eða sókn, er fá uppeldis- 
styrk frá sveitarfélagi eða er ráðstafað af fátækrastjórn. Einnig skulu þeir líta 
eftir því, að öðrum, er framfærslustyrks njóta og ráðstafað er af sveitarstjórn, 
líði vel, og vanda um, ef misbrestur verður á.

Þá er og lögð áherzla á, að vinnandi mönnum, er þrengir að um stund (30. 
gr.), sé útveguð vinna við framkvæmdir hjá bæjar- eða sveitarfélagi. Öll bæjar- 
og sveitarfélög hér á landi eiga mörg og nauðsynleg verk óunnin, og er sjálf- 
sagt að veita fullvinnandi mönnum atvinnu við þau, frekar en að greiða fram- 
færslustyrk úr sveitarsjóði og fá ekkert í aðra hönd.

Eftir IV. kafla (31.—41. gr.) er sá, er þiggur framfærslustyrk, skyldur að 
endurgreiða sveitarfélagi (dvalarsveit) þeginn stvrk, svo sem verið hefir. í nú- 
gildandi lögum er styrkur, veittur sextugu fólki eða eldra, eigi talinn sveitar- 
styrkur (framfærslustyrkur) og varðar eigi réttindamissi. Er þetta rýmkað 
verulega í frv. og látið ná til þeirra, er þurfa að þiggja styrk vegna ómegðar, 
slysa eða heilsulevsis. Þá er og sveitarstjórn. heimilt að gefa eftir áður veittan 
framfærslustyrk (sveitarstyrk) hvenær sem er (33. gr.).

Greinar frv. í V. kafla eru um stvrkveitingar og niðurjöfnun fátækra- 
kostnaðar. I 42. gr. er svo ákveðið, að þarfnist maður framfærslustyrks, þá skuli 
hann veittur af dvalarsveit. En dvalarsveit verður að teljast sú sveit, þar sem 
maður er búsettur eða heimilisfastur, því vitanlega kæmi ekki til mála, að mað- 
ur, sem t. d. væri á ferðalagi, gæti fengið framfærslustyrk hjá sveitar- eða 
bæjarfélagi, er hann er staddur í í þann og þann svipinn.

43. gr. ræðir um niðurjöfnun fátækrakostnaðar. Atvinnumálaráðunevtið 
jafnar þessum kostnaði niður, eftir reglum þeim, er settar eru í greininni. Er í

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 26
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niðurjöfnun miðað við tvennt, að hálfu eftir samanlögðu skattmati fasteigna í 
sveitinni, í samanburði við skattmat allra fasteigna i landinu, og að hálfu eftir 
samanlagðri fjárhæð skuldlausra eigna og tekna af eign og atvinnu í sveitinni, 
einnig í samanburði við tilsvarandi fjárhæðir á öllu landinu. Til mála gæti 
komið að taka hér fleira til greina, svo sem framlög og útgjöld til sameigin- 
legra félagsmála sveitar, minnka þörfina fyrir framfærslustyrk; taka mætti Og 
til greina kostnað við framkvæmdir sveitarfélags, sem gerðar eru í atvinnu- 
bótaskyni, til að forða mönnum frá því að þurfa að þiggja framfærslustyrk.

Rétt þykir, að atvinnumálaráðuneytið úrskurði reikninga yfir veittan fram- 
færslustyrk, bæði einstaka reikninga yfir veittan styrk, svo og heildarreikninga 
yfir fátækrakostnað sveitarfélags^

Hér er ákveðið, að yfirlit yfir framfærslukostnað sveitarfélags verði sent 
atvinnumálaráðuneytinu ekki siðar en 1. marz árið eftir, og niðurjöfnun fá- 
tækrakostnaðar og innheimtum verði lokið fyrir 1. júlí.

Má sjálfsagt um það deila, hvort hér eru settir nægilega langir frestir, en 
eigi má niðurjöfnun dragast mikið lengur en hér er ákveðið.

Með þeirri jöfnun á fátækrakostnaði, sem hér er gerð, bera vel stæð hrepps- 
félög, ef þau hafa lítinn framfærslukostnað, nokkuð af fátækrabyrði hinna 
fátækari hreppsfélaga, og verður það að teljast réttlátt.

1 44. gr. er því haldið, að miklu óbreytt, að taka skýrslu af framfærslu- 
þurfa; getur slík skýrsla fvlgt vfirlitinu vfir fátækrakostnað til stjórnarráðsins.

Þótt allt það þref og þras, er nú stendur milli fátækrastjórna um sveitfesti 
styrkþurfa og fátækraflutninga, hverfi, ef frv. verður samþvkkt, þá þykir þó 
varlegra að halda þvi ákvæði, að yfirvald, og siðan ráðherra, ef máli er til hans 
skotið, skeri úr ágreiningi, er upp kann að koma milli sveitarfélaga um skyldur 
þær, er á þeim hvíla samkvæmt þessum lögum (45. gr.).

VI. kafli (46.—49. gr.) ræðir um styrk úr ríkissjóði; þar er gerð sú aðal- 
breyting, að framfærslustyrkur, sem veittur er erlendis og nú er greiddur af 
framfærslusveit, skuli greiðast úr rikissjóði.

Flutningsmönnum er það Ijóst, að mikill vandi er að gera gagngerðar 
breytingar á fátækralöggjöfinni, svo að hvergi verði snurða á framkvæmd eftir 
lögunum, þá er þau verða tekin til eftirbreytni. Er og margt, er betur sést síðar, 
þá er menn hafa notað lög um stund, er eigi varð komið auga á við samning 
þeirra. Sjálfsagt má og finna einhverja galla á frumvarpi þessu, en varla ættu 
þeir að vera meiri en svo, að vel mætti laga þá í þingnefnd, ef með alúð væri 
að því unnið“.

Sú viðbót hefir verið felld inn í 43. gr., að sveitarfélagi sé heimilt að telja 
með fátækrakostnaði fé það, sem greitt hefir verið til atvinnubóta, og styrk- 
veitingar til tryggingarstarfsemi.
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Nd. 47. Breytingartillögur
við frv. til ljósmæðralaga.

Flutningsni.: Vilmundur Jónsson.

1. Fyrri málsgr. 10. gr. skal orða svo:
Brot gegn lögum þessum og ljósmæðrareglugerðinni varða sektum,

50—500 kr., nema þyngri hegning liggi við brotinu að lögum.
2. Aftan við sömu grein bætist:

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lög- 
reglumál.

Ed. 48. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá Halldóri Steinssyni.
Við 1. gr. B.

Á eftir 8. lið komi 2 nýir liðir:
a. Eyrarsveitarvegur, frá Kerlingarskarði um Eyrarsveit að Búlandshöfða.
b. Skógarstrandarvegur, frá Skildi í Helgafellssveit á Vesturlandsveg í Miðdöl- 

um.

Ed. 49. Frumvarp
til laga um kaup á skuldum.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1. gr.
Þegar einstakur maður eða félag kaupir skuld eða skuldir til innheimtu, 

þannig að innheimtan snertir fleiri menn sameiginlega, skal hinn nýi skuldar- 
eigandi jafna innheimtuupphæðinni á alla skuldunautana eftir kaupverðinu, en 
í hlutfalli við nafnverð skuldanna. Síðan er skuldareiganda heimilt að innheimta 
hjá hverjum einstökum skuldunaut hans hlut af hinu nýfundna sannvirði skuld- 
arinnar, að viðbættum 10% af þeirri upphæð fyrir áhættu við innheimtuna.

2. gr.
Nú gerir einhver skuldareigandi tilraun til að innheimta meira en honum 

ber samkvæmt fyrirmælum 1. gr. hjá skuldunaut, og skal skuldareigandi þá 
greiða þeim hrepps- eða bæjarsjóði, þar sem skuldunautur á heima, tifalda þá 
upphæð í sekt, er hann hefir ranglega ætlað að hafa af skuldunaut.
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3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.
Á síðustu árum hefir það orðið einskonar atvinnuvegur hjá nokkrum svo- 

kölluðum fésýslumönnum að kaupa fyrir lágt verð útistandandi skuldir atvinnu- 
félaga eða verzlana, sem lent hafa i greiðsluþroti, og innheimta siðan, oft með 
mikilli hörku og ósanngirni, frumupphæð einstaklingsskuldanna hjá þeim, sem 
helzt er hægt að reyta af einhverjar fjaðrir. Hafa s-umir þessir innheimtumenn 
rakað saman miklum fjármunum á þennan hátt, en um leið leitt hörmung og 
eyðilegging yfir fjölmörg heimili í landinu.

Á erfiðum tímum, eins og þeim, sem nú standa yfir, er sérstaklega mikil 
hætta á, að þessi rányrkja taki að blómgast, og hefir aldrei verið meiri þörf á 
en nú að vernda almenning fyrir þeirri hættu, er af henni stafar, og er að því 
stefnt með þessu frv.

Þegar um er að ræða innheimtu slíkra félagsskulda, sem hér um ræðir, 
væri eðlilegast, að hrepps- eða bæjarfélagið keypti skuldina með hæfilega niður- 
settu verði og innheimti hana sjálft, eða þá að skuldunautar sjálfir nytu hagn- 
aðarins af niðursettu verði skuldanna. En þar sem þess er ekki kostur, þykir 
rétt, að löggjöfin taki i taumana til að vernda einstaklingana frá hinu rangláta 
fjártjóni, sem þeim er nú bakað með því að einstakir skuldunautar eru látnir 
greiða nafnverð sinna skulda, en ekki hlutfallslegt verð eftir kaupverðinu. En 
til að bæta hlut skuldheimtumanna nokkuð, meðan sú venja hélzt að krefja 
inn skuldir á þennan hátt, er hér lagt til, að skuldareigandi megi bæta 10% af 
sannvirði einstaklingsskuldarinnar við fyrir ómaki og áhættu við þær skuldir, 
sem ekki greiðast.

Nd. 50. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 84, 6. júlí 1932 (Bifreiðaskattur o. fl.). 

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin mælir með því, að frumv. þetta verði samþ., en einstakir nefnd- 
armenn áskilja sér rétt til að bera fram breytingartillögur við það. Einn nefnd- 
armanna (ÓTh) var veikur þegar nefndin afgreiddi málið.

Alþingi, 23. febr. 1933.

H. Stefánsson, Bernh. Stefánsson, Hannes Jónsson. Jón A. Jónsson, 
form. frsm. fundaskrifari.
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Nd. 51. Nefndarálit
um frumv. til laga um breyting á lögum nr. 50, 23. júni 1932, um útflutning 
hrossa.

Frá landbúnaðarnefnd.

Lög um útflutning hrossa frá 1932 banna algerlega útflutning á tímabilinu
15. okt. til 1. marz, en frá 1. marz lil 1. júní má því aðeins flytja liross til út- 
landa, að levfi atvinnumálaráðherra komi til í hvert skipti. Frumv. það, sem hér 
hggur fyrir, heimilar ráðherra að veita útflutningsleyfi allt tímabilið frá 15. okt. 
til 1. júní.

Nefndin fellst á rök þau, sem færð eru fyrir því, að bráðabirgðalögin frá 
21. okt. síðastl. voru sett, og mælir með því, að deildin samþykki frumv. eins 
og það liggur fyrir.

Nefndin vill þó taka fram, og leggur. áherzlu þar á, að heimild þessi sé 
því aðeins notuð, að hross þau, er send skulu á erlendan markað, séu í góðum 
holdum og vel útlítandi að öllu leyti, og tryggt sé, að aðbúnaður allur um borð 
á skipunum sé svo góður, að þolanlega geti um hrossin farið, þótt slæmt sé í 
sjó, eins og ávallt má búast við á þessum tíma árs.

Alþingi, 23. febr. 1933.
Bjarni Ásgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Lárus Helgason. 

form. fundaskrifari, frsm.
Guðbr. Isberg. Pétur Ottesen.

Ed. 52. Frumvarp
til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins íslands, 
18. maí 1920.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1. gr.
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Landið skal vera eitt kjördæmi. Á Alþingi eiga sæti 42 þjóðkjörnir alþingis- 

menn, kosnir hlutbundnum kosningum. Skal Alþingi svo skipað, að hver þing- 
flokkur hafi þingsæti í samræmi við atkvæðatölu þá, sem greidd er frambjóð- 
endum flokksinS samtals við almennar kosningar.

Kjósa skal varaþingmenn á sama hátt og samtímis og þingmenn eru kosnir. 
Ef þingmaður deyr eða fer frá á kjörtímanum, tekur varaþingmaður sæti hans, 
það sem eftir er kjörtímans. Sama er og, ef þingmaður forfallast, svo að hann 
getur ekki setið á einhverju þingi, eða það sem eftir er af því þingi.

Tölu alþingismanna má breyta meí lögum.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.
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2. gr.
27. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Allir alþingismenn sitja í einni málstofu.

3. gr.
28. gr. stjórnarskrárinnar fellur niður.

4. gr.
29. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 28. gr., verði þannig:
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir, karlar og konur, sem

eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á landi 
og hafa verið búsettir í landinu síðasta árið áður en kosningar fara fram. Þó 
getur enginn átt kosningarrétt, nema hann hafi óflekkað mannorð og sé fjár 
síns ráðandi. '

Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni 
sínum.

Kosningalög setja að öðru leyti nánari reglur um alþingiskosningar.

5. gr.
Fyrri málsgr. 30. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 29. gr., verði þannig:
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver ríkisborgari, sem kosningar- 

rétt á við alþingiskosningar.
6. gr.

34. gr. stjórnarskrárinnar fellur niður.

7. gr.
35. gr. stjórnarskrárinnar, er verður 33. gr., verði þannig:
Alþingi getur skipað nefndir mönnum innan eða utan þings, til að rannsaka 

mikilvæg mál, er almenning varða. Alþingi getur veitt nefndum þessum rétt til 
að heimta skýrslur, munnlegar og bréflegar, bæði af embættismönnum og ein- 
stökum mönnum.

8. gr.
Síðari málsgr. 38. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 36. gr., fellur niður.

9. gr.
Orðið „Sameinað“ í upphafi 39. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 37. gr., 

fellur niður.

10- gr.
Við 40. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 38. gr.:
Orðin „í hvorri þingdeild“ falla niður.

11. gr.
41. gr. stjórnarskrárinnar fellur niður.
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12. gr.
Við 45. gr. stjórnarskrárinnar, er verður 42. gr.
Fyrri málsgr.: Orðin „án samþykkis þeirrar deildar, er hann situr í“ falli 

niður.
Síðari málsgr.: Orðin „nema þingdeildin, sem í hlut á, leyfi“ falli niður.

13. gr.
48. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 45. gr., verður svo:
Alþingi kýs forseta, og skal tala þeirra ákveðin í þingsköpum.

14. gr.
49. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 46. gr., verður þannig:
Alþingi getur því aðeins gert samþykkt um mál, að meira en helmingur 

þingmanna sé á fundi og greiði þar atkvæði.

15. gr.
50. gr. stjórnarskrárinnar, er verður 47. gr., verði þannig:
Heimilt er hverjum alþingismanni að bera upp sérhvert almennt mál á 

Alþingi, ef það leyfir, og beiðast um það skýrslu ráðherra.

16. gr.
51. gr. stjórnarskrárinnar, er verður 48. gr., verði þannig:
Alþingi má ekki taka við neinu málefni, nema einhver alþingismaður flytji

það.
17. gr.

52. gr. stjórnarskrárinnar, er verður 49. gr., verði þannig:
Nú þykir Alþingi ekki ástæða til að gera aðra ályktun um eitthvert málefni, 

og getur þdð þá vísað því til ráðherra.

18. gr.
1. málsl. 53. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 50. gr., skal orða svo: 
Fundir Alþingis skulu haldnir í heyranda hljóði.

19. gr.
54. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 51. gr., verður þannig:
Þingsköp Alþingis skulu sett með lögum.

20. gr.
1. málsgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, er verður 73. gr., verður þannig: 
Tillögur, hvort sem eru til breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þessari,

má bera upp bæði á reglulegu Alþingi og auka-Alþingi. Nái tillagan samþykki 
Alþingis, skal ■rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga af nýju. 
Samþykki Alþingi ályktunina óbreytta og nái hún staðfestingu konungs, hefir 
hún öðlazt gildi sem stjórnarskipunarlög.
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21. gr;
77. gr. stjórnarskrárinnar, er verður 74. gr., verði þannig:
Stjórnarskrá þessi öðlast gildi 1. maí 1934. Þegar stjórnarskipunarlög þessi 

hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal fella texta þeirra inn í stjórnarskrá kon- 
ungsríkisins íslands frá 18. mai 1920, og getur konungur þá gefið þá stjórnar- 
skrá út, þannig breytta, sem stjórnarskrá konungsríkisins Islands.

22. gr.
2. og 3. tölul. ákvæða stjórnarskrárinnar um stundarsakir falli niður, en í 

stað þeirra komi nýr 2. tölul., svo liljóðandi: Umboð þingmanna fellur niður, 
þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast gildi, og fara þá fram almennar kosn- 
ingar til Alþingis.

Gr einargerð.

1'—6. gr. þessa frv. til stjórnarskipunarlaga er efnislega samhljóða þeim 
breytingartillögum, er þingmenn Alþýðuflokksins fluttu á síðasta Alþingi við 
stjórnarskrárfrv. það, er þá lá fyrir. Voru þessar breytingar allar ræddar þá ýtar- 
lega og einnig gerð grein fvrir þeim í nefndaráliti fulltrúa Alþýðuflokksins í 
milliþinganefndinni í kjördæmaskipunarmálinu. Þykir flm. mega vísa til þess 
um rökstuðning.

Hinar aðrar greinir frv., að undanteknum niðurlagsákvæðunum, fjalla um 
þá breytingu á stjórnarskránni, er Alþýðuflokkurinn hefir áður borið fram á 
þingi (1927) og einnig var hreyft í umræðum í fyrra, að allir alþingismenn skuli 
sitja í einni málstofu.

Þegar hin sérstaka kosning alþingismanna til efri deildar er niður felld, þá 
er og niður fallin aðalástæðan fyrir deildaskiptingunni, en eftir frv. á að kjósa 
alla alþingismenn samtimis, eftir sömu reglum og með jöfnum atkvæðisrétti 
allra landsmanna, er náð hafa því aldursmarki, er frv. tiltekur, og fullnægja að 
öðru leyti skilyrðum þeim, er þar eru sett fyrir kosningarrétti til Alþingis.

Það, sem mælir með því, að alþingismenn sitji allir í einni málstofu, er 
fljótari afgreiðsla mála. Munu finnast þess mörg dæmi, að deildaskiptingin hafi 
tafið árum saman framgang nytsamra málefna. íhaldssömum þingmönnum gefst 
með því tvöfalt tækifæri til að sitja á málum í nefndum, hrekja þau á milli 
deilda með meiri eða minni breytingum, og hefir tilviljun ein svo oft ráðið því, 
hvað ofan á varð að lokum.

í einni málstofu geta þingmenn hvorki skotið sér undir það, að mál verði 
betur athugað í hinni deildinni né treyst þvi, að það verði tafið þar eða fellt. Af- 
staða alþingismanna til allra mála verður því hreinni og þau þvi betur athuguð.

En það, sem er mest um vert, er þó það, að bak við öll þau lög, er þingið 
samþykkir, eða ályktanir þess, stendur meiri hluti kjósenda í landinu, svo að 
löggjöf sú, er þannig er sett, er rétt mynd af vilja meiri hluta þjóðarinnar.

Flutningsmanni er raunar kunnugt um, að sumir alþingismenn telja deilda- 
skiptingu nokkra tryggingu fyrir betri íhugun þingmála, en þetta má tryggja



bæði með því að fjölga uinræðum eða láta mál ganga til fleiri en einnar nefndar 
til athugunar.

Frumvarpið eins og það er borið fram fjallar aðeins um kosningafyrir- 
komulagið og afnám deildaskiptingarinnar. En það eru þó fleiri atriði í stjórn- 
arskránni, er flutningsmaður telur þörf á að breyta, þótt ekki sé það nú tekið 
upp i frv. við flutning þess. í frumv. er tölu alþingismanna haldið þeirri sömu 
sem nú er, með því að það þótti vænlegra til framgangs, en flm. telur þó auð- 
velt að lækka tölu þingmanna að mun, og getur það orðið samkomulagsatriði 
í nefnd.

Frekari grein fyrir frv. verður gerð í framsögu.
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Nd. 53. Frumvarp
til ljósmæðralaga.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Rétt til að kalla sig Ijósmæður eða vfirsetukonur og stunda ljósmæðrastörf 

bér á landi hafa þær konur einar, sem stundað hafa nám tilskilinn tíma i Ljós- 
mæðraskóla Islands í Revkjavik og að loknu prófi þar eru taldar til þess hæfar.

Ráðherra getur og veitt öðrum konum leyfi til að kalla sig ljósmæður og 
stunda ljósmæðrastörf, ef þær hafa lokið að minnsta kosti jafngildu námi og eru 
að öðru levti til þess hæfar að dómi aðalkennara Ljósinæðraskólans og landlæknis.

2. gr.
Hverri sýslu landsins skal skipta í ljósmæðraumdæmi, og gerir sýslunefnd 

það með samþykki ráðherra. Skipa skal eina ljósmóður til að gegna hverju um- 
dæmi, og hefir hún þar aðsetur, er sýslunefnd þykir hæfa. Um stundarsakir má 
þó, ef nauðsyn krefur og með ráði liéraðslæknis fela skipaðri ljósmóður að gegna 
nágrannaumdæmum ásamt sínu umdæmi.

I hverjum kaupstað skal vera skipuð ljósmóðir, ein eða fleiri. Því ræður bæj- 
arstjórn, hversu margar þær eru.

3- gr.
Sýslumaður skipar ljósmóður í umdæmi eftir tillögum sýslunefndar og fær 

þeim veitingarbréf, en í kaupstöðum bæjarfógeti (í Reykjavik lögmaður), eftir 
tillögum bæjarstjórnar.

Ekki má skipa ljósmæður í kaupstaðaruindæmi, nema þær hafi að loknu til- 
skildu námi verið að minnsta kosti eitt ár aðstoðarljósmæður á fæðingardeild 
Landsspítalans, eða notið framhaldsmenntunar sem því svarar, að dómi aðalkenn- 
ara Ljósmæðraskólans og landlæknis.

Jafnan skal leita álits hlutaðeigandi béraðslæknis áður en ljósmóðir er skipuð. 
Ef héraðslæknir telur liana óhæfa til starfsins, skal fresta skipuninni og skjóta þvi 
máli undir fullnaðarúrskurð landlæknis.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 27
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4. gr.
Laun skipaðra ljósmæðra í kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en utan 

kaupstaða að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju lilutum úr 
ríkissjóði. 1 kaupstöðum skulu launin greidd mánaðarlega, en á manntalsþingi utan 
kaupstaða.

Launin skal miða við manntal umdæmisíns við síðustu áramót, þannig:’
1. I þeim umdæmum, þar sem fólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun vera

300 krónur.
2. I umdæmum, sem hafa fleiri en 300 manna, skulu árslaunin vera 300 krónur 

að viðbættum 10 krónum fyrir liverja fulla fimm tugi manna, sem frain vfir 
eru 300.

3. 1 kaupstöðum, þar sem eru tvær eða fleiri skipaðar ljósmæður, skal deila 
ibúatölu jafnt milli þeirra, og því næst reikna þeim laun á sama liátt og öðr- 
um skipuðum ljósmæðrum, þó aldrei ýfir 1000 krónur i byrjunarlaun.
Laun allra skipaðra ljósmæðra skulu hækka eftir 5 ár um 50 kr. og eftir

önnur 5 ár um 50 kr. Þó mega launin án dýrtiðaruppbótar aldrei fara fram úr 
ISOOkrónum.

Á laun þessi greiðist dýrtiðaruppbót af aðiljum eftir þeim reglum, sem gilda 
um starfsmenn ríkisins.

Skipaðri ljósmóður, sem falið er um stundarsakir að gegna nágrannauindæmi, 
ber að greiða fyrir það hálf bvrjunarlaun þess umdæmis.

Ríkissjóður leggur til áhöld í ljósmæðraumdæmin og ákveður landlæknir í 
samráði við aðalkennara Ljósmæðraskólans hver þau skuli vera.

5. gr.
Ef skipuð ljósmóðir slasast, þcgar hún er að gegna lögmæltu starfi sínu, svo 

að hún verður að fá lausn, og er ekki fær um að vinna fyrir sér á annan hátt, þá 
skal liún, unz skipuðum ljósmæðrum hcfir verið tryggður lífevrir með lögum, 
eiga kröfu til eftirlauna frá sömu aðiljum, og greiði þeir lienni launin í sömu 
hlutföllum. Sýslunefndir, með samþykki ráðherra, og hæjarstjórnir ákveða upp- 
hæð eftirlaunanna. Ef sýslunefndir, með samþvkki ráðherra, eða bæjarstjórnir til 
þess tíma ákveða að greiða ljósmæðrum eftirlaun, eftir að þær liafa látið af störf- 
um sínum sem skipaðar ljósmæður, fyrir elli sakir eða vanheilsu, greiðir ríkis- 
sjóður sinn hluta af eftirlaununum til móts við sýslusjóð.

6. gr.
Ljósmóðir, sem ekki er skipuð, en óskar að setjast að í umdæmi sem starfandi 

ljósmóðir, skal tilkynna það hlutaðeigandi héraðslækni, leggja fvrir hann skiíriki 
sín og sanna honum, að hún liafi nauðsvnleg áhöld til jafns við áliöld skipaðra 
ljósmæðra. Sýslumaður eða hæjarfógeti (í Revkjavik lögmaður) getur með ráði 
héraðslæknis bannað lienni að stunda ljósmóðurstörf i umdæminu, ef hún hefir 
ekki tilskilin áhöld, eða ef ætla má, að umdæmið verði ofsett ljósmæðrum, ef hún 
hætist við, svo að hætta geti orðið á, að því haldist ekki á skipaðri ljósmóður. Ef 
ljósmóður er banuað að stunda ljósmóðurstörf í umdæmi af hinni siðartöldu á- 
stæðu, má hún þó leita úrskurðar bæjarstjórnar eða sýslunefndar.
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7. gr.
Allar starfandi ljósmæður, skipaðar og óskipaðar, eru skyldar til að láta að- 

stoð sína tafarlaust i té hverri þeirri sængurkonu í umdæminu, er gerir boð eftir 
þeim.

Nú baga ljósmóður veikindi eða önnur lögleg forföll, og eru þá ljósmæður 
í næstu umdæmum skvldar að gegna, ef þær mega þvi við koma án þess að van- 
rækja sín umdæmi.

Allar ljósmæður, þó óstarfandi séu, eru skvldar til, ef þær eru nærstaddar og 
ekki næst í skipaða eða starfandi ljósmóður — nema þvi alvarlegri forföll banni 
— að veita sængurkonu nauðsvnlegustu hjálp, unz til starfandi ljósmóður hefir 
náðst.

8. gr.
Ljósmæðrum ber sanngjörn þóknun fyrir yfirsetu og hjúkrun sængurkvenna 

og að auki ókeypis fararbeini báðar leiðir. Þessi þóknun skal eigi vera minni en 
7 krónur fyrir að sitja yfir og kr. 2,50 fyrir livern dag, sem ljósmóðir dvelur hjá 
sængurkonunni, nema þann dag, er hún tekur á móti barninu, en 1 kr. fvrir hverja 
vitjun i kaupstað, þar sem ljósmóðir býr.

Ef sængurkona þiggur af sveit eða er svo fátæk, að hún getur ekki borgað, 
þá á ljósmóðir heimtingu á, að sveitarsjóður greiði henni þóknunina fyrir yfir- 
setustarfið og nauðsvnlega aðhjúkrun, og skal ekki telja þau gjöld sem veittan 
sveitarstyrk.

9. gr.
Landlæknir skal í samráði við aðalkennara Ljósmæðraskólans semja 

reglugerð, er ráðherra staðfestir, um skyldur ljósmæðra og gjöld fvrir aukaverk 
þau, er þær inna af hendi.

10. gr.
Brot gegn lögum þessum og ljósmæðrareglugerðinni varða sektum, 50—500 

kr., nema þyngri hegning liggi við brotinu að lögum. Fvrir ítrekað brot og 
mikilsháttar (sbr. næstu grein) er rétt að svipta ljósmóður rétti til ljósmæðra- 
starfa um stundarsakir, og fvrir fullt og allt, ef sakir eru miklar.

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

11- gr.
Sýslumaður eða bæjarfógeti (í Reykjavík lögmaður) má víkja skipaðri ljós- 

móður frá starfi sínu, ef hún að dómi héraðslæknis liefir brotið alvarlega af sér 
sem ljósmóðir, einkum ef hún hefir oftar en einu sinni skorazt undan að vitja 
sængurkvenna tafarlaust og að forfallalausu, ef hún hefir ljóstað upp trúnaðar- 
máli, sem hún hefir komizt að sem ljósinóðir, eða ef hún hefir gert sig seka um 
óafsakanleg afglöp eða óhæfu í ljósmóðurstörfum. A sama hátt má banna starf- 
andi ljósmóður ljósmóðurstörf í umdæmi-fyrir tilsvarandi sakír. Ef um ein- 
hverja óhæfu er að ræða að dómi landlæknis og aðalkennara Ljósmæðraskólans, 
má ráðherra svipta ljósmóður rétti til ljósmóðurstarfa, en skjóta má hún þeim 
úrskurði til dómstólanna.
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12.. gr.
Ákvæði 1. málsgr. 1. greinar ná ekki til þeirra lærðra ljósmæðra, sem rétt 

hafa til ljósmæðrastarfa hér á landi, þegar lög þessi ganga í gildi, þó að þær 
hafi ekki lokið námi eins og þar segir.

Ekki má banna starfandi ljósmóður ljósmóðurstörf í umdæmi samkvæmt 
6. grein, ef hún hefir starfað þar áður en lögin ganga í gildi, nema hún hafi ekki 
tilskilin áhöld til Ijósmóðurstarfa.

13. gr.
Yfirsetukvennalög, nr. 63 19. maí 1930, og lög nr. 15, 23. júní 1932, eru úr 

gildi numin.

Nd. 54. Frumvarp
til laga um lögreglustjóra í Bolungavík.

Flutningsm.: Jón Auðunn Jónsson.

1. gr.
Ríkisstjórnin skipar, að fengnum tillögum hreppsnefndar Hólshrepps, em- 

bættisgengan lögfræðing til þess að hafa á hendi hreppstjórastörf í Hólshreppi, 
innheimtu tolla og gjalda til rikissjóðs, fógetavald, lögreglustjórn og dómsvald 
i lögreglumálum. Kallast hann lögreglustjóri.

2. gr.
Lögreglustjóranum er skylt, ef hreppsnefnd óskar þess, að gegna störfum 

hreppsnefndaroddvita og þar með innheimtu allra hreppsgjalda, enda sé hann 
sjálfkjö’rinn hreppsnefndarmaður með alkvæðisrétti um öll mál nefndarinnar.

3. gr.
Lögreglustjóri skal hafa að launum 2000 krónur á ári úr ríkissjóði. Hafi 

lögreglustjóri á hendi störf þau, sem 2. gr. tiltekur, fær hann að auk laun fyrir 
þau úr sveitarsjóði, samkvæmt samningi milli hreppsnefndar og ríkisstjórnar.

4. gr.
Nánari reglur um starfsvið lögreglustjórans, er starf hans snertir, skulu 

settar í reglugerðum, er hlutaðeigandi ráðherrar setja, að fengnum tillögum 
hreppsnefndar Hólshrepps og svslumannsins i ísafjarðarsýslum.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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G r e i n a r g e r ð.

Aðalástæðan fyrir þessn frumvarpi er í bréfi hreppsnefndarinnar i Hóls- 
hreppi, sem prentað er hér á eftir, en auk þessa eru fleiri ástæður, sem ég mun 
gera grein fvrir við framsögu málsins.

Fylgiskjal.

Bolungavik, 20. jan. 1933.
Á fundi lireppsnefndar Hólshrepps þann 2. jan. 1933 var samþykkt svo 

hljóðandi tillaga:
„Hreppsnefndin samþykkir að skora á Alþingi að stofna sérstakt lögreglu- 

stjóraembætti í Hólshreppi, og með svipuðu fyrirkomulagi og í Ytri-Akranes- 
hreppi“.

I samhandi við þessa tillögu var samþykkt .tillaga um að fela oddvita að 
boða til almenns borgarafundar um málið.

Báðar tillögurnar samþvkktar með 6 samhljóða atkv.
Á almennum borgarafundi, sein haldinn var hér þann 17. þ. m. um þetta 

mál, var samhljóða tilíaga samþykkt.
Fyrir því leyfum vér oss hér með að fara fram á, að hið háa Alþingi verði 

við þessari áskorun og stofni þegar á þessu ári sérstakt lögreglustjóraembætti 
í Hólshreppi, og sé svo ákveðið, að Iögreglustjórinn sé skyldur til að gegna störf- 
um lireppsnefndaroddvita.

Astæðan til þess, að þetta er fram komið og að oss. er nauðsyn á að fá þessu 
framgengt, er einkum sú, að til vandræða liorfir með að fá mann til þess að 
gegna oddvitaslörfum liér í hreppi. Skal í þvi samhandi hent á, að um áramótin 
1931—1932 hvarf þáverandi oddviti frá starfinu, með því að tilkynna flutning 
á lieiinilisfangi sínu, en hefir samt sem áður haft búsetu i lireppnum síðan. 
Leit hreppsnefndin svo á, að slíkur flufningur væri ekki löglegur, og krafðist 
úrskurðar í málinu. Féll úrskurður á þá leið, að manninn hæri að skoða löglega 
fluttan. Úrskurði þessuin áfrýjaði hreppsnefndin til ráðuneytisins, en með bréfi 
dags. 22. marz síðastl. gefur ráðuneytið til kynna, að sýslunefndaroddviti liafi 
fullnaðar úrskurðarvald í slíkum málum, og hefir því úrskurðinum ekki verið 
hnekkt.

Virðist þetta ætla að endurtaka sig, því með hréfi dags. 6. des. síðastl. til 
hreppsnefndarinnar hiður núverandi oddviti um lausn frá oddvitastörfum. frá 
síðastl. áramótum að telja. Var á fundi hreppsnefndarinnar sama dag synjað 
um lausnina. En á fundi nefndarinnar 2. jan. þ. á. las oddviti upp tilkynningu 
um, að hann sæi sig knúðan til að flytja heimili sitt úr lireppnum, ef nefndin 
liéldi fast við þá álvktun að veita sér ekki lausn frá oddvitastörfum. En á þeim 
sama fundi koni fram, eins og áður er sagt, tillaga um að fá hér stofnað sér- 
stakt lögreglustjóraembætti, og einkum með tilliti til þess, að það fengist þegar 
á komandi sumri, hefir það orðið úr. að oddviti héldi störfum áfram fyrst uni 
sinn, eða þar til á næsta sumri,
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Eins og sjá niá af frainansögðu, er ástandið orðið óviðunandi, og niá i 
sjálfu sér lita svo á, að það sé ekki óeðlilegt, þegar þess er gætt, live unisvifa- 
mikil störf hreppsnefndaroddvita i Hólshreppi eru, en. hinsvegar ekki fært að 
greiða svo fyrir þau störf, að hægt sé að lifa af þeim launum einum saman, 
og er þvi starfið liaft sem aukastarf, og í mörgum tilfellum samfara óhliðstæð- 
um störfum, sem er að mörgu leyti óheppilegt og mjög óþægilegt fvrir lilutað- 
eiganda.

Af því, sem þegar liefir verið tekið fram, og fleiru, sem fram hefir komið 
i sambandi við þetta mál á áminnztum lireppsnefndarfundum, lítur út fvrir, að 
ekki verði unnt að fá hæfan mann til þess að gegna hér oddvitastörfum, með 
þeim kröfum, sem til haus verður að gera, og þeim launum, sem verið hafa; er 
oss því brýn nauðsvn á að fá þá breytingu, sem hér er farið fram á.

Treystum vér þvi, að hið liáa Alþingi bregðist vel við máli þessu og stofni 
með lögum þegar á næsta þingi umbeðið lögreglustjóraembætti í Hólshreppi.

Virðingarfyllst.

í hreppsnefnd Hólshrepps:
Jóh. Teitsson. 

Finnbogi Guðmundsson.
H. Gunnarsson.

Einar Guðfinnsson. • 
Finnbogi Bernódusson. 
H. Kristinsson.

Til
Alþingis, Reykjavík.

Nd. 55. Frumvarp
til laga um sölu kirkjujarðarinnar Mið-Sámsstaða.

Flutningsm.: Tryggvi Þórhallsson, Bjarni Ásgeirsson.

1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Búnaðarfélagi Islands kirkjujörðina Mið- 

Sámsstaði i Fljótshliðarhreppi innan Rangárvallasýslu fyrir fjögur þúsund krón- 
ur, frá fardögum 1933 að telja.

2. gr.
Kaupverðið greiðist eins og venja er, þá er kirkjujarðir eru seldar.

3- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.

Allsherjarnefnd efri deildar Alþingis flutti i fyrra frumvarp sama efnis 
sem þetta. Var það þá saniþ. i efri deild og senl allshn. neðri deildar, en frum- 
varpið kom aldrei til umræðu i neðri deild.

Frumvarpinu fylgdi svo liljóðandi greinargerð:
„Frumvarp þetta er flutt eftir heiðni dómsmálaráðuneytisins og fylgdi því 

svo hljóðandi greinargerð:
...Búnaðarfélag Islands hefir um nokkur ár rekið tilraunastöð á Mið-Sáms- 

stöðum og lagt þar mikið í kostnað. Þvkir því sjálfsagt að verða við tilmælum 
félagsins um áð fá jörðina til eignar. Til skýringar er eftirfarandi bréfkafli frá 
félaginu:

„Aðalverkefni tilraunastöðvarinnar skvldi vera grasfrærækt af innlendum 
stofni, og auk þess kornræktartilraunir, og þær hafa fram að þessu verið aðal- 
viðfangsefni stöðvarinnar, meðan verið er að undirbúa landið til grasfræræktar, 
og hafa borið góðan árangur.

Tún jarðarinnar var ekki — - og gat ekki verið — fallið til þeirrar tilrauna- 
starfsemi, sem framundan var. Varð því að taka nýtt land til ræktunar, og eru 
það um 10 ha., sem nú er búið að brjóta og taka í þjónustu tilraunastarfseminnar.

Bæjarhús voru hrörleg og voru þau endurbætt til stórra muna 1927, en þó 
ekki svo, að.til frambúðar geti verið. Nokkuð hefir verið sléttað í túninu, ný- 
ræktarlandið þurrkað með framræslu, meiri hluti landsins umgirtur, auk inn- 
girðinga, og hlöður byggðar yfir uppskeruna. Verður yfirlit um þessar fram- 
kvæmdir þannig:

A. Jarðabætur:
1. Opnir skurðir fullgerðir 1450 m. = 2175 ní’, er gerir 272 dagsv.
2. Lokræsi 550 m................................................................ 31 —
3. Netgirðingar 1200 m....................................................... 1050
4. Nýrækt 10 ha.................................................................. 2500 —
5. Þúfnasléttun ILj ha........................................................ 233 —

Alls 4086 dagsv.
B. Húsabyggingar:

1. Stofulnis 12x6]/2 al., og
2. Eldhús 7x2!j al..............................................................  kr. 2500.00
3. Kornhlaða 12x7,5, vegghæð 3,5 m. krossreist, og
4. Kornldaða 12x20, veggliæð 4,2 krossreist.................... — 18500.00

Samtals kr. 21000.00
Jarðabæturnar eru hér lagðar í dagsverk eftir gildandi reglum, og liúsin 

talin á því verði, sem þau eru metin af virðingarmönnum Búnaðarbankans. En 
kostnaðarverð þeirra er uni kr. 28000.00.
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Og sé jarðabótadagsverk metið 6 krónur, eins og Búnaðarbankinn gerir 
þegar hann veitir lán úr Ræktunarsjóði til jarðabóta, þá liafa þær kostað 24516.00.

Eru það því alls kr. 52516.00, sem félagið hefir kostað til jarðabóta og bvgg- 
inga á jörðinni, síðan það fékk hana til ábúðar.

Vegna þessara framkvæmda tók félagið 15000 kr. ræktunarsjóðslán 19. 
des. 1930, gegn afgjaldskvöð, að þar til fengnu levfi dóms- og kirkjumálaráðu- 
neytisins. En styrk samkv. jarðræktarlögunum fvrir unnar jarðabætur hefir fé- 
lagið engan fengið, en hann nemur 1 kr. á dagsverkið.

Sjálf er jörðin, eftir núgildandi fasteignamati, virt á kr. 2800.00 og liús 
á jörðinni kr. 1100.00. En jarðarhús þau, er félagið tók við, voru virt aðeins kr. 
200.00. Hitt eru leiguliðahús, sem félagið hefir kevpt. Er því eign kirkjunnar 
i jörðinni eftir þessu aðeins krónur 3000.00, enda er landstærðin alls, tún, engi 
og beitiland, aðeins 100 ha., eða sem næst því. Auk þess fvlgja jörðinni 2 kýr 
og P/2 ásauðarkúgildi, sem eftir reglum um framtal til skatts gerir 2x200,00 
plús 9x20,00, eða alls kr. 580.00.

Af framansögðu er ljóst, að það verðmæti, sem nú er bundið í og við jörð- 
ina, er að langmestu leyti til orðið fyrir starfsemi Búnaðarfélagsins, og þess 
eign. Þó eru þær framkvæmdir, sem að framan eru taldar, aðeins bvrjun á þeim 
framkvæmdum, sem félagið vill og þarf að gera þarna í framtíðinni, og hug- 
myndin er að taka til ræktunar svo fljótt sem ástæður leyfa allt land jarðar- 
innar fyrir neðan tún, en það er um 33 ha., og það er mjög aðkallandi að byggja 
þegar á næstu árum við þjóðveginn íbúðarhús, sem samsvarar og l'ullnægir til- 
raunastarfseminni í bráð og lengd. Smækkar þá hlutur kirkjujarðasjóðs í jarð- 
eigninni hlutfallslega meira og meira, eftir því sem fyrirhuguðum framkvæmd- 
um félagsins miðar áfram, og verður hverfandi lítill.

Af þessum ástæðum og m. a. til þess að félagið geti veðsett jörðina fyrir 
byggingarláni, sem það þarf að fá, telur það sér nauðsvnlegt að fá jörðina til 
fullrar eignar. Þess vegna var á siðasta Búnaðarþingi samþykkt með samhljóða 
atkvæðum svo hljóðandi ályktun:

„Að fela stjórn félagsins að fara þess á leit við þing og stjórn, að Búnaðar- 
félag Islands fái kirkjujörðina Mið-Sámsstaði í Fljótshlið íil fullrar eignar og 
óskertra afnota fyrir tilraunastöð þá, er félagið rekur þar nú“.“

Xú má bæta því við framanskráða greinargerð, að síðastl. ár hefir Búnað- 
arfélag Islands látið byggja á Sámsstöðum myndarlegt íbúðarhús úr steinsteypu, 
kjallara, stofuliæð og ris með kvistum, allt innréttað til ibúðar fvrir starfsmenn 
tilraunastöðvarinuar, ásamt skrifstofu og rannsóknarstofu fyrir forstöðumann 
tilraunanna. Byggingarkostnaður er orðinn yfir 20 þús. krónur, og er bygging- 
in þó ekki fullgerð, og þótt félagið hafi getað staðið straum af byggingarkostn- 
aðinum af tekjum sínum, þá breytir það ekki þeirri nauðsyn félagsins að fá 
full eignarráð á jörðinni“.
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Nd. 56. Tillaga
til þingsálvktunar uni styrk handa lækni til að nema lvfjafræði.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

Alþingi áivktar að heimila ríkisstjórninni að verja allt að kr. 6000.00 sani- 
tals á 3 árum, gegn kr. 3000.00 annarsstaðar frá, til stvrktar ungum, efnilegum 
lækni, til þess völdum af læknadeild háskólans í samráði við landlækni, að afla 
sér sem fyllstrar vísindalegrar og verklegrar þekkingar í lvfjafræði, þannig, að 
hann verði fær um
1) að vera trúnaðarmaður rikisstjórnarinnar og landlæknis i öllu, sem við- 

kemur lyf jum,
2) að vera forstöðumaður eða ráðunautur lyfjaverzlunar ríkisins,
3) að veita forstöðu lyfjarannsóknarstofu til tryggingar eftirliti með lvfjuni, 

lyfja- og efnagerð, innflutningi lyfja, lyfsölu o. s. frv.,
4) að kenna lyfjafræði við læknadeild háskólans, og
5) að veita forstöðu skóla fvrir lvfsala, ef hann verður settur á stofn hér á 

landi.

Greinargerð.
A slikum sérfræðingi sem hér um ræðir er veruleg þörf, og verður tilfinnau- 

legri með hverju ári. Hinsvegar engin likindi til, að nokkur læknir gefi sig við 
þessum fræðum án þess að vera til þess hvattur og styrktur af ríkinu eða há- 
skólanum, enda á þann hátt einan.nokkur trygging fyrir því, að hæfur maður 
veljist til þess. Þar sem nú þörfin er beggja, liggur beint við, að rikið og há- 
skólinn hafi liér samvinnu um. Mun ekki standa á háskólanum, og hefir lækna- 
deildin samþykkt í einu hljóði að mæla með þessari tillögu. Telur hún sig munu 
geta séð um, að ekki standi á því fjárframlagi, sem í tillögunni er gert ráð fyrir, 
að lagt verði á móti rikisstyrknum.

Nd. 57. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júní 1923, um skemmtanaskatt og þjóð- 
leikhús (Orðuskattur).

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

A eftir 4. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Af hverskonar orðum, er menn hafa verið sæmdir, erlendum sem innlend- 

um, greiðist árlegur skemmtanaskattur.
Af fálkaorðunni greiðist:

-41])l. 1933. .4. l.4»>. löggj;if;ir]>ing>. 23
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Af fálkakrossi..................   kr. 50.00
— riddarakrossi ................................................. — 100.00
— stórriddarakrossi .......................................... — 200.00

Af öðrum orðum greiðist tilsvarandi skattur. Gerir orðuuefnd fálkaorðunn- 
ar skrá vfir þær og metur til skatts eftir metorðagildi þeirra í samræmi við 
fálkaorðuna.

Skatturinn fellur í gjalddaga 1. des. ár hvert fyrir liðið ár eða hluta úr ári.
Sendimenn annara rikja eru undanþegnir þessum skatti.
Ráðherra er heimilt að veita mönnum undanþágu fró að greiða þennan 

skatt gegn því, að þeir afsali sér orðunni og skili henni aftur, enda sé afsalið 
skrásett í stjórnartíðindum.

Greinatalan hrevtist samkvæmt þessu.

Greinargerð.
Við jafnaðarmenn erum, eins og kunnugt er, andstæðingar óbeinna skatta. 

Þó þykir okkur sem ýmsir hinir svo kölluðu lúksus-skattar geti átt rétt á sér, 
og vissulega, þegar um hégómann einheran er að ræða og gersamlega fánýtt 
prjál. Hér er farið fram á að leggja á slikan ótvíræðan lúksus-skatt. Með sam- 
þykkt frv. mundi verða bætt úr undarlegu ósamræmi i skattalöggjöfinni.

Getur nokkur sanngirni mælt með því að taka skatt af liverjum híómiða 
bláfátæks almúga, sem á engum öðrum skemnitunum hefir ráð — og þó illa 
ráð -en láta hina æðstu skemmtun stórhorgaranna, krosshurðinn, með öllu 
óskattaða ?

Eða hvaða samræmi er í því, að hátolluð sé hver spjör, seni mehn tína utan 
á sig í þessu kalda landi, nema krossar og tilheyrandi pjötlur, sem kosta of fjár, 
en ekkert skjól er. i.

Og er það ekki hróplegt ranglæti að hlaða sköttum á hið alþýðlegasta kven- 
skraut: hringa, hrossíur og lokka, svo og öll venjuleg leikföng: brúður, tindáta, 
hringlur og tistur, sem smáhörn risla með, en láta orðurnar, hin dýru gull stærstu 
barnanna, vera algerlega skattfrjálsar ?

Við jafnaðarmenn erum andvígir óheinu sköttunum fyrir það, að þeir koma 
að jafnaði margfaldir niður á örhirgustu stéttunum, en þessi óbeini skattur yrði 
þar áreiðanlega undantekning. Samkvæmt konungshréfi frá 3. júlí 1921, um 
stofnun hinnar islenzku fálkaorðu, er mælt svo fvrir, að sæma skuli með heuni
„þá menn ......... og þær konur, sem öðrum fremur hafa eflt hag og heiður
f óstur j arðarinnar“.

Fátækir bændur, sjómenn og verkamenn hafa vissulega ekkert að óttast af 
þessum skatti.

Orðunefndin hefir enn ekki komið auga á, að þeir hafi eflt hag eða heiður 
fósturjaTðariimar, og hún gerir það áreiðanlega ekki hér eftir.
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Nd. 58. Breytingartillögur
við frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 84,,6. júlí 1932 Bifreiðaskattur o. fl.].

Frá Jóni A. Jónssvni.

1. A undan 1. gr. frv. komi ný grein, sem verður 1. gr., svo látandi:
a. Á eftir orðunum „til mannflutniuga“ í 1. gr. c-lið, 1. tölul. í lögum nr. 

84 1932 komi: og af þeim einkabifreiðum lækna og ljósmæðra, sem not- 
aðar eru til sjúkravitjana.

b. Fyrir orðin „Af einkabifreiðum“ i 2. tölul. sama stafliðar komi: Af öðr- 
um einkabifreiðum.

2. Fyrir orðin í 1. gr. frv., sem'verður 2. gr.: „4. gr. laga nr. 84 1932“ komi:
4. gr. laganna.

3. 2.—4. gr. frv. verði 3.-5. gr.

Nd. 59. Frumvarp
til laga um brevt. á lögum nr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun fugla og eggja. 

Flutningsin.: Bjarni Ásgeirsson.

1- gr.
Orðin „svanir og snæuglur“ i 1. gr. laganna falli niður.

2. gr.
Á eftir orðunum „brotgæsir“ í niðurlagi 2. gr. laganna komi: uglur.

3. gr.
Aftan við d.-lið 3. gr. laganna bætist: Þó skulu svanir vera friðaðir frá 1. 

mai til 1. október.
4. gr.

Siðari málslið 5. gr. laganna skal orða svo: Ennfremur skulu rjúpnáegg, 
álftaregg og arnaregg vera friðuð.

5. gr.
Á undan 8. gr. laganna komi ný grein, sem verður 8. gr., svo hljóðandi:
Nú fækkar af einhverjum ástæðum fuglum þeim, sem ekki eru alfriðaðir 

samkv. lögum þessum, svo að þörf þykir frekari friðunar, og getur þá ríkis- 
stjórnin skipað svo fvrir með reglugerð, ‘ að einstakar tegundir skuli alfriðaðar 
um eitt ár í senn.

6. gr.
8. gr. laganna verði 9. gr.
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7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Siðan lög þau, er hér er farið fram á að breyta, gengu i gildi, hefir fugl- 

um þessum, sem og ýmsum öðrum, fjölgað til stórra muna. Uglan er ránfugl, 
sem sumstaðar hefir lagzt á varplönd og gert þar óbætanlegan usla. Virðist því 
ástæðulítið að friða hana.

Um svanina er það að segja, að í góðæri f jölgar þeim svo ört, að þeir verða 
hálfgerð plága á löndum einstakra mauna, eyðileggja engi og heitilönd og sömu- 
leiðis silungsveiði (t. d. við Breiðafjörð) með þvi að eta uppfæðinginn.

Þegar svo isavetra gerir, falla þeir unnvörpum úr hor, öllum að arðlausu. 
Virðist því sjálfsagt að leyfa mönnum að hagnýta sér þessi gæði landsins sem 
önnur, þannig að vissa sé fyrir, að þau gangi ekki til. þurrðar. En friðun sú, er 
svönum er ætluð samkv. frumvarpi þesSu, er nægileg til að halda stofninum 
við í venjulegu árferði, en í harðæri duga engin friðunarlög. I góðum vetrum eru 
svanir ágætir í bú að leggja og hamir þeirra og f jaðrir oft eftirsótl verzlunarvara.

Hætta á útrýmingu svana og annara fugla vegna ónógrar friðunar ætti að 
vera burt numin með 4. gr. frumvarpsins, ef að lögum verður.

Einstakar greinar þurfa ekki skýringa við.

Nd. 60. Nefndarálit
um frv. til laga um bann gegn jarðraski við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og 
sjávarþorpiun.

Frá allsherjarnefnd. •

Nefndin álítur rétt, að takmarka megi, hvar jarðrask er gert eins og segir i 
frv. Hinsvegar telur hún, að jarðrask til fleiri niannvirkja en lendingarbóta eða 
hafnarmannvirkja megi undanþiggja þessu banni, ef mannvirkin eru gerð þar, 
sem jarðrgskið fer fram.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. sé samþ. með eftirfarandi

BREYTINGU.
Yið 1. gr. Síðari málsgr. orðist svo:

Bann þetta nær þó eigi til ruðnings á bátalendingum né til grunnjöfnunar 
vegna hafnargerða eða annara mannvirkja.

Alþingi, 27. febr. 1933.
Bergur Jónsson, Jóhann Þ. .Tósefsson, Guðbr. Isberg,

form. frsm. fundaskrifari.
Steingr. Steinþórsson. Sveinbjörn Högnason.
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Nd. 61. Breytingartillöjpir

við frv. til laga um varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til Islands.

Frá Vilmundi Jónssvni.

1. Við 8. gr. í stað 3. málsgr. greinarinnar komi tvær málsgr., svo hljóðandi:
Ef þess er getið i sóttgæzluskírteini skipsins, eða kunnugt eða grunað á 

annan hátt, að alvarlegur næmur sjúkdómur hafi verið á brottfararstaðn- 
um, ef sjúkir menn eru eða hafa verið á skipinu á leiðinni, eða lík, og grun- 
ur er á, að um næman sjúkdóm sé eða hafi verið að ræða, eða grunur er um 
sóttmengun skipsins á annan hátt, svo og ef framburður eða vottorð skip- 
stjóra er á eirthvern hátt tortryggilegt, þá má eigi veita heilbrigðisvottorð 
fvrr en héraðslæknir hefir rannsakað skipið og úrskurðað, að heilhrigðis- 
vottorð skuli gefa. Nú reynist erlend sótt í skipinu, og skal þá farið með það 
samkv. ákvæðum IV. kafla þessara laga, en ef um annan næman sjúkdóm 
er að ræða, sein opinberum vörnum er beitt við samkv. lögum um varnir 
gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, eða héraðslæknir telur ástæðu til að beita 
slíkum vörnum, skal farið með skipið samkv. ákvæðum þeirra laga og ekki 
veita því heilbrigðisvottorð fyrr en þær ráðstafanir hafa verið gerðar, að 
öruggt þykir, að sjúkdómurinn berist ekki í land eða breiðist út.

Læknisrannsókn á skipi og þeim, er á því eru, skal jafnan fram fara 
svo fljótt sem auðið er, og öllum sóttvarnarráðstöfunum skal, eftir því sem 
unnt er, haga svo, að skipinu verði til sem minnstrar tafar og trafala. Sé 
héraðslæknir eigi viðstaddur, er sóttvarnarnefnd heimilt að fela öðrum lækni 
rannsóknina. Sé enginn læknir viðstaddur, skal skipstjóra gefinn kostur á að 
leita annarar hafnar, þar sem læknir hýr. Ef einangra þarf sjúklinga af 
skipinu, en tormerki eru á að gera það á staðnum, er heimilt að visa skipinu 
til næstu hafnar, þar sem einangrun er framkvæmanleg, en þó þvi aðeins, 
að sjúklingum sé eigi hætta búin af þeim flutningi. Ef skipið er sóttkvíað, 
er skipstjóra heimilt að velja sér höfn til að liggja á, að svo iniklu. levti sem 
það kemur ekki í bága við nauðsvnlega læknisrannsókn og lækniseftirlit. 
Nú vill skipstjóri heldur fara aftur frá landinu en biða heilbrigðisvottorðs, 
og verður honum ekki meinað það.

2. Við 11. gr. Aftan við greinina bætist:
Ef skipið hefir senditæki, skal það sem fyrst senda ráðherra skeyti með 

tilkynningu um, hversu ástatt sé fyrir því og hvar og hvenær það sé vænt- 
anlegt að landi.

3. Við 13. gr. Síðari málsgr. greinarinnar falli burt.
4. Við 25. gr. Aftan við stafliði greinarinnar bætist nýr stafliður, svo hljóðandi:

f. Úr sóttvarnarsjóði eða ríkissjóði verður ekki greiddur sá kostnaður, 
er leiðir af töfum skipa samkv. lögum þessum, hvorki útgerðinni, skip- 
verjum né farþegum, ekki heldur skaðahætur fvrir tjón á skipum eða far- 
angri, né fyrir atvinnuspjöll, er leiða kann af framkvæmd laganna.

5. Við 26. gr. Greinin falli burt og greinatalan brevtist samkv. því.
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6. Við 27. gr.
a. Aftan við greinina bætist:

Með mál, sem rísa út af brotum á lögum þessum, skal farið sem opin- 
ber lögreglumál.

b. Greinin færist aftur fvrir 29. gr. og greinatalan brevtist samkv. því.

Nd. 62. Breytingartillögur
við frv. til laga um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

Frá Vilmundi Jónssyni.

1. Við 8. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Nú kemur sjúkdómur upp á heimili, eða vfirvofandi er, að hann komi 

upp á heimili og auðsætt þykir eða líklegt, að o. s. frv.
2. Við 16. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Rikissjóður greiðir ekki þann kostnað, sem leiðir af því, er ferðir manna 
eða farartækja eru hindraðar samkvæmt lögum þessum, né heldur skaða- 
bætur fyrir þau atvinnuspjöll, er leiða kann af framkvæmd þeirra.

Nd. 63. Frumvarp
til laga um lifeyrissjóð ljósmæðra.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

1- gr.
Sjóðurinn heitir lífevrissjóður ljósmæðra, og er hann eign rikisins.

2. gr.
Stofnfé sjóðsins myndast af framlagi ríkissjóðs, sem er 10000 kr. árlega í 

sjóðinn, og iðgjöldum lögskipaðra ljósmæðra, sem er 4% af föstum launum þeirra.

3. gr.
Rikissjóður ábyrgist skuldbindingar sjóðsins.

4. gr.
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn, formaður Ljósmæðrafélags íslands, ein ljós- 

móðir, er kosin skal á aðalfundi Ljósmæðrafélágs Islands, en 3 menn í stjórnina 
skal rikisstjórnin velja til þriggja ára, og gengur éinn úr árlega, i fyrsta sinn 
eftir hlutkesti. Stjórn sjóðsins skal kjósa formann fyrir sjóðinn á fvrsta fundi, 
er hún heldur á árinu. Sjóðsstjórnin skal vinna kauplaust.
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5. gr.
Ríkisféhirðir hefir á hendi reikningshald sjóðsins, heinitir inn tekjur hans 

og annast greiðslur úr honuin, hvorttveggja eftir tilvisun sjóðsstjórnarinnar.

6. gr.
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ársreikning skal semja jafnframt 

ársreikningi ríkissjóðs, endurskoða og úrskurða á sama hátt og aðra reikninga 
ríkisins.

7. gr.
Sjóðsstjórnin heldur fundi svo oft sem þörf er á, og skal hún halda gerða- 

bók og skrá þar allar samþykktir sínar. í stjórninni ræður meiri hluti atkvæða, 
og má ekkert fé greiða úr sjóðnum neriia með samþvkki sjóðsstjórnarinnar.

8. gr.
Allur kostnaður við starfrækslu sjóðsins greiðist úr rikissjóði.

9- gr.
Rétt til lífeyris úr sjóðnum hefir sérhver lögskipuð ljósmóðir, sem starfað 

hefir sem lögskipuð ljósmóðir í 10 ár eða meira, og hættir störfum, eftir að sjóð- 
urinn tekur til starfa, af ástæðum, er sjóðsstjórnin telur lögmætar. Lögmæt 
ástæða til að hætta störfum er aðeins sjúkdómur eða elli. Upphæð lífeyris skal 
fara eftir því, sem um getur í 12. gr. Þær fyrrverandi ljósmæður, sem hafa fengið 
sérstaklega veitt eftirlaun úr ríkissjóði í fjárlögum 1933, skulu framvegis fá 
sömu upphæð árlega greidda úr sjóðnum sem þær hafá nú frá rikissjóði.

10. gr.
Ljósmæður, er starfa í bæjum og tryggð eru sömu eftirlaun og' öðrum föst- 

um starfsmönnum bæjanna, gjalda ekki til sjóðsins og njóta ekki réttinda sam- 
kvæmt þessum lögum. í þeim bæjum, þar sem eftirlaunamálum starfsmannanna 
befir enn ekki verið skipað, skulu þó þær ljósmæður, sem laun taka af bænum, 
bafa frjálsan aðgang að því að njóta réttinda þessara laga, með sömu kjörum 
og a^rar ljósmæður. þangað til þessum málum liefir verið skipað.

11- gr.
Upphæð lífeyris miðast við meðalárslaun ljósmóður siðustu 5 árin áður en 

lnin lætur af starfi. Til árslaunanna teljast laun og dýrtíðaruppbót.

12. gr.
Fullur lifeyrir skal miðaður við árslaun samkv. 11. gr. og við fjölda þeirra 

ára, er ljósmóðirin hefir starfað sem lögskipuð ljósmóðir, hvort heldur óslitið 
eða með millibili. Ef ljósmóðir lætur af störfum án þess vegna veikinda sé, 
verður hún þó að vera fullra 60 ára til þess að njóta lifeyris. Fyrir minna en 10 
ára starf greiðist enginn lifevrir.
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Fyrir 10—11 ára starf veitast 20%
11—12 22%
12—13 24%
13—14 26%
14—15 28%
15—16 - „ 30%
16—17 33%
17 18 - „ 36%

— 18—19 -—„------ 39%
19—20 42%
20—21 45%
21 22 48%
22- 23 51%
23—24 54%
24—25 57%

— 25 ára starf eða meira 60%

meðall. síðustu 5 ára

Standi upphæð lifeyris samkvæmt þessum útreikningi ekki á heilum tug króna, 
skal hækka hann svo, að standi á tug.

13. gr.
Verði ljósmóðir ófær til allra starfa vegna slyss, sem hendir hana sökum 

starfs hennar sem ljósmóðir, skal hún fá greiddan jafnháan lifeyri úr sjóðnum 
og þær, er starfað hafa í 25 ár. Verði hún seinna vinnufær, fellur greiðslan niður.

14. gr.
Láti ljósmóðir eftir sig föðurlaus börn innan 16 ára aldurs, skiilu þau fá úr 

sjóðnum allt að 200 kr. árlega hvert fram til 16 ára aldurs, eftir úrskurði sjóðs- 
stjórnar. Gildir það jafnt, hvort sem um skilgetin eða óskilgetin börn er að ræða.

15. gr.
I desembermánuði ár hvert semur stjórn sjóðsins skrá yfir þá, er lífevris 

skulu njóta á næsta ári, og gerir samþvkkt um hreytingar jafnskjótt og tilefni 
er til.

16. gr.
Lífevrir greiðist árlega 1. dag júnímánaðar, og þá beint til hlutaðeiganda. 

Lifevri til barna veitir móttöku fjárráðamaður þeirra. Áður en rikisféhirðir 
greiðir lífevri, skal hann fá uppgefinn embættisaldur viðkomanda hjá sjóðs- 
stjórninni.

17. gr.
Umsóknir um lifeyri úr sjóðnum skulu sendar formanni sjóðsins fvrir 1. 

des. ár hvert, og skal tekið fram, hve lengi og hvar viðkomandi hefir starfað.

18. gr.
Ljósmóðir, sem lætur af störfum án þess að fá lífeyri úr sjóðnum, skal fá 

endurgreidd iðgjöld þau vaxtalaust, er hún hefir lagt í sjóðinn.
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.19. gr.
Sjóðurinn tekur til starfa 1. jan. 1935, enda liafi þá iðgjöld verið greidd 

fyrir yfirstandandi ár og næsta ár (1933 og 1934) og rikissjóðstillagið fyrir 
árið 1934.

Greinargerð.
Frv. þetta er samið af kunnáttumanni eftir beiðni Ljósmæðrafélags íslands 

og í samráði við flutningsmann.
Mun hér vera fundin allgóð leið til að gera ljósmæðrum nokkra úrlausn um 

ellistvrk að loknu starfi, og raunar án nýrra útgjalda fyrir ríkissjóð. Síðustu árin 
liafa nokkrum öldruðum ljósmæðrum verið veitt eftirlaun í fjárlögum og sú 
upphæð farið allört hækkandi. Er hún þegar farin að nálgast þá upphæð, sem 
frv. gerir ráð fyrir, að lögð verði úr rikissjóði til þessa iífeyrissjóðs, en á þann 
hátt kennir sú fjárveiting að ólíkt almennara gagni og skiptist niður á réttlátari 
liátt, auk þess sem þingið losnar við allt leiðindaþjark út af þessum smámunum.

Hér á eftir eru prentuð tvö fylgiskjöl með frumvarpinu: Greinargerð trvgg- 
ingafræðingsins, sem frv. liefir samið, og álitsskjal frá stjórn Ljósmæðrafé- 
lagsins.

Fylgiskjal I.

Hér á eftir verður i stuttu máli skýrt frá athugunum, sem ég hefi gert með 
það fyrir augum að fá grundvöll undir væntanlegan lífeyrissjóð fyrir ljósmæður 
hér á landi. Er gert ráð fyrir, að sá eftirlaunasjóður verði skylduhundinn fyrir 
allar lögskipaðar ljósmæður á landinu, en að ljósmæðrum þeim í bæjum utan 
Revkjavíkur, sem ráðnar eru og launaðar af hæjarfélögunum, verði fyrst um 
sinn gefinn kostur á að vera með í sjóðnum í frjálsri trvggingu, þangað til eftir- 
launamálum fyrir starfsmenn þeirra hæjarfélaga hefir verið skipað.

Eftirlaun þau, sem sjóðnum er ætlað að greiða, eru tekin upp í 12. gr. frv., 
og eru þau stighækkandi eftir starfstímanum. Það, sem þó sérstaklega þarf að 
athuga, eru eftirfarandi atriði:

1. Hvaða iðgjöld þarf að tryggja sjóðnum árlega til þess að hann geti borið 
eftirlaun þau, sem ráð er fvrir gert, og liver á að greiða þau iðgjöld?

2. Ilve mikinn stofnsjóð þarf sjóðurinn að fá til þess að allar ljósmæður, sem 
nú gegna störfum, geti fengið full réttindi til sjóðsins eftir ákvæðum frv., 
þegar þær láta af störfum ?
Viðvíkjandi fyrra atriðinu er þess að gæta, að ekki er í frv. ákveðinn neinn 

ákveðinn aldur, þegar eftirlaun hyrja, en aðeins ákveðið, að lágmark hans sé 
60 ár, ef ekki er sjúkdómum eða slysum til að dreifa. Af þeim sökum er ekki 
hægt að ákveða með fullri nákvæmni, hvaða hundraðshluti iðgjöldin skuli vera 
af árslaununum í öllum tilfellum, en hinsvegar óhjákvæmilegt að hafa reglur 
fyrir iðgjaldagreiðslunum svo einfaldar, að ekki valdi örðugleikum við fram- 
kvæmd laganna. Athugun á mörgum mjsmunandi tilfellum leiddi í ljós, að óhætt

Alþt. 1933. A. f 46. lnggjnfarþingl. 29
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muni vera að ieikna með, að árleg iðgjaldagreiðsla, sem nemi 7% af árslaun- 
unum, muni vera rífleg. Af þessu framlagi er í frv. gert ráð fvrir, að 4'í séu 
greidd af ljósmæðrununi sjálfum, en þau 3'í, sem eftir eru, fáist af frainlagi 
ríkissjóðs. Er reiknað með föstum launuin. að viðbættri dýrtíðaruppbót bæði 
við iðgjalda- og eftirlannagreiðslu.

Þar sem gert er ráð fyrir í frv. föstu árlegu tillagi úr rikissjóði, 10000 kr., 
sem ekki lagar sig eftir laununum, verður nauðsynlegt að finna fyrst, live 
mikið af þessn tillagi fer i iðgjöld. Þetta fæst npplýst af eftirfarandi yfirliti:

Öþekkt (tölur ástlaðar)
í skyldutr. I frjálsri tr. í skyldutr. í frjálsri tryggingu

Læknishéruð tala laun tala laun tala laun

Hafnarfjarðar . ... .. 3 900.00 2 2800.00 59 5*
Skipaskaga ......... . . 2 1300.00 59 59 1 650.00
Borgarfjarðar .... . . 6 2628.30 59 59 95 5*

Borgarness ......... .. 6 2753.85 99 99 95

Ólafsvikur ........... 59 59 5 1680.00
Stykkishólms . . . . 1680.00 55 95 59 99

Dala .................... 99 99 59 8 2720.00
Bevkhóla ............. 99 95 99 3 1020.00
Flateyjar ............. 1 475.00 1 475.00
Patreksfjarðar . . . 5 2428.98 99 ,, 99 99

Bíldudals ............. 9 969.96 99 99 99 99

Þingevrar ........... . . I 1821.00 9* ,, 59

Flatevrar ............. 4 1350.00 99 ,, •9 ,,
Hóls .................... . . 1 660.00 ,, 59 99 59

ísafjarðar ........... . . 2 1104.71 1 1200.00 99 ,,
Nautevrar ........... 4 1300.00 99 ,, 95 99

Hestevrar ........... . . 3 1360.00 99 ,, 1 150.00
Bevkjarfjarðar ... . . . 2 600.00 99 99 99 ,,
Hólmavíkur ....... . . 3 850.00 99 99 99

Miðfjarðar ......... . . 6 2300.00 99 99 99 5»

Blönduós ............. 7 3670.22 99 99 99 99

Sauðárkróks ....... . . 6 2270.00
Hofsós ................ 2240.00 99 99 99 99

Siglufjarðar ....... 99 1 800.00 99 99

Svarfdæla ....... .. . . 3 1300.00 99 99 99 99

Akurevrar ........... .. 7 3060.39 1 1500.00 1 440.00
Höfðahverfis....... . . 3 1314.00 99 59 99 99

Bevkdæla ........... . . 4 1520.00 99 99 59 59

Húsavíkur ........... . . 3 1220.00 99 99 99 99

Öxarfjarðar......... 5 1500.00 99 99 9*

Þistilfjarðar ....... . . 4 2000.00 99 99 99 99

Vopnafjarðar .... .. 2 1030.00 99 59 99 99

Hróarstungu .... . 5 1850.00 99 99 1 370.00
Seyðisfjarðar .... • • -99 - 59 1. 1300.00 1 400.00
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Lækníshéruð
í skyldutr. í friálsri tr. í

tala

Óþekkt (tölur áætlaðar) 
skyldutr. í frjálsri tryggiugu

laun tala launtala laun tala laun
Norðfjarðar ....... .. 1 517.00 1 800.00 99 59

Reyðarf jarðar ....... 3 1020.00 99 99 99 59
Fáskrúðsfjarðar . ... . 2 1120.00 99 99 99 99

Berufjarðar......... ... 2 710.00 99 99 2 710.00
Hornaf jarðar . .. . 5 1760.00 99 9T 59 95

Síðu .................... .. 5 2688.00 99 99 1 540.00
Mvrdals .............. . . 3 1200.00 99 59 59 99

Vestmannaevja ... 2 2128.00 9S 59

Rangár .............. .. 10 4957.72 99 99 1 500.00
Eyrarbakka......... ... 8 3380.00 99 99 99 99

Grímsnes............. 5 2989.52 99 99 4 2400.00
Keflavíkur........... .. 7 2870.00 99 99 99 99

168 72121.65 9 10528.00 30 12355.00
1 skyldutryggingu ......... 198 með árslaun 84476.65
- frjálsri tryggingu .... 9 —„— 10528.00

Samtals 207 með árslaun 95004.65
Hið árlega iðgjald í sjóðinn verður þá ca. 6650 kr.; þar af greiða ljósmæð- 

urnar sjálfar kr. 3800, en kr. 2850 koma af framlagi ríkissjóðs. Af ríkissjóðs- 
framlaginu eru þá eftir kr. 7150, sem ganga til að greiða hin lögboðnu eftirlaun 
til þeirra gömlu ljósmæðra, sem hingað til hafa fengið styrk í fjárlögum, og enn- 
fremur á af þessari upphæð að mvndast sjóður sá, sem kemur í stað stofn- 
sjóðsins. Kemur þá að hinu siðara atriði, viðvíkjandi stofnsjóðnum.

Þar sem frv. gerir ráð fyrir, að allar starfandi ljósmæður öðlist full rétt- 
indi þegar í stað eins og ef þær liefðu verið i sjóðnum frá því þær byrjuðu starf 
sitt, sést, að stofnsjóðurinn er það fé, sem myndazt liefði af iðgjöldum þeirra 
með vöxtum á þeim starfstima, sem liðinn er. Eftir þvi, sem næst verður kom- 
izt, mundu það vera ea. 90000 kr. Nú er þessi upphæð ekki fyrir hendi, en hug- 
myndin er, að liún innhorgist smátt og sinátt með því, sem eftir verður af ríkis- 
sjóðsframlaginu þegar búið er að taka af þvi iðgjaldið, sem var ca. 2850 kr. á 
ári, og eftirlaunafé þeirra ljósmæðra, sem nú fá eftirlaun í fjárlögum. Hefir 
til þess verið áætlað kr. 7700 á vfirstandandi ári, cn sú upphæð fer hraðminnk- 
andi, eftir því sem þessar konur falla frá, enda er auðvitað gert ráð fyrir, að 
ekki verði bætt við neinum eftirlaunum öðrum á þessum lið. Þegar til kemur, 
verður því árstillagið til stofnsjóðsins ca. 7150 kr., og verður það að teljast full- 
tryggt. Það eina, sem ástæða gæfi verið til að óttast, er, að ekki yrði handbært 
fé fyrir hendi í sjóðnum allra fyrstu árin, og hefir mér þvi þótt varlegra að láta 
greiðslur úr sjóðnum ekki bvrja fyrr en á árinu 1935.

Revkjavik, 25. febr. 1933.
Brvnj. Stefánsson.
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Fylgiskjal II.

Stjórn Ljósmæðrafélags íslands hcfir lcngi verið það ljóst, að nauðsyn bæri 
til, að stofnaður væri lífeyrissjóður ijósmæðra, og scr hún ekki aðra leið heppi- 
legri til þessa en um getur í 2. gr. meðfylgjandi lagafrumvarps.

Um framlag ríkissjóðs er það að segja, að í fjárlögunum fvrir 1933 eru 
ætlaðar til eftirlauna ljósmæðra kr. 7700.00, og sjá allir, hve ranglátt það er, að 
þessa upphæð fá tiltölulega fáar ljósmæður, en fjöldi annara, sem starfað hafa 
langan tíma, fær lítið eða alls ekkert.

1 frumvarpinu er farið fram á, að ríkissjóður greiði árlega 10 þús. kL, og er 
sú upphæð tiltölulega mjög lítil hækkun frá því, sem nú er, sérstaklega þegar 
tekið er tillit til þess, að húast má við, að þessa upphæð yrði að hækka hlutfalls- 
lega við fjölgun ljósmæðra, sem samræmisins vegna yrði að hæta við, og vrði 
þá ckki langt að bíða þcss, að uppliæðin færi yfir 10 þús. kr. árlega, en eins og 
getið er um í frumvarpinu, ætlast stjórn Ljósmæðrafél. til, að ljósmæður sjálfar 
greiði árlega nokkuð af launum sínuni i sjóðinn, og hætist þannig allverulega 
við það fé, sem árlega er hægt að veita til eftirlauna ljósmæðra.

Stjórn Ljósmæðrafél. telur einnig heppilegra, að úthlutun eftirlauna fari 
eftir því, sem um getur í frumvarpinu, heldur en að Alþingi útliluti árlega þessu 
fé til einstakra nafngreindra ljósmæðra, enda allar líkur til, að stjórn sjóðsins 
fylgist hetur ineð hag og kjörum ljósmæðra almennt en þingmennirnir eiga kost 
á að gera, enda sé þar farið algerlega eftir fyrirmælum frumvarpsins.

Ura 14. gr. frumvarpsins skal það tekið fram, að hún er svipuð því, sem tiðk- 
ast um starfsmenn bæjarfélaga, sem greiða eftirlaun, og þykir því ekki nema 
réttlátt, að hörn ljósmæðra njóti svipaðra réttinda.

Um 19. gr. er það að segja, að stjórn Ljósmæðrafél. hefir samkvæmt út- 
reikningi Brynjólfs Stclanssonar skrifstofustj. talizt svo til, að sjóðurinn mundi 
fær um að taka til starfa 1. jan. 1935, og í trausti þess, að háttvirtir þingmenn 
sjái, hvílíkt velferðarmál þetta er, vonast stjórn Ljósmæðrafél. eftir, að málið 
fái fljóta og góða afgreiðslu.

Virðingarfvllst
Stjórn Ljósmæðrafélags fslands.

Þuríður Bárðardóttir. Jóhanna Friðriksdóttir. Sigríður Sigfúsdóttir.

Nd. 64. Breytingartillaga
við frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 81, 6. júlí 1932 (Bifreiðaskattur o. fl.).

Flutningsm.: Pétur Ottesen, Björn Kristjánsson, Jón Auðunn Jónsson, 
Guðbrandur Isherg, Steingr. Steinþórsson, Sveinn Ólafsson.

A eftir 2. gr. frv. komi ný grein, sem verður 3. gr., svo hljóðandi: 
Fyrir „750“ i 7. gr. laganna komi: 250.
Greinatalan breytist samkvæint því.



Pingskjal 65 229

Nd. 65. Frumvarp

til laga um vörzlu opinberra sjóða.

Flutningsm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, 
Vilniundur Jónsson.

1- gr.
Fjárniálaráðlierra skal liafa yfirumsjón nieð stjórnuin allra opinberra sjóða, 

sem stofnaðir eru nieð lögum eða hafa konunglegar skipulagsskrár. Hann skal 
bafa sérstakt eftirlit nieð því, að nieð sjóðina sé farið nákvæmlega eftir því, sem 
fyrir er inælt af stofnendununi, og eignir þeirra geynidar og ávaxtaðar samkvæmt 
lögum þessum, að svo niiklu leyti, sem það kemur ekki í bága við hin sérstöku 
lög uni sjóðina eða skipulagsskrár þeirra.

2. gr.
Sjóðir þeir, sem uni getur í 1. gr., skulu ávaxta eignir sínar einungis á eftir- 

farandi hátt:
1. I innstæðum í peningastofnununi, tryggðum með ríkisábyrgð.
2. í skuldabréfum og verðbréfuni, tryggðum með ríkisábyrgð, og séu bréfin 

keypt beint af stofnununi þeim og fyrirtækjum, sem gefa út bréfin, og með 
venjulegu markaðsverði þeirra og kjörum, og skal leita úrskurðar fjár- 
málaráðherra um kaup bréfa í livert sinn.

3. gr.
Að svo miklu leyti, sem sjóðiriiir bafa veitt lán á annan hátt en i 2. gr. 

getur og bægt er að segja þeim upp eða rifta, skal það gert og fénu ráðstafað 
samkvæmt ákvæðum 2. gr.

4. gr.
Ríkisendurskoðunin skal liafa á liendi nákvæma yfirendurskoðun allra þeirra 

sjóða, sem bér um ræðir, og láta uppi álit sitt um stjórn þeirra og vörzlu. Skal 
birta alla reikningana og umsögn yfirendurskoðendanna árlega í B-deild Stjórn- 
artíðindanna.

5- gr.
Lög þcssi öðlast gildi þegar í stað.

G r e i n a r g e r ð.

Opinberu sjóðirnir eru orðnir margir og mikið fé, sem í þeim liggur. Eins 
og nú standa sakir eru engin almenn lagaákvæði um stjörn þeirra, og ekkert 
eftirlit með þeim. Fjöldi sjóðreikninganna er jafnvel ekki endurskoðaður. Lán- 
veitingar úr þeim eru mjög misjöfnum reglum liáðar og oftast allt komið undir 
geðþótta stjórnanda sjóðsins, sem er einhver skrifstofustjórinn i stjórnarráð~
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inu eða annar enibættismaður. Misbeitingu embættisvalds gagnvart sjóðunum 
hefir oftar en einu sinni orðið vart, þó átakanlegast í sambandi við lán með veði 
i Reykjahlíð (áður Hlaðgerðarkoti) í Mosfellssveit- og síðar kaupsamning um 
þá jörð, sem við voru riðnir ráðherrar og skrifstofustjórinn, sem átti að stjórna 
sjóðnum.

Nauðsynlegt er að fá löggjöf um þessi mál, er skapi sjóðunum öryggi og 
fullt eftirlit með þeim, svo að komið verði í veg fyrir misnotkun þeirra. Er þá 
eðlilegast, að ein og söm vfirstjórn og kritisk endurskoðun sé vfir þeim, og 
lánin séu einungis veitt með ríkisábvrgð, þar sem ríkið í raun og veru ber á- 
byrgð á vörzlu sjóðanna.

Að sjálfsögðu geta lög þessi aðeius gilt að svo miklu levti sem skipulags- 
skrárnar setja ekki önnur og sérstök ákvæði um þessi atriði.

Nd. 66. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á 1. nr. 84, 6. júli 1932 (Bifreiðaskattur o. fl.).

Flutningsm.: Sveinbjörn Högnason, Jón Ólafsson,
Jörundur Brynjólfsson, Lárus Helgason.

Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
1 stað orðanna „til ársloka 1933“ í 11. gr. laganna komi: til ársloka 1934.

Nd. 67. Breytingartillaga
við brevtingartillögu á þskj. 64 (Bifreiðaskattur o. fl.).

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Fyrir „250“ komi: 500.

Nd. 68. Frumvarp
til laga um viðauka við lög nr. 20, 27. júní 1925, um heimild til að veita lán úr 
Bjargráðasjóði.

Flutningsm.: Steingr. Steinþórsson, Magnús' Guðmundsson.

1- gr-
Aftan við 1. gr. laga nr. 20, 27. júní 1925, um heimild til að veita lán úr 

Bjargráðasjóði, komi svo hljóðandi málsgrein:



d. sýslufélögum, til að fyrirbyggja kornvöruskort vegna samgöngutálina af 
hafísvöldum.
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2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Þetta frv. er flutt eftir beiðni Búnaðarsambands Skagfirðinga, og tilgang- 

urinn er að reyna með þessu að draga úr binni ægilegu en sífellt yfirvofandi 
hættu af kornvöruskorti vegna samgönguteppu af hafísvöldum. Hugsunin er að 
nota væntanleg lán til þess að hafa jafnan kornvörubirgðir fyrirliggjandi á þeim 
tima árs, sem hafísliættan er. Er ekki hægt að sjá, að peningum Bjargráðasjóðs 
sé á neinn veg hetur varið en með því að draga úr þessari geigvænlegu liættu, 
sem hefir vaxið á liinuni síðari árum, vegna þess að kaupmenn og kaupfélög 
eru nú að mestu liætt að birgja sig upp til vetrarins, eins og áður var siður. 
Þetta er og í fullu samræmi við tilgang sjóðsins.

Nd. 69. Frumvarp
til laga um samþykktir um mat á heyi til sölu.

Plutningsm.: Steingrímur Steinþórsson, Magnús Guðmundsson.

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum að gera samþvkktir fyrir einn lirepp eða fleiri um 

mat á lieyi til sölu.
2. gr.

Þegar samþykkt er gerð á sýslufundi, skal með nægum fyrirvara kvatt til 
fundar á svæði því, sem ætlazt er til, að samþykktin nái yfir. Sýslunefndin á- 
kveður fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er hún kýs til, auglýsir fundar- 
dag og stjórnar fundi. Atkvæðisrétt á þeim fundi eiga þeir fullveðja menn, sem 
kaup eða sala heys getur varðað.

3. gr.
A fundi þeim, sem um getur í 2. gr., leggur fundarstjóri fram frnmvarp 

sýslunefndarinnar til samþvkktar. Pallist fundurinn með 2?, atkvæða á frum- 
varpið öhreytt, sendir sýslumaður það atvinnumálaráðherra til staðfestingar og 
löggildingar. Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri við það brevtingar, ef 
þær eru samþykktar með 73 atkvæða og sýslunefnd fellst á ])ær.

Fallist sýslunefnd ekki á brevtingar fundarins, skal kveðja til fundar á 
ný, og samþykki fundurinn þá frumvarpið óbréytt með -3 atkvæða, fer um það 
sem fvrr segir.

Frumvarp, sem ekki nær atkvæða á sainþykktarfundi, er fallið.
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4. gr.
Xú er samþvkkt send ráðherra til staðfestingar, en hún þykir fara í bága 

við grundvallarreglur laga eða rétt manna, eða hún virðist ekki tryggja nægilega 
hag kaupanda eða seljanda heys, og synjar þá ráðherra um staðfestingu, endur- 
sendir frumvarpið og tilgreinir ástæður fyrir synjaninni. Að öðrum kosti stað- 
festir hann samþykktina, skipar fyrir um hirting hennar og tiltekur, livenær 
hún öðlist gildi. Gildir hún þá upp frá því fyrir alla þá, sem kaupa eða selja 
hey, sem framleitt er á samþykktarsvæðinu.

Staðfestri samþykkt verður ekki breytt á annan hátt en til liennar var 
stofnað.

5- gr.
1 samþykkt skal ákveða:

a. Að allt hey, sem selt er kaupanda utan hrepps, skuli metið af matsmönn- 
um, er lögreglustjóri nefnir til, nema aðilar séu á annað sáttir. Lögreglu- 
stjóri setur heymatsmönnum erindisbréf, og skulu þeir undirrita dreng- 
skaparvottorð áður en þeir taka við starfi sínu, um að þeir vilji rækja það 
af alúð og samvizkusemi.

b. Hversu flokka skal hey eftir gæðum.
e. Hvar mat skal fram fara.
d. l’ra merkingu á hevi og umbúnað við sendingu.
e. Um borgun til matsmanna.
f. Annað, sem þurfa þykir, eftir atvikum og staðháttum.

6. gr.
í samþykktum má ákveða sektir í sýslusjóð, allt að 500 kr., fyrir hrot gegn 

þeim. Mál út af þeim brotum skulu rekin sem almenn lögreglumál.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð.
Frumvarp þelta er flutt eftir beiðni Búnaðarsambands Skagfirðinga.
Sala á lieyi til fjarlægra liéraða fer sivaxandi. Fyrir því vex nauðsyn þess

að tryggja kaupendur og seljendur. Hey er, sem kunnugt er, ákaflega misniun- 
andi að gæðum. Maður, sem kaupir hey úr fjarlægri sveit, þarf að geta fengið 
trvggirigu fyrir þvi, að hann fái þá tegund lieys, sem hann óskar, og sá, sem selur 
hey, þarf að hafa meðal til þess að sánna, að hann liafi látið af hendi þá vöru, 
sem liann var beðinn um. Ella er mjög liætt við, að ágreiningur rísi, en það get- 
ur orðið til þess að draga úr þessum viðskiptum, sem annars geta verið liagkvæm.

Tilgangurinn með frv. er að reyna að koma i veg fyrir ágreining og greiða 
fyrir þessum viðskiptum.

Frv. fer aðeins fram á að veita sýslunefndum lieimild til að setja sam- 
þykktir um þetta efni og er sniðið eftir ýmsum gildandi saniþvkktarlögum.
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Ed. 70. Frumvarp

til laga um hámarkslaun.
Flutniiigsm.: Jónas Jónsson.

1. gr.
Þeir, sem liafa i lireinar tekjur (néttótekjur) af atvinnu eða eignum yfir 

8000 krónur, skulu greiða sem skatt í rikissjóð það, sem fram vfir er, eftir að 
frá hefir verið dreginn sá tekjuskattur, sem á þessar sömu tekjur hefir verið 
iagður, álagður eignarskattur, svo og útsvar það, sem við þessar sömu tekjur 
og eignir aðila er miðað. Hinsvegar her ekki að draga frá i þessu sambandi 
þann tekjuskatt eða útsvar, sem lagt er á tekjur af atvinnurekstri, er eigi eru 
skattskyldar samkv. lögum þessum. Þó eru undanþegin þessum skatti hús- 
næðishiunnindi og risnufé forsætisráðherra, svo og risnufé skólastjóra mennta- 
skólanna. "

2. gr.
Til tekna af atvinnu og eignum telst m. a.:

a. Hæfileg laun eiganda, konu hans eða skylduómaga, sem vinna við eiginn at- 
vinnurekstur.

b. Hæfilega metin leiga eftir eigið liúsnæði það, sem notað er við atvinnu- 
reksturinn.

c. 4%% vextir af því eigin fé, sem bundið er í atvinnurekstrinum.
d. Hæfilegt endurgjald eftir annað það, sem eigandinn, kona hans eða skyldu- 

ójnagar kunna að leggja atvinnurekstrinum til.
e. Arður af hlutabréfum.

3- gr-
Þegar fundnar eru hreinar atvinnu- og eignartekjur, her eigi að draga frá 

þann liluta af greiddu útsvari og tekjuskatti, sem telst vera lagt á atvinnu- 
rekstur aðila.

Tap á efgin atvinnurekstri má draga frá tekjum af atvinnu og eignum, 
þegar fundnar eru skattskyldar tekjur samkvæmt lögum þessum.

Skatt þann, sem álagður er og greiddur samkv. þessum lögum, er eigi 
heimilt að draga frá á skattaframtölum við ákvörðun tekna þeirra, sem skatt- 
skyldar eru samkv. lögum um tekju- og eignarskatt, nr. 74 frá 1921, og eigi 
heldur við ákvörðun þeirra, sem skattskyldar eru samkvæmt þessum lögum.

4. gr.
Til grundvallar álagningu skatts samkvæmt lögum þessum ber að leggja 

framtöl til tekju- og eignarskatts eins og þau eru úrskurðuð af skattanefndum 
(skattstjóra), yfirskattanefndum eða ríkisskattanefnd. Ef eigi liggja fvrir fram- 
töl, ber að leggja til grundvallar áætlunartölur sömu aðila.

Alþt. 1933. A. t4(i. löggjafarþing). 30
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5. gr.
Skattanefndir, í Revkjavik skattstjóri, annast uni álagningu skatts sam- 

kvæmt lögum þessum og framkvæma möt þau (sbr. 2. og 3. gr.) og sérstöku 
útreikninga, sem nauðsvnlegir eru til þess að ákveða skattinn.

6- gr.
Hreppsnefndum og niðurjöfnunarnefndum er skylt að gefa skattanefnd- 

um eftir kröfu þeirra upplýsingar um, hversu álögðum útsvörum ber áð skipta 
á atvinnurekstur annarsvegar og eignir og atvinnu- og eignartekjur hinsvegar 
hjá þeim gjaldendum, sem atvinnu reka.

7. gr.
Skattanefndir skulu sérstaklega tilkynna mönnum hréflega álagningu 

skatts samkvæmt þessum lögum, og tilkynna 14 daga kærufrest frá dagsetn- 
ingu tilkvnningarinnar. Með kæru út af álagningu skattsins fer að öðru leyti 
sem kærur út af tekju- og eignarskatti álögðum samkvæmt lögum nr. 74, 27. 
júní 1921.

8. gr.
Innheimtu skatts þess, sem álagður er samkv. lögum þessum, annast lög- 

reglustjórar, en í Revkjavík tollstjóri, eftir nánari fvrirmælum ríkisstjórn- 
arinnar. Heimilt er ríkisstjórninni með reglugerð að ákveða fleiri en einn gjald- 
daga á skatti samkvæmt lögum þessum, ennfremur að skvlda kaupgreiðendur 
til þess að halda eftir og skila í ríkissjóð upp í skattgreiðslur inanna hluta af 
kaupi þeirra, sem nægir fyrir skattgreiðslunni. Er rikisstjórninni heimilt að 
láta gera sérstök skattmerki til notkunar við innheimtu skattsins.

9. gr.
Nánari fvrirmæli um álagningu skatts samkv. lögum þessum setur fjár- 

málaráðunevtið, ef þurfa þvkir, að fengnum tillögum ríkisskattanefndar.

10. gr.
Fjármálaráðuneytið myndar í lok hvers árs sérstakan sjóð af öllum tekjum, 

er rikissjóður hefir fengið á því ári samkvæmt löguni þessum. Sá sjóður skal 
síðan skiptast í þrjá jafna liluta, er verja skal til sérstakra hjargráða í yfirstand- 
andi kreppu, eiiium þriðjungnum til að lækka vexti af fasteignalánum sveita- 
bænda, öðrum í styrk til sveitar- og hæjarfélaga, sem húa við mikla fjárþröng, 
en liinn þriðji leggst sem vaxtalaus höfuðstóll til að koma upp samvinnuút- 
gerð þar, sem skilyrði eru góð og þörf á auknum skipastól. Nánari fyrirmæli 
um meðferð þessa fjár skulu sett af Alþingi.

11- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og ber að leggja á skatt samkvæmt þeim á ár- 

inu 1933 í fyrsta sinn. Lögin gilda til ársloka 1935.
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G.r einargerð.
Mjög er erfitt. og því nær ókleift að gera sér ákveðnar hugmyndir um, hve 

iniklu skattur samkvænit frumvarpinu mundi nema. Þess má þó geta í þessu 
sambandi, að samanlagðar hreinar tekjur yfir 8 þús. voru (þ. e. sá hluti tekna, 
sem var yfir 8 þús.) í Reykjavík árið 1931 um 2,4 millj. kr. (tekjur félaga ekki 
meðtaldar). Skatturinn i Reykjavik vrði þó ekki svo hár, sökum þess að í þessu 
er æðimikið af tekjum af atvinnurekstri, sem eigi eru skattlagðar samkvæmt 
frumvarpinu, ennfremur dregst frá hluti útsvara og tekju- og eignarskatts, 
og að lokum er þess að geta, að yfirleitt munu menn hafa haft minni hreinar 
tekjur árið 1932 en árið 1931. Hve miklu hreinar tekjur yfir 8 þús. námu sam- 
tals utan Reykjavíkur árið 1931, er eigi kunnugt.

Um einstakar greinar frumvarpsins þvkir eigi ástæða til að fjölyrða.
Rétt þykir að gera ráð fyrir reglugerð um skatt þennan, og vrðu í henni m.

a. nákvæmari ákvæði um það, hvaða tekjur teljast atvinnu- og eignartekjur og 
hverjar tekjur af átvinnurekstri, og önnur einstök atriði, sein eigi þýkir ástæða 
til að taka fram í lögum.

Tillagan um að skapa liámarkslaun með liátekjuskatti er fram komin vegna 
þess, að þingmönnum og kjósendum er það ljóst, að liin liáu laun verða ekki 
lækkuð svo um muni með breytingum á launalögum, með því að vafasamt 
myndi þykja, hvort slik niðurfærsla á launurn gæli náð til þeirra manna, sem 
nú eru í embættum. Annar erfiðleiki engu minni er það, að slík löggjöf frá Al- 
þingi næði ekki til hinna háu launa, sem einstök fyrirtæki borga sumum starfs- 
mönnuin sinum. Ef ríkið lækkaði laun sinna liæst launuðu starfsmanna, en sum 
atvinnufyrirtæki héldu áfram að greiða allt að 40—50 þús. kr. í árslaun, þá yrði 
niðurstaðan sú, að ríkið missti marga góða starfsmenn vfir til atvinnufyrir- 
tækjanna, og yrði yfirleitt að sætta sig við minna inannval. Hin háu laun við 
einstök atvinnufvrirtæki eru meginorsök þess, að laun sumra opinberra starfs- 
manna eru liærri en fjárliagur þjóðarinnar leyfir. Og mörg af þessum fyrir- 
tækjum, sem greiða framkvæmdastjórum sínum, skipstjórum o. s. frv. geysi- 
liá laun, eru í raun og veru svo illa stödd, að þau ættu að fagna því mest að 
geta vanið menn, þó ekki væri nema í bili, af hinum háu kröfum.

Frv. þetta miðar að því að taka kúfinn ofan af háu laununum í næstu 3 
ár og verja þessu fé til styrktar þeim, sem erfiðast eiga í baráttu yfirstandandi 
tíma. Er liér lagt til að skipta þessum tekjustofni sem hallærishjálp milli sjávar 
og sveita, eftir sérstöku fyrirlagi Alþingis.

Hér verður engin tilraun gerð til að spá, live iiiiklu þessar tekjur myndu 
nema, og það því fremur, sem lög i þessa átt myndu allvíða verða til þess, að 
dýrir starfsmenn lækkuðu sjálfviljuglega laun sín, en það yrði til þess, að ríki, 
bæjarfélög og stofnanir fengju vinnu þessara manna ódýrari en áður. Hinir 
myndu þó sennilega verða fleiri, sem vildu lialda í liáu launin, í von um að 
geta fengið að njóta þeirra aftur að þrem árum liðnum.

Meginástæðan til þess, að háu launin verða að lækka stórvægilega meðan 
kreppan sverfur fastast að þjóðinni, er sú, að allur þorri landsmanna á nú við 
hið mesta tekjuleysi að búa, og langflestir landsmenn, bæði i sveitum og kaup-
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stöðum, neita sér um allt, sem sparað verður, af því að ekki er annars kostur. 
En þessum mönnum, sem einmitt eiga mestan þátt í að skapa þjóðarauðinn, 
verður enn óbærilegri liin sára fátækt, er þeir sjá, að tekjumestu menn landsins 
spara að engu leyti eyðslu og útgjöld fremur en góðæri væri.

Hámarkslaunin eru þess vegna ólijákvæmileg til að gera þjóðinni nokkurn- 
veginn þolanlegt að bera erfiðleika kreppunnar. Ef allir spara, ef óhófsevðslan 
hverfur meðan þjóðin er stödd í yfirstandandi raun, þá munu þeir menn, sem 
mest vinna en minnst fá að launum, una betur kjörum þeim, sem óviðráðanlegar 
kringumstæður skapa þjóðinni um þessar mundir.

Hugmyndinni um hámarkslaun liefir verið tekið betur en nokkurri annari 
skattatillögu, sem hreyft hefir verið á siðustu árum, því svo má heita, að hún 
hafi verið studd beint og óbeint á þingmálafundum um allt land. Má þess vegna 
vænta þess, að þingið sjái þann kost vænstan að greiða sem bezt fyrir málinu.

Þar sem skattur þessi nær til einstakra manna, en ekki til fyrirtækja, verður 
að bera fram frv. um annan skatt, sem nær til liárra tekna af atvinnufyrirtækj- 
um, likan tillögum þeim um eignar- og tekjuskatt, sem þeir Ingvar Pálniason 
og Páll Herinannsson báru fram á síðasta þingi.

Nd. 71. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 32 frá 1931, um búfjárrækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

Við 7. gr. 1. mgr. A eftir orðunum „taka þátt í sameiginlega kostnaðinum, sbr.
3. gr.“ komi: og' má taka hið niðurjafnaða gjald lögtaki.

— 7. gr. 2. mgr. Orðin „nema hálfan“ falli niður.
— 89. gr. A eftir orðunum „lög nr. 19, 15. júní 1926“ komi: lög nr. 27, 7. maí

1927.

G r e i n a r g e r ð.

I 1. kafla laga um búfjárrækt, nr. 32 frá 1931, vantar ákvæði, er heiiuili lög- 
tak á niðurjöfnuðum kostnaði vegna starfsemi nautgriparæktarfélaganna. Vegna 
innheimtu þess kostnaðar virðist óhjákvæmilegt að taka ákvæði um lögtaks- 
heimild upp í lögin, enda er slík lieimild í lögum um nautgriparækt frá 1927, 
en upp úr þeim lögum er 1. kafli búfjárræktarlaganna saminn.

Sanikvæmt 2. mgr. 7. gr. búfjárræktarlaganna skal greiða liálfan nauts- 
toll, ef kýr festir eigi fang. Flytjist kýr milli hreppa, getur svo farið, að greiða 
þurfi gjald þetta tvisvar eða oftar án þess að kýrin festi fang. Virðist slíkt ó- 
sanngjarnt og veldur eðlilegri óánægju þeirra, er gjaldið eiga að inna af hönd- 
um, enda oft ærinn skaði eigandans, þó shk gjöld bætist eigi á hann. Þykir 
því rétt að leggja til, að gjald þetta verði fellt niður, og er þó skemmra gengið
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en í lögum um nautgriparækt frá 1927, er aðeins gera ráð fyrir kálfstollum, þ. 
e. tilteknu gjaldi fyrir hvern borinn kálf.

Loks er lagt til, að lög um nautgriparækt, nr. 27 frá 1927, verði felld úr 
gildi, enda eru þau með öllu óþörf, ef 1. gr. frumv. þessa nær að verða að lögum.

Nd. 72. Frumvarp

til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungsríkisins Islands, 
18. maí 1920.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Á Alþingi eiga sæti allt að 50 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegum 

kosningum, þar af
a. 32 í einmennings- og tvímenningskjördæmum þeim, sem nú eru. Kosning' 

þeirra er óhlutbundin. Skipta má tvimenningskjördæmum með lögum.
Deyi þingmaður, kosinn í þessum kjördæmum, á kjörtímanum eða 

fari frá, þá skal kjósa þingmann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtímans.
b. 6 í Reykjavík og jafnmargir til vara samtímis. Kosning þeirra er hlutbundin.
c. Allt að 12 þingmenn til jöfnunar milli þingflokka, svo að hver þeirra hafi 

þingsæti sem næst samræmi við atkvæðatölu þá, sem greidd er þingmanna- 
efnum flokksins samtals við almennar kosningar. Kosningu liljóta, eftir 
reglum kosningalaga, þau þingmannaefni utan Reykjavíkur, sem hlutfalls- 
lega flest atkvæði hafa fengið án þess að ná kosningu í kjördæmi. Ef slikur 
þingmaður deyr eða fer frá á kjörtímabilinu, tekur varamaður sæti eftir 
sömu reglum.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.

2. gr.
27. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Á þriðjung- 

ur þingmanna sæti í efri deild, en tveir þriðju lilutar í neðri deild. Verði tala 
þingmanna þannig, að ekki sé unnt að skipta til þriðjunga i deildirnar, eiga þeir 
þingmenn, einn eða tveir, sem umfram eru, sæti í neðri deild.

3. gr.
28. gr. stjórnarskrárinnar falli niður.

4. gr.
29. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 28. gr., verði þannig:
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis liafa allir, karlar sem konur, sem

eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á landi og
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hafa verið búsettir í landinu siðustu fimni árin áður en kosning fer fram. Þó 
getur enginn átt kosningarétt, nema hann liafi óflekkað mannorð og sé fjár 
síns ráðandi.

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

Kosningalög setja að öðru leyti nánari reglur um alþingiskosningar.

5. gr.
Fyrri málsgrein 30. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 29. gr., skal orða 

þannig:
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver ríkisborgari, sem kosningar- 

rétt á til þeirra.
6. gr.

Síðari málsgrein 38. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 37. gr., skal orða 
þannig:

Frumvarp til fjárlaga og fjáraukalaga skal leggja fvrir sameinað þing og 
afgreiða þar við 3 umræður.

7. gr.
40. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 39. gr., skal orða þannig:
Ekkert lagafrumvarp, að fjárlögum og fjáraukalögum undanskildum, má

samþykkja fyrr en það hefir verið rætt þrisvar sinnum í hvorri þingdeild.

8. gr.
2. og 3. töluliður ákvæða stjórnarskrárinnar um stundarsakir falli niður, 

en í stað þeirra komi nýr 2. töluliður, svo hljóðandi:
Umboð þingmanna fellur niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast 

gildi, og fara þá fram almennar kosningar til Alþingis.

Greinargerð.
Með flutning þessa frumvarp er af stjórnarinnar liálfu gerð tilraun til að 

koma á samkomulagi milli stjórnmálaflokkanna um afgreiðslu kjördæmamáls- 
ins. Frv. felur það tvennt í sér, að lialdið er óhrevttri núverandi kjördæmaskipun 
og jafnaður atkvæðisrétturinn með upphótarþingsætum. Tala uppbótarþing- 
manna, sem koma í stað landkjörinna þingmanna, má ekki fara fram úr 12, en 
getur verið lægri, þegar jöfnuður næst með lægri tölu. Auk þess er 2 þingsætum 
bætt við Reykjavík. Ef lialda á núverandi kjördæmaskipun óbreyttri, þá 
verður ekki jafnað til á annan veg en með nokkurri þingmannafjölgun. En sá 
sparnaður, sem af þvi leiðir, að ræða fjárlög eingöngu í sameinuðu þingi, gerir 
meir en að vega upp á móti.

í framsögu verður gerð nánari grein fvrir málinu.
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Ed. 73. Frumvarp
til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyr'gjast rekstrarlán fyrir 
Útvegsbanka Islands h/f.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.
*

1- gr.
Ríkisstjórninni, fyrir hönd rikissjóðs, er lieimilt að ábyrgjast fyrir eitt ár í 

senn rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Islands h/f, er hann tekur hjá einni eða fleiri 
lánsstofnunum, allt að 100000 sterlingspundum, eða tilsvarandi fjárhæð í annari 
mynt.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er samhljóða því frumvarpi, er fjármálaráðherra flutti á 
Alþingi i fyrra og samþykkt var þar með þeirri einni breytingu, að ábvrgðar- 
heimildin var aðeins veitt til eins árs, en ekki til eins árs í senn, eins og í frum- 
varpinu stóð.

Astæðan fyrir ábyrgðarheimild þessari er sú sama og í fyrra: Þörf á rekstr- 
arfé lianda sjávarútveginum.

Bankinn telur hentugra, að í lögunum sjálfum fehst lieimild handa ríkis- 
stjórninni til þess að ábyrgjast árlega rekstrarlán handa bankanum, heldur en 
að leita þurfi til þingsins um löggjöf i hvert sinn. Enda þarf jafnaðarlega að 
bvrja að nota lánsféð á öndverðri vertið, áður en þing kemur saman.

Nd. 74. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 45, 3. nóv. 1915, um ullarmat. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin álitur, að meira samræmi verði á ullarmatinu, ef frumvarp þetta 
verður að lögum, og leggur þvi til, að háttvirt deild samþykki frumvarpið óbrevtt.

Einn nefndarmanna (PO) skrifar undir nefndarálitið með fvrirvara. 

Alþingi, 1. marz 1933.

Bjarni Ásgeirsson. Lárus Helgason, Steingr. Steinþórsson, 
form. frsm. fundaskrifari.

Pétur Ottesen, Guðbr. Isberg. 
með fyrirvara.
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Ed. 75. Breytingartillögur

við frv. til 1. mn breyt. á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá Jónasi Jónssvni.
1. Við 1. gr. A.

a. 11. tölul. skal orða svo:
Fljólshlíðarvegar: Frá vegamótum Suðurlandsvegar lijá Garðsauka 

imí Fljótshlið að Múlakoti.
b. Nýr liður á eftir 11. lið:

Þykkvabæjarvegur: Frá Ægissíðu að Hábæ í Þvkkvabæ.
2. Við 1. gr. B.

a. 1 stað orðanna „yfir Hvítárbrú á Kálffossi“ í 5. tölul. komi: yfir Kláffoss- 
brú um Reykholtsdal að Lambá.

b. 7. tölul. skal orða svo:
Snæfellsnesbraut: Frá vegamótuin Stvkkisliólmsvegar austan 

Straumfjarðarár um Staðarsveit og Breiðavík til Hellissands.
c. 8. tölul. orðist svo:

Ólafsvíkurvegur: Frá Hellissandi nm Ennisdal til Ólafsvíkur.
3. Við 1. gr. C. í stað orðanna „um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði og Aðal-

reykjadal“ i 1. tölul. kemur: um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, og önnur 
álma norður Köldukinn, fvrir Núp, um Aðalrevkjadal.

Nd. 76. Tillaga
til þingsályktunar um útborgun á launnm embættismanna.

Flutningsm.: Magnús Jónsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að láta greiða þeim 
embættismönnum, sem utan Reykjavíkur búa og þess óska, laun sín í því póst- 
húsi, sem þeim er bentngast.

Gr einargerð.
Embættismönnum og öðrum starfsmönnum rikisins, sem búa ntan Reykja- 

vikur, er talsvert óhagræði að því að fá laun sín greidd hér. Þeir þurfa þá að 
hafa hér umboðsmenn og kosta talsverðu til, sumpart við að ráðstafa fénu hér 
og sumpart við að ná fénu til sín. Úr þessu ætti að vera auðvelt að bæta með 
þvi að láta pósthúsin borga út launin á réttum gjalddögum. Þessu mætti koma 
fyrir án verulegs kostnaðar eða óhagræðis.

Viljað getur til, að einstaka embættismaður utan Revkjavikur vilji lieldur 
fá laun sín greidd hér syðra, og því er rétt, að þeir menn, sem vilja fá þau 
greidd annarsstaðar, láti i ljós ósk um það.
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Ed. 77. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 84, 6. júlí 1932 FBifreiðaskattur o. fl.l.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Orðin „i fyrsta skipti 1932“ í 4. gr. laga nr. 84 1932 falli burt. 
í stað orðanna „en ella frá 1. júli 1931“ í sömu grein komi: en ella frá síð-

astliðnum 1. júlí.
2. gr.

í stað „ræktunarvegarins“ í 8. gr. b.-lið komi: ræktunarveganna.

3. gr.
Fyrir „750“ í 7. gr. laganna komi: 250.

4. gr.
10. gr. falli burt.

5. gr.
Orðin „og gilda til ársloka 1933“ i 11. gr„ sem verður 10. gr., falli burt.

Ed. 78. Frumvarp

til laga um skipun niðurjöfnunarnefndar í Revkjavík.

Flutningsm.: Jón Þorláksson.

1- gr.
Niðurjöfnunarnefnd Revkjavíkur skal skipuð 5 mönnum, sem bæjarstjórn- 

in kýs með lilutfallskosningum til 4 ára á fyrra fundi sínuin í febrúar næst eftir 
að almennar kosningar til bæjarstjórnar bafa farið fram, og 5 varamönnum, 
sem kosnir eru samtímis og á sama liátt.

Skattstjórinn í Reykjavik á sæti í niðurjöfnunarnefnd. Má kjósa hann for- 
•nann nefndarinnar, enda hefir hann þar málfrelsi og tillögurétt, en atkvæðis- 
rétt því aðeins, að bann sé jafnframt kosinn af bæjarstjórninni í nefndina.

2. gr.
Með samningi við fjármálaráðherra getur niðurjöfnunarnefndin ákveðið, 

að hún haldi fundi sína í húsakynnum skattstofunnar í Revkjavík og hafi afnot 
starfskrafta skattstofunnar eftir þörfum, gegn greiðslu úr bæjarsjóði á allt að 
Ks hluta af skrifstofukostnaði skattstofunnar, að frátöldum launum skattstjóra. 

Alþt. 1933. A. (4(1. löíígjafarbins'i. 31
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3. gr.
Lög þcssi öðlast gildi 1. febr. 1934. Með þeim er úr gildi nuinin tilskipun 

nr. 55, 3. febr. 1923, um viðauka við tilskipun 30. nóv. 1921, uin ákvörðun tekju- 
skatts og eignarskatts i Reykjavik, svo og, að því cr Reykjavík snertir, 2., 3. og
4. málsliður 17. gr. laga nr. 46, 15. júní 1926, um útsvör, og ennfremur 2. máls- 
liður 23. gr. laga nr. 74 1921, um tekjuskatt og eignarskatt.

Greinargerð.
Niðnrjöfnunarnefndin í Revkjavík er nú þannig skipuð, að bæjarstjórnin 

kýs í hana 4 menn með hlutfallskosningum, en skattstjórinn er 5. maður í nefnd- 
inni, atkvæðisbær og formaður liennar. Þessi tilliögun tryggir það ekki, að meiri 
liluti nefndarinnar sé í samræmi við meiri liluta kjósenda í bænum eða bæjar- 
'stjórnarinnar, og hefir tilhögunin því vakið réttmæta óánægju í bænum.

í frv. er farið fram á að gera tilsvarandi breytingu á þessu eins og gerð liefir 
verið með löggjöf 4og tilskipunum á síðari árum að því er snertir bæjarstjórn- 
ina sjálfa og aðrar nefndir, sem hafa á hendi forstöðu bæjarmálanna, t. d. nú 
síðast bæjarráðið. í það kýs bæjarstjórnin 5 fulltrúa með hlutfallskosninguni, 
en borgarstjóri á þar og sæti, með málfrelsi og tillögurétti, og má kjósa liann 
formann bæjarráðsins, en atkvæðisrétt liefir bann því aðeins, að liann sé jafn- 
framt bæjarfulltrúi og kosinn í bæjarráðið. Svipuð þessu er nú og staða borg- 
arstjóra í bæjarstjórn og öðruni nefndum, svo og staða liafnarstjórans i liafn- 
arstjórn, og er í frv. stungið upp á að baga þessu eins að því er snertir stöðu 
skattstjórans í niðurjöfnunarnefnd.

Það er að vísu brýn þörf á að breyta ákvæðunum um sjálfa niðurjöfnun 
útsvara í Reykjavík, þannig að þar komi fastar reglur i stað þess handahófs, 
sem of mikið gætir ennþá. Eigi verður þó bjá þvi komizt að lialda niðurjöfn- 
unarnefndinni, þótt slík breyting komist á, m. a. til þess að kveða á uni útsvars- 
skyldu í vafatilfellum, veita ivilnanir vegna veikinda eða brevttra ástæðna og 
gera tillögur um eftirgjafir. Þykir því ekki ástæða til þess að fresta sanngjörn- 
um breytingum á skipun nefndarinnar sjálfrar, þótt breytingar á útsvarslög- 
gjöfinni séu ekki tilbúnar.

Ed. 79. Prumvarp

til laga uin innlenda tóbaksvörugerð.

Flutningsm.: Jón Þorláksson.

1- gr.
Rikisstjórnin gengst fyrir því að koma á innlendri tóbaksvörugerð, til fram- 

leiðslu á vindlum og vindlingum, svo og á öðrum tóbaksvörum, eftir því sem 
fært þykir.
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2. gr.
Stofnfjár handa tóbaksvörugerðinni skal afla með almennu hlutaútboði 

innanlands. Heimilt er, að tóbakseinkasala rikisins kanpi hlnti í fyrirtækinu eftir 
ákvörðun ráðherra.

3. gr.
Tóbaksvörugerðin gerir samning við tóbakseinkasölu rikisins um kaup á 

efnivörum og um sölu á afurðum. Skal tóbakseinkasölunni skylt að kaupa af 
tóbaksvörugerðinni eigi minna en % allra innkaupa sinna af vindlum og vindling- 
um á 2. rekstrarári tóbaksvörugerðarinnar, og skal lágmark þetta hækka upp í 
1/2 eigi síðar en á 5. rekstrarári.

4. gr.
Með konunglegri tilskipun má setja þau nánari ákvæði, sem nauðsynleg 

kunna að þykja til þess að koma fvrirtæki þessu í framkvæmd og trvggja' 
rekstur þess.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr ein argerð.
I öllum löndum er nú lögð hin mesta áherzla á að efla iðjulif innanlands. 

Uér á landi myndaðist fyrir allmörgum árum nokkur vísir til innlendrar tó- 
baksvörugerðar, en hefir kulnað alveg út vegna erfiðrar aðstöðu gagnvart tolla- 
og einkasölulöggjöf.

Nú er tóbakseinkasalan til nægilega mikils óhagræðis fyrir landsmenn, 
þótt hún sé ekki lengur látin standa í vegi fyrir því, að landsmenn geti að ein- 
hverju leyti notið þeirrar atvinnu, sem felst í tilbúningi á vindlum, vindlingum 
og öðrum tóbaksvörum. Er það því eðlilegt, að sú krafa sé gerð til ríkisstjórn- 
arinnar og tóbakseinkasölunnar, að af þeirra bálfu verði gengizt fyrir stofnun 
innlendrar iðju á þessu sviði, þar sem framtakssemi einstaklinga er með lögun- 
um um cinkasölu á tóbaki útilokuð frá forgöngu eða athöfnum i þessa átt.

Ed. 80. BreytingartiIIögur

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá Guðmundi Ólafssvni.
Við 1. gr. C. '

Framan við 4. lið komi 2 nýir liðir:
a. Vatnsdalsvegur: Frá Vatnsdalshólum að Undirfelli.
b. Svínvetningabraut: Frá Blönduósi að Svinavatni.
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Nd. 81. Frumvarp
til laga uin alþýðutryggingar.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, 
Vilmundur Jónsson.

I. KAFLI.
Um tryggingarskyldu og svið tryggingar.

1. gr.
Tryggingarskyldir samkvænit löguni þessum eru allir islenzkir ríkisborg- 

arar, konur jafnt sem karlar, á aldrinum frá 15 til 65 ára, sein hér á landi fram- 
færa sig með vinnu i þjónustu annara, einstakra nianna, félaga, stofnana eða 
liins opinbera, og þiggja kaup fyrir í peningum eða fríðindum, sem meta má til 
peninga, ef samanlagðar árstekjur þeirra, þar með taldar árstekjur eiginkonu, 
fara eigi fram úr 4000 krónum auk 500 króna fyrir hvern skylduómaga, ef sá, 
er i lilut á, er búsettur i Revkjavik, 3300 kr. auk 400 króna fyrir hvern skyldu- 
ómaga, ef hann er búsettur í öðrum kaupstöðum, og 2700 kr. auk 300 króna 
fvrir hvern skylduómaga, ef liann er búsettur annarsstaðar á landinu, og skuld- 
laus eign þeirra eigi nemur yfir 10000 krónum. •

Sama gildir um þá, sem ekki er goldið ákveðið kaup, ef aðaltekjustofn 
þeirra er ávöxtur af vinnu í þjónustu annara, svo sem fiskimenn, sem ráðnir 
eru upp á hlut úr afla, fólk, sem vinnur ákvæðisvinnu, o. fl. Ennfremur eru iðn- 
nemar, verzlunarncfuar og aðrir verknemar tryggingarskyldir.

2. gr.
Sérhver sá, sem tryggður er samkvæmt 1. gr., liefir rétt til sjúkrahjálpar 

fvrir sig og skyldulið sitt, ef sjúkdóm ber að höndum, til slvsabóta, ef lög nr. 
72, 8. sept. 1031, ná til hans, til lifeyris, ef hann eða hún verður öryrki, til elli- 
launa eftir að 65 ára aldri er náð, og ef hann er meðlimur í stéttarfélagi innan 
vébanda Alþýðusambands íslands, á Jiann rétt á að fá vinnu, er Alþýðutrygg- 
ingin veitir stvrk til, eða að öðrum kosti atvinnuleysisstyrk, þegar atvinnuleysi 
ber að höndum, honum sjálfum að ósjálfráðu, allt samkvæmt nánari fvrirmæl- 
um þessara laga.

Rétt til þess að tryggja sér sjúkrahjálp, örorkulifeyri og ellilaun með styrk 
frá ríki, sveitum og bæjum geta aðrir en þeir, sem taldir eru i 1. gr.> öðlazt, ef 
árstekjur þeirra fara ekki fram úr þeim takmörkum, sem sett eru i 1. gr., og 
þeir sækja um upptöku i frjálsar tryggingar samkvæmt ákvæðunum í VIII. 
kafla þessara laga og fullnægja að öðru leyti skilvrðuni, sem þar eru sett fvrir 
upptöku í frjálsar tryggingar.

3. gr.
Tryggingarskylda nær ekki til borgara erlendra ríkja, sem hér á landi vinna 

í þjónustu annara, eða eru ráðnir á íslenzk skip. Þó skulu vinnukaupendur þeirra
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inna af hendi gjöld til alþýðutrygginganna jafnt og þeir, sem hafa tryggingar- 
skylda nienn og konur í þjónustu sinni. Ríkisstjórnin getur ákveðið, að horgarar 
einstakra erlendra ríkja skuli njóta sömu réttinda og þeirra, er íslenzkir ríkis- 
borgarar njóta samkvæmt þessum lögum, hafi samningur náðst við hlutaðeig- 
andi ríki um gagnkvæm réttindi islenzkra ríkisborgara, þar búsettra.
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4. gr.
Sá telst framfæra sig af vinnu í þjónustu annara samkvæmt 1. gr., sem fær 

helming tekna sinna eða meira fyrir slíka vinnu, þótt hann eða hún jafnframt 
stundi sjálfstæða atvinnu.

Nú vinnur maður eða kona, sem stundar sjálfstæða atvinnu, um stundar- 
sakir hjá öðrum, og skal þá vinnukaupandi hans eða hennar greiða sömu 
gjöld til alþýðutrygginganna sem honum bæri að inna af hendi, ef hann hefði 
tryggingarskvldan mann eða konu í þjónustu sinni, og getur sá, er vinnuna 
framkvæmir, ef hann eða hún er þátttakandi í frjálsri tryggingu samkvæmt 
VIII. kafla þessara laga, krafizt þess, að gjaldið verði dregið frá iðgjaldi hans 
eða hennar til frjálsra trvgginga.

Sama gildir um þá, sem hafa hærri tekjur eða eignir en svo, að tryggingar- 
skyldir séu samkvæmt 1. gr.

5. gr.
Þeir af starfsmönnum ríkisins, sem eiga rétt á lífeyri samkvæmt lögum frá 

27. júní 1925, um lifeyrissjóð embættismanna, og ákvæði 1. gr. þessara laga ná 
til, öðlast öll þau réttindi, sem lögin um alþýðutryggingar veita hinum tryggðu, 
en missa jafnframt allt tilkall til lifeyris samkvæmt lögunum frá 1925.

Sama gildir um barnakennara, sem eiga rétf á lífevri samkvæmt lögum frá 
27. júni 1925, um lífeyrissjóð barnakennara.

Þeir embættismenn og barnakennarar, sem ákvæði 1. gr. þessara laga ná 
ekki til, skulu eftir að lög þessi öðlast gildi kaupa sér hjá hinni frjálsu alþýðu- 
tryggingu, sem sett verður á stofn með þessum lögum, öll sömu réttindi, sem 
þeim áður bar skylda til að trvggja sér samkvæmt lögum frá 1925 um lifeyris- 
sjóð embættismanna og lögum frá sama ári um lífeyrissjóð harnakennara.

A þeim tíma, er lög þessi öðlast gildi, skal fara fram uppgerð á lífeyris- 
sjóðum embættismanna og barnakennara, og afhendir ríkið Alþýðutrygging- 
unni allar eignir beggja lífeyrissjóðanna. Jafnframt tekur Alþýðutryggingin á 
sig allar skuldbindingar gagnvart þeim, er 1. gr. þessara laga nær eigi til.

6- gr.
Xú breytist efnahagur, atvinna, tekjur eða framfærsluþungi skyldutryggðs 

meðlims svo, að ákvæði 1. gr. taka eigi til hans, og skal hann þá, ef hann vill 
halda rétti sinum til örorkulífeyris og ellilaupa, sækja um upptöku í frjálsar 
tryggingar samkvæmt 17. gr.
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II. KAFLI.
Um stjórn Alþýðutryggingarinnar.

7. gr.
Stofnun sú, er annast trvggingarnar, heitir Alþýðutrygging íslands. 1 lögum 

þessum nefnist hún Alþýðutryggingin.

8. gr.
Hin löghoðna alþýðutrygging er í 4 deildum. Annast ein þeirra sjúkratrygg- 

inguna, önnur örorku- og ellitrygginguna og sú þriðja atvinnuleysistrygginguna. 
Ennfremur skal Alþýðutryggingin, þá er lög þessi öðlast gildi, taka við stjórn 
Slysatryggingar rikisins, og verður það fjórða deildin innan Alþýðutryggingar- 
innar. Hefir hver þessara deilda sérstakt hókhald og fullkomlega aðgreindan 
fjárhag, enda her engin deildanna áhyrgð á skuldbindingum annarar.

A þeim tíma, er lög þessi öðlast gildi, skal fara fram uppgerð á sjóði Slysa- 
tryggingar ríkisins, liann afhendast Alþýðutryggingunni og tekur trvggingar- 
stjórnin við stjórn og rekstri Slysatryggingar ríkisins frá sama tíma.

9. gr.
Aðalskrifstofa Alþýðutryggingarinnar er í Reykjavik, en úti um land hefir 

hún skrifstofur og umboðsmenn, svo viða og á þeim stöðum sem þörf krefur.

10. gr.
Atvinnumálaráðherra hefir yfirstjórn þeirra mála, er heyra undir lög þessi 

og Alþýðutrygginguna varða. Hann setur reglugerðir samkvæmt þeim og úr- 
skurðar ágreining, er rísa kann út af ákvæðum laganna og reglugerða eða fram- 
kvæmd þeirra og eigi er útkljáður af tryggingarstjórn eða gerðardómi eða skotið 
til dómstólanna.

11- gr.
Stjórn Alþýðutrygginganna, sem í lögum þessuin nefnist tryggingarstjórnin, 

skipa 7 menn. Skulu 2 þeirra tilnefndir af Alþýðusambandi íslands, 2 kosnir af 
vinnukaupendum og 2 af meðlimum frjálsu tryggingarinnar, eftir reglum, er 
atvinnumálaráðherra setur. Sjöunda manninn skipar atvinnumálaráðherra, og 
er hann formaður tryggingarstjórnarinnar. Kosning og skipun í tryggingar- 
stjórn gildir til þriggja ára. Ríkissjóður greiðir laun tryggingarstjórnar, en at- 
vinnumálaráðherra ákveður þau.

12. gr.
L’m þau mál, er varða liina lögboðnu skyldutryggingu sérstaklega, liafa 

þeir 2 stjórnarmeðlimir, sem kosnir eru af meðlimum frjálsu tryggingarinnar, 
eigi atkvæðisrétt. Eigi lieldur hafa hinir 4 stjórnarmeðlimir, sem tilnefndir eru 
af Alþýðusambandi Islands og kosnir af vinnukaupendum, atkvæðisrétt um mál, 
er varða frjálsu trygginguna sérstaklega.
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13. gr.
Tryggingarstjórnin skal skipuleggja tryggingarnar og stjórna rekstri þeirra 

samkvæmt lögum þessum og reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim. 
Hún skal hafa nákvæmt eftirlit með þvi, að ákvæðum laga þessara sé fvlgt í 
öllum greinum, safna ýtarlegum skýrslum og færa bækur um öll þau atriði, 
sem máli skipta við ákvörðun iðgjalda og annars þess, er að starfsemi trygg- 
inganna lýtur. Hún ræður forstjóra Alþýðutryggingarinnar, einn eða fleiri, á- 
kveður laun þeirra og setur þeiin erindisbréf. Ef hentugt þykir, getur liún 
ákveðið að ráða scrstakan forstjóra fyrir hverja deild. Hún skal ennfremur ráða 
fasta tryggingarlækna, umhoðsmenn og aðra fasta starfsmenn og ákveða kaup 
þeirra, semja við aðra lækna og ljósmæður, eftir þvi sem þörf krefur, um lækna- 
og ljósmóðurtaxta og við lyfjabúðir um sérstakt lyfjaverð fyrir trvggingarmeð- 
liini. Hún kveður á um upphæð dagpeninga, örorkulífeyris, ellilauna, slysabóta, 
styrki til atvinnuhóta og rétt hinna tryggðu til styrks eða sjúkrahjálpar og hefir 
alla yfirstjórn á fjárreiðum Alþýðutryggingarinnar.

Heimilt er tryggingarstjórninni að fela forstjóra og umboðsmönnuni, auk 
venjulegra afgreiðslu- og skrifstofustarfa, það af framangreindum störfum, sem 
hentugt þykir að fela þeim á hverjum stað og tíma.

14. gr.
í liverri sveit og kaupstað skal vera þriggja manna nefnd til þess að fylgjast 

með starfsemi Alþýðutryggingarinnar og gera tillögur um tilhögun hennar hver 
í sínu umdæmi. Nefndir þessar nefnast tryggingarnefndir.

Af nefndarmönnum skulu tveir kosnir með hlulfallskosningu af sveitar- eða 
bæjarstjórn, en þann þriðja tilnefna stjórnir verkalýðsfélaga innan Alþýðu- 
samhands íslands, þar sem þau eru, en stjórn Alþýðusamhandsins þar, sem slík 
verkalýðsfélög eru ekki.

Kostnaður við störf tryggingarnefnda greiðist af bæjar- og sveitarsjóðum.

15. gr.
Sérhver sá, sem telur sig eiga rétt á að vera skyldutryggðan samkvæmt

1. gr. þessara laga, skal ár hvert fyrir 1. fehrúar hafa gert tryggingarnefnd grein 
fyrir heimili, aldri, hjúskaparstétt, atvinnu, framfærsluþunga, eignum og tekj- 
um á síðastliðnu ári, hve mikið af tekjunum er endurgjald fyrir vinnu í annara 
þjónustu, livort hann er ráðinn til ársvistar eða stundar lausavinnu og liver eða 
hverjir eru vinnukaupendur lians. Ef tryggingarnefnd, sem prófar sannleiks- 
gildi þessara upplýsinga, telur liann vera tryggingarskyldan samkvæmt 1. gr., 
lætur hún lionuni í té hók, í formi, sem tryggingarstjórnin ákveður og gildir 
fyrir eitt ár í senn sem skirteini fyrir réttindum lians gagnvart Alþýðutrygg- 
ingunni.

Kærur út af úrskurði tryggingarnefndar sendast tryggingarstjórninni eða 
uinhoðsmönnum hennar. Þó skal hlutaðeigandi tryggingarnefnd, áður en trygg- 
ingarstjórnin kveður upp úrskurð sinn, gefið tækifæri til þess að láta uppi álit 
sitt í málinu.

Tryggingarnefndir skulu færa skrá yfir alla tryggingarskylda menn og
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k.onur, sem fengið hafa skírteini í umdæmi þeirra. Skulu skrár þessar gerðar 
í því forini, sem tryggingarstjórnin ákveður, og greina allar þær upplýsingar, 
sem taldar eru í 1. málsgr. þessarar greinar. Afrit af skrám þessum skulu trygg- 
ingarnefndir senda tryggingarstjórninni fyrir 1. marz ár hvert. Tryggingar- 
stjórnin getur ákveðið, að liinir tryggingarskyldu færi áður nefndar upplýs- 
ingar inn á skírteini sín, og að tryggingarnefnd annist um, að þau skírteini, sem 
voru í gildi á næstliðnu ári á undan, verði send tryggingarstjórninni. Ef hentugt 
þykir, getur tryggingarstjórnin ennfremur ákveðið, að vinnukaupendur skuli 
inna af hendi gjöld sín til Alþýðutryggingarinnar með því að kaupa og lima inn 
í áður nefnd skírteini tryggingarmerki, sem tryggingarstjórnin gefur út í þeim 
tilgangi.

16. gr.
Tryggingarnefndirnar skulu hver í sínu umdæmi vera tryggingarstjórn og 

umboðsmönnum liennar til aðstoðar við öflun upplýsinga um þau atriði, sem 
máli skipta, þegar ákveða skal rétt þeirra, er sækja um sjúkrahjálp, örorku- 
lifeyri, ellilaun, slysabætur, atvinnu eða atvinnuleysisstyrk.

III. KAFLI.
Um sjúkrahjálp.

17. gr.
Alþýðutryggingunni er skylt að láta í té þeim, er skyldutryggðir eru og 

lilotið hafa tryggingarskirteini, þá hjálp í veikindum, sem liér er talin:
1. Ókeypis læknishjálp hjá tryggingarlæknum eða öðrum læknum, er trygg- 

ingarstjórnin semur við.
2. ókeypis lyf og umbúðir samkvæmt fyrirsögn tryggingarlæknis, að fullu á 

sjúkraliúsi og að % hlutum utan sjúkrahúss. Þegar sérstakar ástæður eru 
fyrir hendi, t. d. þörf fyrir óvenjulega dýr lvf, er tryggingarstjórninni heim- 
ilt að láta Alþýðutrygginguna greiða lyfin að fullu, þótt sjúklingurinn sé 
eigi á sjúkrahúsi.

3. Ókeypis nudd, böð, ljóslækningar og aðrar sérlæknisaðgerðir. sem trygg- 
ingarlæknir telur nauðsynlegar, eftir reglum, sem tryggingarstjórnin setur.

4. Ef veikindin hafa i för með sér, að hinn tryggði verður óvinnufær, greiðir 
Alþýðutryggingin honuin dagpeninga. Upphæð dagpeninga skal vera 5 kr. 
á dag, auk einnar krónu á dag, ef tala skylduliðs að framfæranda meðtöld- 
um fer fram úr þremur, fyrir hvern fjölskyldumeðlim, sem umfram er. Þó 
mega dagpeningar eigi fara fram úr % af venjulegu dagkaupi hins tryggða 
við þá atvinnu, er telst aðalatvinna lians, og eigi skerðast svo, að þeir verði 
lægri en 2 kr. á dag.

Óvinuufær telst sá, sem samkvæmt vottorði tryggingarlæknis getur eigi 
unnið, eða á á hættu, að sjúkdómurinn versni, ef hann heldur áfram að 
vinna.

5. Ókeypis ljósmóðurhjálp og læknishjálp, ef nauðsyn krefur, við barnsfæð-
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ingu. Ennfremur sængurkonupeninga í allt að 2 vikur fyrir og 6 vikur eftir 
barnsburð, að upphæð jafna dagpeningum.

6. Styrk upp í útfararkostnað, allt að 200 kr., eftir nánari ákvörðun trygging- 
arstjórnar.

18. gr.
Eiginkonur eða eiginnienn tryggingarskyldra meðliriia og börn þeirra og 

fósturbörn innan 15 ára aldurs fá bjálp í veikindum samkvæmt eftirfarandi 
reglum, ef þessar persónur, sem i lögum þessum nefnast skvldulið hins trvggða, 
eru á framfæri hans:

1. Alþýðutryggingin skal veita skylduliði meðlimanna ókeypis læknishjálp, 
lyf og læknisaðgerðir samkvæmt sömu reglum og í 17. gr. 1., 2. og 3. tölul. 
segir.

2. Styrk upp í útfararkostnað, 100 kr. við fráfall eiginkonu eða eiginmanns og 
50 kr. við fráfall barns.

3. Sængurkonupeninga, 50 kr. við barnsfæðingu og ókevpis ljósmóðurhjálp 
og læknishjálp, ef nauðsyn krefur.

Ógift kona, sem býr samvistum með ókvæntum manni, hefir sama rétt 
til sjúkrahjálpar og eiginkona, ef hún hefir fætt honum barn eða þau verið 
samvistum samfleytt í 18 mánuði.

19- gr.
Ef lækning getur eigi farið fram, að dómi tryggingarlæknis, á lieimili hins 

tryggða, skal Alþýðutryggingin sjá sjúklingnum fyrir ókeypis dvöl, læknislijálp 
og aðhjúkrun á sjúkrahúsi, liressingarhæli eða fæðingarstofnun. Dagpeningar 
og sængurkonupeningar greiðast eigi á meðan lrinn tryggði dvelur á sjúkrahúsi, 
hæli eða fæðingarstofnun, nema hann hafi fyrir skvlduliði að sjá. Þegar svo 
síendur á, greiðir Alþýðutryggingin fjölskyldupeninga, að uppliæð jafna hálfum 
dagpeninguin, ef fjölskyldumeðlimir eru færri en tveir; ef þeir eru tveir eða 
þrír, nema fjölskyldupeningar % af dagpeningum, og fullum, ef fleiri eru.

20. gr.
Alþýðutryggingin greiðir ferðakostnað læknis, ef sjúklingur er eigi fær um 

að koma á þann stað, þar sem tryggingarlæknir tvkur á móti sjúklingum. Ferða- 
kostnaður meðlima og skylduliðs þeirra til læknis eða á sjúkrahús greiðist af 
Alþýðutryggingunni, ef hinn tryggði sjálfur eða húshóndi hans gat eigi veitt 
sjúklingnum fararbeina.

21. gr.
Til læknishjálpar telst útdráttur tanna og tannfyllingar, eftir nánari reglum, 

er tryggingarstjórn setur.
22. gr.

Ef sjúklingurinn er óvinnufær skemur en 3 daga, greiðast engir dagpen- 
ingar, en ef hann er óvinnufær 4 daga eða lengur, greiðast dagpeningar einnig 
fyrir 3 fvrstu dagana, reiknað frá þeim degi, sem læknis var leitað, nema gild 
rök séu færð fyrir því, að hann liafi verið óvinnufær fvrir þann tíma.

Albl. 1933. A. löggjafarþing >. 32
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Dagpeningar, lyf og meðlagskostnaður á sjúkrahúsi greiðist fyrir tryggingar- 
skylda meðlimi í allt að 36 vikur fyrir sama sjúkdóm, sbr. þó 23. gr., þó ekki 
yfir 26 vikur á samfleyttum 12 mánuðum.

Fyrir skyldulið meðlima greiðist lyf, læknishjálp og sjúkrahúsvist í allt að 
26 vikur fyrir sama sjúkdóm.

Meðlagskostnaður á fæðingarstofnun greiðist í allt að 8 vikur fyrir tryggðar 
konur og konur liinna tryggðu. Dagpeningar greiðast ekki, ef hinn tryggði heldur 
fullu kaupi meðan hann er óvinnufær. Haldi liinn tryggði hluta af kaupi sínu,- 
má greiða lionum dagpeninga eða hluta af þeim, eftir reglum, sem tryggingar- 
stjórnin setur, þó þannig, að kaup og dagpeningar fari atdrei fram úr venju- 
legum daglaunum í starfsgrein liins tryggða.

23. gr.
Xú hefir skyldutryggður meðlimur fengið alla þá sjúkrahjálp, sem liann 

á kröfu á samkvæmt 22. gr., og fær liann þá eigi framar lijálp frá sjúkratrygg- 
ingardeild Alþýðutryggingarinnar, ef liann er lengur veikur eða veikist á ný af 
sama sjúkdómi innan 18 mánaða. Ef hinn skyldutryggði er enn óvinnufær. þegar 
réttur til sjúkralijálpar fellur niður samkv. 22. gr., og sjúkdómurinn lieyrir 
ekki undir sérstök lög eða Jieilbrigðisráðstafanir af liálfu ríkisins, á hann rétt 
á að fá örorkulífeyri samkvæmt 27. gr. þar til liann verður vinnufær á ný.

24. gr.
Heimilt er tryggingarstjórninni að láta lækna skoða meðlim og skyldulið 

lians við upptöku og síðar, til þess að ganga úr skúgga um, Iivort liann er haldinn 
af varanlegum sjúkdómi eða öðrum sjúkdómi, sem eigi veitir rétt til sjúkra- 
lijálpar frá sjúkratryggingardeild Alþýðutryggingarinnar. Xú veikist trygging- 
arskyldur meðlimur eða skyldulið lians af sjúkdómi, sem ríkissjóði samkvæmt 
sérstökum lögum ber að kosta lækningu á, og greiðir Alþýðutryggingin þá eigi 
þann kostnað. Hafi Alþýðutryggingin greitt kostnað vegna slíkra sjúkdóma, 
endurgreiði rikissjóður upphæðina.

25. gr.
Xú þarfnast tryggingarskyldur maður eða kona eða einhver af skylduliði 

lians læknis- eða ljósmóðurhjálpar, og skal liann þá sýna tryggingarlækni eða 
ljósmóður, sem Alþýðutryggingin liefir samið við, skirteini fyrir þvi, að liann 
liafi rétt til sjúkralijálpar frá Alþýðutryggingunni.

Tryggingarskyldur maður eða kona, sem gerir kröfu til þess að fá greidda 
dagpeninga frá Alþýðutrvggingunni, skal ásamt umsókn sinni senda til trygg- 
ingarnefndar skýrslu um tekjur sínar af vinnu og framfærsluskyldu í byrjun 
sjúkdómsins og ennfremur um það, hvort liann heldur kaupi sínu eða hefir 
aðrar tekjur á meðan sjúkdómurinn varir. Umsókninni skal ennfremur fylgja 
vottorð frá tryggingarlækni um, að liann sé óvinnufær. Eftir að tryggingarnefnd 
hefir litið eftir, að skýrslan hafi að geyma þær upplýsingar, sem krafizt er, og 
prófað sannleiksgildi þeirra, skal hun senda umsóknina ásamt skýrslu umsækj- 
anda og vottorði tryggingarlæknis til tryggingarstjórnarinnar eða umboðs- 
manns hennar.
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Tryggingarlæknar halda bók uni alla tryggingarskylda menn og konur, 
er til þeirra leita, í því formi, er tryggingarstjórnin ákveður. Ennfremur ber 
þeim eins fljótt og við verður koinið að senda tryggingarstjórn eða umboðs- 
manni hennar þær tilkynningar, sem tryggingarstjórn telur nauðsynlegar, um 
hvern einstakan sjúkling, sem fær læknisbjálp. Sama gildir uin ljósmæður.

IV. KAFLI.
Um slysabætur.

26. gr.
Um slysabætur fer eftir löguni nr. 72, 8. sept. 1931.
Atvinnumálaráðherra er beimilt að ákveða, að iðgjöld til slysatryggingar- 

innar verði innheimt ásamt gjöldum til Alþýðutryggingarinnar.

V. KAFLI.
Um örorkulífeyri og ellilaun.

27. gr.
Útborgun örorkulífeyris byrjar þegar liinn tryggingarskyldi verður að stað- 

aldri óvinnufær, og útborgun ellilauna þegar liann verður fullra 65 ára að aldri.
En varanlega óviimufær telst sá vera samkvæmt þessum lögum, sem ekki 

er lengur fær um, við störf, er samsvara líkaniskröftum lians og verkkunnáttu 
og sanngjarnt cr að ætlast til af lionuin, með bliðsjón af uppeldi lians og undan- 
farandi starfa, að vinna sér inn belming þess, er andlega og líkamlega lieilbrigðir 
inenn eru vanir að vinna sér inn í því sama béraði.

Þeir skyldutryggðir, sem ekki eiga lengnr rétt á að fá greidda dagpeninga 
frá sjúkratryggingardeild Alþýðutryggingarinnar, eiga rétt á, ef þeir eru enn 
óvinnufærir á þeim tíma, scm greiðsla dagpeninga fellur niður, að fá útborg- 
aðan örorkulífeyri á meðan þeir eru óvinnufærir. Þó er Alþýðutryggingunni eigi 
skylt að greiða örorkulífeyri til þeirra, sem samkvæmt sérstökum löguni eiga 
rétt á styrk, aðbjúkrun eða ókeypis vist á berklabælum eða öðrum stofnunum 
á kostnað ríkisins.

Rétturinn til þess að njóta örorkulifeyris og ellilauna er ennfrenmr bund- 
inn því skilyrði, að umsækjandi sé tryggingarskyldur á þeim tíma, er bann verður 
öryrki eða nær að verða fullra 65 ára.

28. gr.
Arlegur örorkulífeyrir og ellilaun nema þeim upphæðum, er Iiér segir, með 

frádrætti vegna annara tekna samkvæmt 32. gr.:
1. Til bjóna, sem bæði eru tryggingarskyld og bæði fullnægja skilyrðunum 

samkvæmt 27. gr., greiðist 1350 kr. i Reykjavík, i öðrum kaupstöðum 1125 
kr. og annarsstaðar á landinu 900 kr. Saina gildir um ókvæntan mann,
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sem býr nieð ógiftri konu, ef hún hefir fætt honuin harn eða þau húið sani- 
vistum lengur en 18 mánuði.

2. Til einhleypinga, manns eða konu, og hjóna, ef aðeins annað þeirra full- 
nægir skilyrðunum til þess að njóta örorkulífeyris eða ellilauna, greiðist í 
Reykjavik 900 kr., í öðrum kaupstöðum 750 kr. og annarsstaðar á landinu 
600 kr.

29. gr.
Um greiðslu örorkulífeyris og ellilauna til hjóna, þegar maðurinn er trygg- 

ingarskvldur en konan eigi, gilda eftirfarandi reglur:
1. Ef maðurinn er öryrki eða fullra 65 ára og konan sömuleiðis er annaðhvort 

öryrki eða 65 ára að aldri, greiðist sú upphæð, sem gildir fyrir hjón, sem 
bæði fullnægja skilvrðunum.

2. Ef maðurinn er örvrki eða 65 ára, en konan eigi hefir náð þeim aldri né 
heldur er öryrki, greiðist sama upphæð og sú, er gildir fyrir einhleypan 
mann eða konu, þar til konan verður öryrki eða nær 65 ára aldri, en eftir 
það greiðist sú upphæð, sem gildir fyrir hjón.

3. Ef maðurinn er vinnufær, greiðist eigi örorkulífeyrir eða ellilaun, þótt konan 
sé öryrki eða hafi náð 65 ára aldri, en sé svo eigi, greiðist sú upphæð, sem 
gildir fyrir hjón, frá þeim tíma, að maðurinn verður örvrki eða nær 65 ára 
aldri.
Tilsvarandi reglur gilda um lífeyri hjóna, þegar konan er tryggingarskyld, 

cn maðurinn eigi.

30. gr.
Ekkja eftir tryggingarskyldan mann á rétt á örorkulífeyri frá dánardægri 

mannsins, ef hún á þeim tíma er öryrki, en annars, liafi hún eigi áður gift sig á 
ný, frá þeim tima, er hún verður óvinnufær. Rétt til ellilauna á hún, þegar hún 
verður 65 ára, hafi hún eigi gift sig á ný.

Tilsvarandi regla gildir um rétt ekkjumanns eftir tryggingarskvlda konu til 
örorkulífevris og ellilauna.

31. gr.
Ef örorkan hefir í för með sér, að öryrkinn þarfnast slöðugrar uiuönnunar 

annara, þannig, að hann getur eigi haft ofan af fyrir sér að neinu verulegu leyti, 
greiðir Alþýðutrvggingin honum til viðhótar við örorkulífeyrinn þær upphæðir, 
sem hér greinir: t Reykjavík 360 kr., í öðrum kaupstöðum 300 kr. og annars- 
staðar á landinu 240 kr. Þegar slíkur öryrki öðlast rétt til ellilauna, fær hann 
framvegis þessa upphót.

Sömu upphæðir greiðast til viðhótar við ellilaun þeirra, sem náð hafa 75 
ára aldri.

Ef lijón, sem húa saman, livort um sig hafa rétt til þess að fá úthorgaða 
upphót, fellur niður greiðsla á i/j af uppbót hvors þeirra.

Hvíli framfærsluskylda barns innan 15 ára á þeim, er nýtur örorkulífeyris 
eða ellilauna, greiðir Alþýðutryggingin vegna fyrsta barns, í Reykjavik 360 kr., 
í öðrum kaupstöðuni 300 kr. og annarsstaðar á landinu 240 kr. Ef á honum
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hvílir full framfærsluskylda fleiri barna innan 15 ára aldurs, greiðist i Reykja- 
vik 240 kr., í öðrum kaupstöðum 200 kr. og annarsstaðar á landinu 160 kr. 
uppbót fvrir hvert barn, seni umfram er eitt. Þó geta barnauppbætur saman- 
lagðar eigi farið fram úr 1080 kr. i Revkjavik, 900 kr. í öðrum kaupstöðum og 
720 kr. annarsstaðar á landinu.

32. gr.
Rétturinn til þess að fá útborgaðar þær upphæðir í árlegan örorkulífeyri 

og ellilaun, sem taldar eru i 28. gr., er bundinn þvi skilyrði, að aðrar árlegar 
tekjur þess, er í hlut á, reiknaðar samkvæmt reglunum í 3. málsgr., fari eigi 
fram úr % af hinum föstu upphæðum samkvæmt 28. gr.

Ef tekjurnar eru meiri, skal draga frá lífeyrinum samkvæmt 28. gr. og upp- 
hótunuin samkvæmt 31. gr., ef nokkrar eru, 60% af þeirri upphæð, sem árstekj- 
urnar eru umfram þriðjung hinna föstu upphæða samkvæmt 28. gr.

Tekjurnar, sem koma til greina, eru reiknaðar samkv. eftirfarandi reglum.
1. Til ársteknanna telst allt það, er hlutaðeigandi á síðastliðnu almanaksári 

hefir nnnið sér inn, sbr. þó 3. tölulið, fastur stvrkur frá einstökum mönn- 
uin eða opinberum sjóðum, að undanskildum örorkulifeyri og ellilaunum 
frá Alþýðutryggingunni, eftirlaun og tekjur af eignum, bæði fasteignum og 
Iausafé. Hafi hlutaðeigandi skyndiléga inisst möguleikann til þess að vinna 
sér inn það, sem hann áður hafði upp úr vinnu sinni, skal eigi við fvrstu 
ákvörðun tekið tillit til þess, er hann vann sér inn á síðastliðnu almanaks- 
ári. Tekjur af vinnu skulu þá metnar eftir því, sem sanngjarnt er að áætla, 
að hlutaðeigandi sé fær um að vinna sér inn á þeim stað.

2. Ef hlutaðeigandi á fasteign eða aðrar eignir, skal leggja 5% af samanlögð- 
um eignum hans við árstekjurnar.

3. Af því, sem öryrkjár vinna sér inn sjálfir, skal eigi við ákvörðun árstekn- 
anna tekið tillit til upphæðar, sem neinur allt að 30 c< af hinum föstu upp- 
liæðum samkvæmt 28. gr.

4. Ef aðeins annað af hjónum, sem húa saman, á rétt á að fá útborgaðan ör- 
orkulífeyri eða ellilaun, reiknast árstekjurnar vera helmingur af árstekjum 
beggja; sömuleiðis reiknast viðbótin sanikv'. 2. tölulið af helmingi af sam- 
anlögðum eignum beggja, þó þannig, að lifeyririnn má eigi fara fram úr 
þeirri upphæð, sem Alþýðutryggingunni bæri að greiða, ef bæði lijónin full- 
nægðu skilyrðunum til þess að njóta örorkulífevris eða ellilauna.

5. Eftir að árstekjurnar liafa verið ákveðnar samkv. þessum reglum, er upp- 
hæð þeirra gerð deilanleg með 10, þannig að uppliæð, er nemur 5 kr. eða 
meiru, er hækkuð upp í 10 kr., en minni upphæðum sleppt, og gildir sú upp- 
hæð, sem þá kemur fram, þegar ákveða skal örorkulífevri eða ellilaun sam- 
kvæmt 1. og 2. málsgrein.

33. gr.
Umsóknir um örorkulífevri og ellilaun sendist til tryggingarnefndar, þar 

sem umsækjandi er búsettur. Umsókninni skal fylgja skýrsla, undirrituð af um- 
sækjanda og í því formi, sem trvggingarstjórnin ákveður, með upplýsingum 
um öll þau atriði, er skipta máli þegar ákveða skal rétt umsækjanda til örorku- 
lifeyris eða cllilauna. Auk þess skulu 2 menn, nákunnugir högum umsækjanda,
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undirskrifa yfirlýsingu um, að upplýsingar þær, er skýrslan hefir að gevma, séu 
sannleikanum sanikvæmar. Uinsókninni skal ennfremur fylgja, auk skirnarvott- 
orðs, vottorð frá tryggingarlækni um heilhrigðisástaiid umsækjandans.

Tryggingarnefnd skal á hverjuin fundi taka til umræðu allar umsóknir, sem 
henni liafa horizt, og her henni að líta eftir, að skýrslurnar hafi að geyma þær 
upplýsingar, sem krafizt er, prófa sannleiksgildi þeirra og leiðrétta, ef rangar 
eru, og að því húnu senda umsóknirnar til tryggingarstjórnarinnar eða umboðs- 
manna liennar.

Tryggingarstjórn sker úr því, livort umsækjandi á rétt á örorkulífeyri eða 
eílilaunum og ákveður upphæð lifeyrisins.

34. gr.
Tryggingarstjórninni er heimilt að gera ráðstafanir til þess að koma í veg 

fyrir, að tryggingarskyldir menn og konur, eiginmenn þeirra og eiginkonur verði 
öryrkjar, með því að láta þá læra störf við þeirra liæfi, veita þeim viðeigandi 
læknislijálp eða sérlæknishjálp, íéfa þá við notkun uinbúða, gervilima, gleraugna, 
sjúkravagna og annara tækja, ef fyrirsjáanlegt er, að vanræksla á þessu liafi i 
för með sér verulega rýrnun á starfsgetu liins tryggingarskvlda í nánustu fram- 
tíð. Sama gildir um þá, sem þegar eru orðnir öryrkjar, ef líkur eru til, að slíkar 
ráðstafanir muni geta veitt þeim aftur starfsgetu þeirra eða hætt hana að veru- 
leguin mun. Xeiti liinn tryggingarskyldi, eða sá, er nýtur örorkulífevris, að undir- 
gangast slíkar ráðstafanir af liálfu tryggingarstjórnar, getur hún ákveðið, að 
liann hafi nieð neitun sinni fyrirgert að nokkru eða öllu leyti réttinum til ör- 
orkulífevris. Þó skal hún jafnan, áður en slík ákvörðun er tekin, senda í ábyrgð- 
arbréfi þeim, er lilut á að máli, tilkynningu um það, livaða áhrif neitun lians 
getur haft. Enginn er þó skyldur að láta gera á sér uppskurð, sem getur haft í 
för með sér hættu á lífi eða limum.

Tryggingarstjórnin getur ennfremur ákveðið, þegar svo stendur á sem í 
1. málsgr. segir. að veita skyldutryggðum og þeim, er njóta örorkulifeyris eða 
eílilauna, hjálp til þess að byrja sjálfstæða atvinnu, með því að styrkja þá til 
náms, bóklegs eða verklegs, til þess að kaupa vinnuvélar og veita þeim aðstoð 
til þess að afla sér vinnu.

Allur kostnaður af ráðstöfunum þessum greiðist af örorkutryggingunni. 
Sjúkratrvggingardeild Alþýðutrvggingarinnar ber kostnað við læknishjálp og lyf 
að % til þeirra, er njóta örorkulifeyris og ellilauna, og skvlduliðs þeirra, ef eigi 
er að ræða um ráðstafanir af liálfu tryggingarstjórnar til þess að liindra, að 
þeir verði öryrkjar, eða til þess að auka starfsgetu þeirra, sem þegar eru orðnir

VI. KAELI.
Um atvinnutryggingar .og atvinnuleysisstyrki.

35. gr.
Allir þeir meðlimir stéttafélaga Alþýðusambands Islands, er samkvæmt 1. 

gr. eru tryggingarskyldir, eiga rétt á að fá vinnu, er Alþýðutryggingin veitir styrk
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til, þegar atvinnulevsi ber að höndum, eða að öðruni kosti atvinnuleysisstyrk frá 
Alþýðutrvggingunni samkværat nánari ákvæðum þessara laga.

Rétturinn er þó bnndinn því skilyrði, að hlutaðeigandi hafi verið meðlimur 
í stéttarfélagi innan Alþýðusambands íslands í minnst 26 vikurnar næstu á 
undan atvinnumissi.

36. gr.
í hverju bæjar- og sveitarfélagi, þar sem er verkalýðsfélag innan Alþýðu- 

sambands Islands, skal vera þriggja manna atvinnunefnd. Af nefndarmönnum 
skipar hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélag einn, Alþýðusamband Islands einn 
og Alþýðutryggingin einn. Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist af hlutað- 
eigandi bæjar- eða sveitarfélagi. Störf atvinnunefndar má, ef hentugt þykfr, fela 
tryggingarnefnd. Til þess þarf þó samþykki tryggingarstjórnar.

Hlutverk atvinnunefndar er að vísa atvinnulausum mönnum og konum 
endurgjaldslaust á allskonar vinnu, aðstoða tryggingarstjórn við söfnun athug- 
ana um atvinnumálefni og gera tillögur út af umsóknum um styrk til atvinnubóta.

Xú er fyrirsjáanlegt, að atvinnuleysi muni verða í náinni framtið, ef eigi 
eru gerðar ráðstafanir af hálfu bæjar- eða sveitarfélags til atvinnubóta, og skal 
atvinnunefnd þá safna gögnum um málið. Xú sækir bæjar- eða sveitarstjórn um 
styrk frá Alþýðutryggingunni til atvinnubóta, og skal þá jafnan láta umsögn at- 
vinnunefndar fylgja umsókninni.

37. gr.
Við ákvörðun þess hundraðshluta verkalauna, er vinnukaupendum er skylt 

að greiða til Alþýðutryggingarinnar samkvæmt 43. gr., skal tekið tillit til vænt- 
anlegra útgjalda Alþýðutryggingarinnar vegna greiðslu á atvinnuleysisstyrk á 
næsta ári. Af samanlögðum tekjum Alþýðutryggingarinnar fær atvinnutrygg- 
ingarsjóður til fullra umráða hlutfallslega við áætlun.

38. gr.
Heimilt er tryggingarstjórn að veita úr atvinnutryggingarsjóði styrk til 

bæjar- og sveitarfélaga, er láta vinna að verklegum framkvæmdum til atvinnu- 
bóta, ef sýnt þykir, að með þvi fáist tilsvarandi léttir útgjalda til atvinnuleysis- 
styrks.

Styrkur til atvinnubóta er bundinn eftirfarandi skilyrðum:
1. Að hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélag leggi fram eigi mínna en kostn- 

aðar við framkvæmdir þær, sem stvrktar eru sem atvinnubótavinna.
2. Að þeir, sem eiga rétt á að fá vinnu samkvæmt 35. gr., fyrir tilstuðlun Al- 

þýðutryggingarinnar, liafi forgangsrétt til vinnunnar.
3. Að kaupgjald og vinnutími sé í samræmi við taxta, viðurkenndan af verka- 

■* lýðsfélagi á þeim stað, sem unnið er.
4. Að vinnunni sé úthlutað í samráði við stjórnir verkalýðsfélaga á staðnum.

Xú hefir tryggingarnefnd ákveðið að leggja fram styrk til atvinnubóta
bæjar- eða sveitarfélags, og skal þá rikissjóður ábyrgjast lán til hlutaðeigandi 
bæjar- eða sveitarfélags, að upphæð allt að helmingi þeirrar upphæðar, er þvi



ber að leggja fram á nióti atvinnubótastyrknum, enda sé hlutaðeiganda þörf 
slikrar lántöku.

39. gr.
Til þeirra, er samkvæmt 35. gr. eiga rétt á atvinnuleysisstyrk, greiðast dag- 

peningar, er nenia 5 kr. á dag auk einnar krónu fyrir livern þann, er sá, er 
nýtur dagpeninga, hefir á sínu framfæri umfram tvo, að honum sjálfum undan- 
skildum. Dagpeningar mega þó eigi fara fram úr 34 af venjulegum verkalaunum 
í starfsgrein hins tryggða.

Greiðsla dagpeninga byrjar eftir að hlutaðeigandi hefir verið atvinnulaus 
i 2 vikur, eða ef hann hefir haft skerta vinnu yfir lengra tímabil, þegar tapaður 
vinnutími nemur sem svarar tveim vikum, þó þannig, að vikulegt vinnutap, er 
nemuf minna en lúó vinnudegi, telst eigi með töpuðum vinnutima, heldur ein- 
ungis það, sem umfram er 1V> vinnudag á viku.

Ef sá, er nýtur styrks í atvinnuleysi, hefir tekjur af lausavinnu, koma þær 
tekjur að % hlutum til frádráttar þegar dagpeningar eru útborgaðir.

Atvinnutryggingarsjóður á kröfu á endurgreiðslu frá hæjar- og sveitar- 
félögum á upphæð, er nemur 20% af atvinnuleysisstyrkjum, greiddum atvinnu- 
lausum mönnum innan takmarka þeirra.

40. gr.
Atvinnuleysisstyrkur greiðist ekki:

1. Ef atvinnuleysið stafar af sjúkdómi eða örorku, greiðist eigi atvinnuleysis- 
stvrkur á meðan sjúkdómurinn eða örorkan varir.

2. Til þeirra, er yfirgefa vinnu, sem þeir hafa haft, án þess að gild ástæða sé 
til þess.

3. Til þeirra, er koma sér hjá að vinna þá vinnu, er atviununefnd visar á, þó 
því aðeins, að eigi hvíli verkbann eða verkfall á vinnnnni, enda sé kaup- 
gjald og vinnutimi eigi undir taxta, viðurkenndum af verkalýðsfélagi á 
þeim stað, er hlutaðeigandi er húsettur.

4. Til þeirra, er hafa vinnu sem svarar 3i af venjulegum vinnutíma.
5. A meðan verkfall eða vinnubann af hálfu verkamanna stendur vfir, til verka- 

fólks, sem riðið er við það.
41. gr.

Umsóknir um atvinnulevsisstyrk sendast ásamt skilríkjum fyrir rétti um- 
sækjanda til atvinnunefndar, er rannsakar, hvort umsækjandi á rétt á atvinnu- 
leysisstvrk samkvæmt þessum lögum, og sendir umsóknina því næst ásamt 
fylgiskjölum og eigin umsögn til tryggingarstjórnar eða umboðsmanns liennar.
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VII. KAFLI. •
Um tekjur tryggingarinnar.

42. gr.
Allan kostnað við sjúkrahjálp, örorkulífeyri og ellilaun til tryggingarskyldra, 

við atvinnuleysisstyrki samkvæmt 37. gr., svo og önnur útgjöld, sem hvila á
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Alþýðutryggingunni samkvæmt þessum lögum vegna liinna tryggingarskyldu, 
bera vinnukaupendur, ríkið, sveitir og bæjarfélög í sameiningu, þannig að vinnu- 
kaupendur bera % kostnaðarins, ríkið 15 og sveitir og bæjarfélög 15, er skiptist 
sainkvænit ákvæðum 45. gr. Þó fer um kostnað vegna slvsatryggingarinnar 
samkv. ákvæðum laga nr. 72, 8. sept. 1931.

43. gr.
Vinnukaupendur greiða til Alþýðutryggingarinnar fastákveðinn hundraðs- 

hluta af verkalaunum allra, er vinna í þeirra þjónustu, og mega þeir eigi við 
útborgun verkalauna draga uppbæðina eða hluta af henni frá verkalaunum 
fólks, er hjá þeim vinnur, eða færa hana verkafólki sinu til útgjalda.

Atvinnumálaráðherra ákveður ár hvert, eftir tillögum frá trvggingarstjórn, 
hve mikinn hundraðsliluta af verkalaunum vinnukaupendur skuli greiða á næsta 
almanaksári. Hinn fasta hundraðshluta verkalauna skal ákveða þannig, að 
væntanleg tillög vinnukaupenda til Alþýðutryggingarinnar á næsta almanaks- 
ári vegna tryggingarskyldra, er vinna í þjónustu þeirra, ásamt tillögum ríkis- 
sjóðs, sveita og bæjarfélaga, nægi fyrir væntanlegum útgjöldum á næsta alma- 
naksári, er á Alþýðutryggingunni hvíla samkvæmt þessum lögum gagnvart hin- 
um tryggingarskyldu, og gefi jafnframt tilefni til myndunar hæfilegs öryggis- 
sjóðs til þess að mæta sveiflum, er verða kunna á útgjöldunum umfram áætJuð 
meðalútgjöld.

44. gr.
Tryggingarstjórnin gerir á ári hverju áætlun um meðalútgjöld þeirra 

þriggja deilda Alþýðutryggingarinnar, er annast hina lögboðnu sjúkratryggingu, 
elli- og örorkutryggingu og atvinnuleysistryggingu, og skiptast samanlagðar árs- 
tekjur Alþýðutrvggingarinnar á milli deildanna í sama hlutfalli og er á milli 
áætlaðra meðalútgjalda þeirra á næsta almanaksári.

Nú hrökkva eigi tekjur eða sjóður einhverrar deildar Alþýðutryggingar- 
innar fyrir útgjöldunum, og greiðir ríkissjóður þá til bráðabirgða það, sem til 
vantar, en hlutaðeigandi deild Alþýðutryggingarinnar endurgreiðir það, sem 
ríkissjóður leggur fram, svo fljótt sem við verður komið.

45. gr.
Tillag ríkissjóðs til Alþýðutryggingarinnar greiðist mánaðarlega fyrirfram 

samkvæmt áætlun, hyggðri á reynslu undanfarandi ára eða öðrum þekktum 
staðreyndum. Tillög sveita og hæja til Alþýðutryggingarinnar greiðist til hráða- 
hirgða mánaðarlega fyrirfram af rikissjóði, er innheimtir upphæðina lijá hin- 
um einstöku sveitum og hæjum og annast skiptingu uppliæðarinnar á milli þeirra 
samkvæmt eftirfarandi reglum:

Þriðjungur upphæðarinnar skiptist í hlutfalli við fólkstölu hinna einstöku 
sveita og bæja samkvæmt siðasta aðalmanntali, þriðjungur í hlutfalli við skatt- 
skyldar tekjur í hinum einstöku sveitum og hæjum á næstliðnu ári á undan, og 
þriðjungur í hlutfalli við verðmæti skattskyldra fasteigna samkvæmt síðasta 
fasteignamati.

Alþt. 1933. A. f46. löggjafarbing'). 33
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46. gr.
Skylt er vinnukaupendum að færa vinnuskýrslur í því formi, er tryggingar- 

stjórnin ákveður, ennfreniur ber þeim í lok livers mánaðar að senda tryggingar- 
stjórn eða uinboðsmönnuni hennar skýrslu um þá, er hafa unnið í þjónustu 
þeirra á síðastliðmun mánuði, og verkalaun livers þeirra um sig, ásamt tillagi 
því, sem þeim samkvæmt lögum þessum er skylt að greiða til Alþýðutrygg- 
ingarinnar.

Tryggingarstjórn og umboðsmenn liennar eiga rétt á að láta rannsaka 
vinnuskýrslur og bækur vinnukaupenda, til þess að upplýst verði, bve mikið 
þeim ber að greiða til Alþýðutrvggingarinnar.

Heimilt er tryggingarstjórninni að veita þeini, er eigi bafa verkafólk við 
atvinnurekstur, lengri frest en þann, er settur er í 1. málsgr., á greiðslu þess 
gjalds, sem þeim er skylt að greiða til Alþýðutryggingarinnar. Þó skulu þeir 
jafnan um leið og greiðsla fer fram senda tryggingarstjórnínni eða umboðs- 
mönnum liennar skýrslu um þá, er hjá þeim hafa unnið á timabilinu frá því 
síðasta greiðsla fór fram. Fresturinn má þó eigi vera lengri en 6 mán., og skal 
tryggingarstjórn, ef iiún notar heimild. þessa, setja reglur um gjalddaga og ann- 
að, er að greiðslunni lýtur.

Tillög vinnukaupenda til Alþýðutrvggingarinnar má án undangengins 
dóms taka lögtaki, ef þau greiðast eigi á réttum gjalddögum.

VIII. KAFLI.
Um frjálsar trvggingar.

47. gr.
Sérbver bér á landi beimilisfastur maður eða kona á rétt á að tryggja sér 

með frjálsum framlögum bjá hinni frjálsu Alþýðutryggingu hjálp í veikindum, 
er samsvari þeirri sjúkrabjálp, er tryggingarskyldir eiga rétt á að fá samkvæmt 
þessum lögum, örorkulifeyri og ellilaun frá 65 ára aldri. Allir islenzkir ríkis- 
borgarar, sem tryggja sér sjúkrabjálp, örorku- og ellilífeyri hjá binni frjálsu 
Alþýðutrvggingu, eiga rétt á að fá styrk til tryggingarinnar af almaimafé, ef 
árstekjur þeirra fara eigi fram úr þeim takmörkum, er sett eru i 1. gr. Styrk- 
urinn greiðist að bálfu úr ríkissjóði, en binn belminginn greiða sveitir og bæir, 
er skiptist eftir sömu reglum og settar eru í 45. gr., og neniur liann árlega 
þeirrar upphæðar, er þessir menn greiða í ársiðgjöld til binnar frjálsu Alþýðu- 
tryggingar. Þó greiðist engum styrkur frá riki, sveitum og bæjum til þess að 
trvggja sér bærri dagpeninga. örorkulífeyri eða ellilaun en tryggingarskyldir 
eiga rétt á að fá samkvæmt þessum lögum.

Þeir, sem liafa hærri árstekjur en í 1. gr. segir, bera kostnaðinn við trygg- 
inguna að öllu leyti sjálfir.

48. gr.
í árlegan örorku- eða ellilífeyri greiðist til þeirra, er til trvggingarinnar 

njóta styrks af almannafé, ef þeir bafa eigi aðrar tekjur á þeim tima, er út-
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borgun lífevrisins fer frani, sú upphæð, sem liægt er að kaupa samkvæmt ið- 
gjaldataxta hinna frjálsu trygginga fyrir framlög þeirra ásamt styrk frá ríki, 
hæjum og sveitum. Ef þeir hafa aðrar tekjur, lækkar lífeyririnn eftir sömu 
reglum og settar eru í 32. gr. Þó má eigi lækka lífeyrinn um meira en 40% af 
þeirri upphæð, sem ákveðin er samkvæmt 1. málsgr. Ef skyldutryggður maður 
eða kona liefir sjálfur tryggt sér örorku- eða ellilifeyri hjá hinni frjálsu Al- 
þýðutryggingu, skal eigi við ákvörðun árstekna hans samkvæmt 32. gr. tekið til- 
lit ti! upphæðar, er nemur 60% af lífeyrinum samkvæmt 1. málsgrein.

49. gr.
Atvinnumálaráðherra setur með reglugerð, í samráði við tryggingarstjórn, 

reglur um tryggingarskilmála og skilyrði fyrir þátttöku í frjálsri trvggingu; 
hann ákveður einnig, eftir tillögum frá tryggingarstjórn, iðgjaldataxta fyrir 
liina frjálsu Alþýðutryggingu og tekur ákvörðun um það, hvaða athuganir um 
manndauða og vexti heri að leggja til grundvallar við ákvörðun iðgjalda.

Iðgjöldin her að miða við áhættuna, þannig að höfuðstólsígildi væntan- 
legra iðgjalda fyrir hvern áhættuflokk sé jafnt höfuðstólsígildi væntanlegra 
úthorgana, reiknað samkvæmt þeim athugunum, er lagðar eru til grundvallar 
fyrir iðgjaldaákvörðuninni. Þó miðast iðgjaldataxti fyrir þá, er samkvæmt 47. 
gr. eiga rétt á styrk af almannafé til tryggingarinnar, við það, að höfuðstóls- 
igildi væntanlegra iðgjalda ásamt styrk frá því opinbera sé jafnt höfuðstóls- 
igildi væntanlegra útborgana.

50. gr.
Hin frjálsa Alþýðutrygging er í tveim deildum, og annast önnur þeirra 

sjúkratrygginguna, en hin elli- og örorkutrygginguna. Hvor þessara deilda um 
sig hefir sérstakt bókhald og algerlega aðgreindan fjárhag, og ber hvorug deild- 
anna áhyrgð á skuldhindingum hinnar.

IX. KAFLI.
Ýms ákvæði.

51. gr.
Tryggingarstjórninni er heimilt, að fengnu samþykki atvinnumálaráðherra, 

að ráða fasta lækna eða semja við héraðslækna. til þess að veita þá læknishjálp, 
er Alþýðutryggingunni her að láta í té þeim, er sjúkratryggðir eru. Ef atvinnu- 
málaráðherra veitir samþykki sitt til, er tryggingarstjórn heimilt að leigja, kaupa 
eða reisa sjúkrahús, hressingarhæli, harnahæli, gamalmennahæli og fæðingar- 
stofnanir og starfrækja þau fyrir meðlimi sína og aðra, er til þeirra leita.

Gjaldskrá fyrir sjúklinga, er dvelja á þessum stofnunum og eigi eru með- 
limir tryggingarinnar, skal, til þess að fá gildi, vera samþykkt af heilhrigðis- 
stjórninni. Ennfremur er tryggingarstjórninni heimilt, með samþvkki atvinnu- 
málaráðherra, að setja á stofn lyfjabúð, eina eða fleiri, og starfrækja hana 
eða þær.
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52. gr.
Óheimilt er að framselja eða veðsetja rétt til örorkulifeyris eða ellilauna; 

eigi má lieldur leggja lögliald á lífevrisgreiðslur eða gera í þeim fjárnárií eða 
lögtak.

53. gr.
Brot gegn ákvæðuni þessara laga varða sektum frá 100—10000 krónuin; 

auk þess greiðist fullar skaðabætur, ef brot felur í sér undandrátt á tekjum, er 
Alþýðutryggingunni her sainkvæmt þessuni lögum, eða ef Alþýðutryggingin 
hefir vegna rangra upplýsinga greitt meira en henni er skylt að greiða samkvæmt 
þessum lögum.

Með mál út af hrotum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

54. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. september 1933. Skipun tryggingarstjórnar og 

tryggingarnefnda skal þó fara fram'með hæfilegum fyrirvara, þannig að nægur 
tími sé til þeirrar undirhúningsstarfsemi, er skipulagning Alþýðutrvggingar- 
innar hefir í för með sér.

Greinargerð.
Frv. þetta er samhljóða frv. því, er flutt var á síðasta þingi, og fylgdi því 

þá svolátandi greinargerð:
Oþinber forsjá og alþýðutryggingar er hvorttveggja ennþá harla skammt 

á veg komið hjá okkur Islendingum. Að vísu mælir stjórnarskráin svo fyrir, að 
hver sá, sem eigi er fær um að sjá fyrir sér og sínum, skuli eiga rétt á sæmi- 
leguin framfærslueyri. En fátækralöggjöfin er ennþá með þeim hætti, að flestir 
reyna í lengstu lög að komast hjá því að leita fátækrastyrks. Sveitarflutningur 
og mannréttindamissir hefir verið og er enn notað til þess að fæla fátæklinga í 
lengstu lög frá því að krefjast þess réttar, sem þeim þó her samkvæmt sjálfri 
stjórnarskránni, og stvrkurinn er jafnan veittur sem ölmusugjafir og náðar- 
brauð og eftir mati fátækranefndanna á verðleikum og þörf þiggjandans. Berkla- 
varnalögin mega heita hin einu lög isienzk um opinbera forsjá, sem sæmileg 
geta talizt, og slysatrvggingalögin eini vísirinn til tryggingarlöggjafar, því að 
„ellistyrkurinn1- er ekkert nema nafnið .tónit og styrkur sá, sem sjúkrasamlög- 
um er ætlaður, svo lítill, að þau hafa nær engri útbreiðslu náð utan Beykja- 
víkur, og þar má nú telja, að sjúkrasamlagið sé að þrotum komið.

Fáum þjóðum er þó brýnni þörf ýtarlegrar löggjafar um þessi efni en 
okkur Islendingum. A nokkrum áratugum hafa orðið hér stórfelldari hvltingar 
í atvinnuliáttum og lifnaðarháttum en dæmi erú til áður. Þjóðin er ekki lengur 
bændaþjóð. Fullur helmingur liennar hýr nú í kaupstöðum og kauptúnum. Og 
mestur liluti þessa fólks á ekki ráð á starfstekjum sinum, en verðnr að lifa á 
því að selja öðrum vinnu sína. Og allmikill hluti þess fólks, sem vinnur við 
landbúnað fyrir kaupi, hefir þar aðeins atvinnu nokkra mánuði ársins, þegar 
annríkið er mest.
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Þrátt fyrir það, þótt efnahagur þjóðarinnar i lieild hafi hatnað stórkost- 
lega, er allur meginþorri fólksins gersamlega eignalaus. Aðeins tæp 5000 manns 
á öllu landinu, eða ura 12% af framfærendum, eiga svo iniklar eignir, að skatt- 
skyldar séu til eignarskatts, þ. c. 5000 krónur. Hinir eiga allir ininna, og flestir 
ekkert eða nær ekkert — nenia starfsorkuna, getuna til að vinna. Hún er þeirra 
eina verðmæti. Glatist hún. eða verði hún verðlaus, er afkoma þeirra og skvldu- 
liðs þeirra í voða.

Hjá verkalýðnum, sem ekki á sjálfur ráð starfstækja sinna og selur öðr- 
um vinnuafl sitt, er því bilið örmjótt milli bjargálna og örbirgðar. Slys eða 
veikindi, sem valda atvinnumissi, þótt um skannnan tíma sé, geta þar alveg 
riðið baggamuninn. Sama er, ef starfsorkan verður verðlaus vegna þess að eng- 
inn vill kaupa hana, atvinnuleysi. Sumir geta þiaukað nokkrar vikur, aðrir ef 
til vill fáeina mánuði, en margir ekki nema nokkra daga. Glatist vinnugetan al- 
veg vegna örkumla eða ellilasleika, er oftast ekki annað fvrir en að leita á náðir 
vina eða vandamanna, sem oft geta lítið af mörkum látið, til góðgerðastofnana 
eða fátækrasjóðanna með þeim afleiðingum, sem því fvlgja.

Það er sízt ofmælt, að þetta öryggisleysi um afkomii sína og sinna sé ein 
hin þyngsta byrði verkalýðsins. Gfan á daglegt strit, daglega baráttu við að full- 
nægja brýnustu þörfum til fæðis, klæða og húsaskjóls, bætast sífelldar áhyggj- 
ur fvrir komandi degi, kviði og öryggisleysi, meðvitundin um það, að livað sem 
út af ber: slys, veikindi, atvimmleysi, örkuml eða elli, þá eru allar bjargir bann- 
aðar, nema bónbjargir. flkkert er liklegra til að lama starfsþrótt og lifsgleði 
verkalýðsins en þelta stöðuga öryggisleysi og áhyggjur um afkomu sína og sinna. 
Og svipað má segja um hina vel flesta, sem vinna fyrir sér með starfstækjum, 
er þeir sjálfir teljast eiga, nema þeir hafi aðrar eignir fyrir sig að. leggja. Bilið 
er þar oft nokkru breiðara, en allt ber að sama brunni, ef starfsorkan glatast.

Fasteignir og lausafé er yfirleitt tryggt bér eins og hjá öðrum þjóðuni. 
Hús og skip eru tryggð gegn eldsvoða og sætjóni. Búpeningur gegn felli. Vörur 
og húsbúnaður gegn bverskonar grandi. En aðalverðmæti, eina verðmæti alþýð- 
unnar, starfsorkan, er ótryggð látin.

Allar menningarþjoðir, að lslendingum einuni undanteknum, liafa sett hjá 
sér viðtæka löggjöf um alþýðutryggingar og opinbera forsjá. Ýmist eru trvgg- 
ingar þessar beinlínis lögboðnar eða efnalitlu fólki eru veití svo mikil hlunn- 
indi, ef það gerist meðlimur slíkra trygginga, að það sér sér það fært og hefir 
liagnað af þvi. Víðast hefir þó sú stefna orðið ofan á að lögbjóða tryggingarnar 
að miklu eða öllu leyti, til þess að þær taki til sem allra flestra.

Svo rík áherzla er lögð á þessi mál meðal flestra menningarþjóða, að ein- 
mitt menning þjóðanna er nú *mæld á þann kvarða, hve langt sé þar komið 
Irvggingarmálum alþýðu, og það talinn órækastur menningarvottur, að slikar 
trvggingar séu sem víðtækastar og fullkomnastar. Og þess eru engin dæmi, að 
þjóð, sem sett hefir lög um almennar alþýðutryggingar, hafi aftur fellt slíka 
löggjöf niður.

Að vísu verður því eigi neitað, að allvíða erlendis, þar sem alþýðutrygging- 
ar hafa um langt skeið verið í lögum, finna ýmsir þeim margt til foráttu. En 
flestar þær aðfinnslur snerta framkvæmd laganna og einstök fyrirkomulags-
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atriði öllu fremur en kjarnann sjálfan. Aðalmótbárurnar frá andstæðingum 
trygginganna eru þær, að tryggingarnar, og þá sérstaklega sjúkratryggingin 
sé herfilega mitnotuð. Sjálfsagt eru að þessu allmikil brögð víða, einkum þó 
þar, sem atvinnuleysistryggingar eru litlar eða engar. Þar er freistingin að sjálf- 
sögðu ríkust til þess að gera sér upp veikindi og fá dagpeninga þegar atvinnu- 
laust er. Þar, sem atvinnuleysistrygging er í sa'inilegu lagi, og dagpeningar svip- 
aðir og hjá sjúkratryggingunni, fellur þessi freisting burt af sjálfu sér. Víða eru 
og læknar trygginganna ráðnir með þeim kjörum, að þeir fá visst fyrir hvert 
viðtal, vottorð eða vitjun. Þetta hefir þótt gefast nokkuð misjafnlega. Læknar 
eiga þá tekjuvonir sínar undir þvi, að þeir sén sem eftirlátastir við hina tryggðu 
og komi sér i mjúkinn hjá þeim, og sá gerir sér von um mesta aðsókn, sem 
minnstan strangleika sýnir og örastur er á sjúkdómsvottorð. Hefir þvi sum- 
staðar verið horfið að því ráði, að ráða læknana sem fasta starfsmenn trygg- 
ingarinnar fyrir ákveðið kaup, og þótt gefast vel.

Það, sem jafnan er mest deilt um í sambandi við alþýðutryggingar, er 
það, hve mikla hjálp og styrki þær skuli láta í té. og liversu kostnaðinum við þær 
skuli jafnað niður,' og ennfremur það, hvort tryggingarnar sknli vera löghoðnar 
eða frjálsar. Eru um þetta ýmsar reglur og ólikar í hinum ýmsu löndum.

Kostir trygginganna eru hinsvegar svo augljósir, að um þá verður ekki 
deilt. Öryrkinn eða gamalmennið, sem langa æfi hefir stritað íil að framfleyta sér 
og sinum og skilað þúsundum í skatta og skyldur til þjóðfélagsins og arði til 
vinnukaupenda sinna, á nú rétt á ákveðnum lífeyri. en þarf eigi að leggja verð- 
leika sína og þörf undir mat misjafnra fátækranefnda og þiggja ölmusur af 
þeim eða verða fátækum börnum sínum byrði. Sá, sem slasast við vinnu sína, 
á rétt til ákveðinna slysabóta og læknishjálpar, og atvinnuleysinginn á rétt til 
ákveðins styrks. Fátæklingnum, sem ekki hefir sjálfur efni á að leita læknis, er 
trvggð læknishjálp strax og hann veikist. Við það, að sjúklingarnir strax komast 
undir læknishendur, ná sjúkir og síasaðir fyrr bata, en með því er starfsorka 
þjóðarinnar aukin. Þá er það og tryggt, að hinn sjúki fer eigi aftur til vinnu fyrr 
en liann að dómi læknis er vinnufær. En það er altítt þar, sem engin er sjúkra- 
trygging, að menn leita eigi læknis fyrr en i ótíma er komið og fara að reyna 
á sig svo snemma, að þeir ná aldrei fullum bata.

Það segir sig sjálft, að þar, sem alþýðutryggingum er komið í sæmilegt 
horf, minnkar kostnaður við aðra opinbera forsjá stórkostlega. Þó geta trvgg- 
ingar trauðla gert opinbera framfærslu með öllu óþarfa. Ýmsar greinar hennar 
eru svo vaxnar, að ekki verður við komið tryggingarfyrirkomulagi með 
iðgjaldagreiðslum. Danir, sem að ýmsu leyti standa í fremstu þjóða röð hvað 
alþýðutrvggingar snertir, hafa 2 síðustu ár liaft til meðferðar í þjóðþinginu 
tryggingarmál og opinbera forsjá. Hefir ríkisstjórnin látið endurskoða og gera* 
tillögur til umbóta á löggjöfinni um þessi efni. Eru tillögur hcnnar þær, að öll 
lög og ákvæði um alþýðuttyggingar verði felld saman í 3 lagahálka. Er sá fyrsti 
um sjúkra- og örorkutryggingar og ellilaun, annar um slysatryggingar og hinn 
þriðji um atvinnuleysistryggingar og varnir gegn atvinnuleysi. Jafnframt legg- 
ur stjórnin fram frv. til heildarlaga um opinbera framfærslu. Eru þau í 3 aðal- 
köflum. Fyrsti kaflinn er um framfærslu og uppeldi barna, sem skortir eða liafa
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ónóga fyrirvinnu, annar kafli er um framfærshi og umönnun sjúkra, sem trygg- 
ingarnar eigi ná til, svo sem berklasjúklinga, sem haldnir eru af varanlegum, 
smitandi berklasjúkdómi, geðveikra, fábjána, daufdumbra, bjindra o. fl., og loks 
er þriðji kaflinn um fátækrahjálp með rétti til stvrks eftir ákveðnum reglum og 
um meðferð og framfærslu drykkjurúta og annara vandræðamanna.

Til fróðleiks skal hér gefið sfutt yfirJit yfir framlög Dana til þessara mála 
allra samkv. frv. stjórnarinnar, og skal þess jafnframt getið, að heildaruppliæð- 
in er samkvæiut þeim því nær hin sama og reynsla undanfarinna ára hefir sýnt, 
að útgjöldin liafa orðið. En skiptingin er aftur á móti allt önnur og taJsvert ólík.

I. Alþýðutrvggingar:
1. Sjúkratrvggingin ............................................................
2. Örorkutrvggingin ..........................................................
3. Ellilaunin .......................................................................
1. Slvsatrvggingin ..............................................................
5. Atvinnulevsistrvggingin ...............................................

kr. 42500000.00 
— 16800000.00 
— 68000000.00

8600000.00 
— 29800000.00

II. Opinber framfærsla:
1. Barnalögin .................... ................ kr.

Samtals

15200000.00

kr. 165700000.00

2. Sjúkralögin.................... ................ — 31200000.00
3. Fátækralögin ................ ................ — 23600000.00
4. Ýmislegt ........................ ................ 1300000.00

—— kr. 71300000.00

Samtals kr. 210000000.00

eða því sem næst 300 milljónir íslenzkra króna. Svarar þetta til þess, að við ís-
Jendingar legðum árlega fram til þessara mála nálægt 10 millj. króna, þar af um 
7 til trvgginga og því sem næst 2 til framfærslu barna og sjúkra, sem tryggingar 
eigi ná til.

í Englandi og I’ýzkalandi eru framlög til þessara mála ennþá liærri á Jivern 
íbúa en í Danmörku, í Svíþjóð og Xoregi nokkru lægri, en svipuð í Frakklandi 
samkv. lögum, er þar voru sett 1928.

Til dæmis um það, livert kapp Xorðurálfuþjóðirnar eftir striðið lögðu á að 
koma þessum málum í sæmilegt liorf, má geta þess, að í 6 ríkjum tvítugföld- 
uðust framlög rikjanna til þessara mála árin 1919 1921, en á sama tíma var
aukningin á útgjöJdum sömu ríkja i lieild ekki nema ca. 150'< .

Hin síðari ár hefir skilningur almennings og áliugi fyrir alþýðutrygg- 
ingum hér á landi aukizt mjög og kröfurnar um lagasetningu um þessi efni 
orðið háværari og háværari. I’ingmenn Alþýðuflokksins liafa á nokkrum und- 
anförnum þingum borið fram frv. og tillögur um opinberar aðgerðir í trygg- 
ingarmálum. Loks á Alþingi 1930 var samþ. í báðum deildum svolátandi þings- 
ályktun, er þm. Alþýðuflokksins Jiáru fram i neðri deild:

,,Alþingi skorar á ríkisstjórnina að skipa þriggja manna milliþinganefnd
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til þess að undirbúa og semja frumvarp til laga um alþýðutryggingar, er nái 
yfir sjúkra-, elli-, örorku-, slvsa- og mæðra- eða framfærslutryggingar.

Nefnd bessi .skal jafnframt gera tillögur um ráðstafanir af hálfu ríkis og 
bæjarfélaga gegn atvinnulevsi og hvort veita skuli stofnun þeirri, sem verður 
látin annast alþýðutryggingarnar, einkarétt til þess að taka að sér liftryggingar 
hér á landi.

Nefndin skal liafa lokið störfum fyrir næsta reglulegt Alþingi, og skal 
leggja írv. iiennar og tillögur fvrir það“.

Nokkru eftir þinglok skipaði ríkisstjórnin í nefndina: Asgeir Ásgeirs- 
son, núverandi fjármálaráðh., formann, Jakob Möller og fyrsta flm. þessa frv., 
Harald Guðnnmdsson. Nefndin hélt nokkra fundi haustið 1930 og réði Arna 
Björnsson sem fastan starfsmann, en hann hafði áður verið til þess ráðinn af 
sljórninni að vinna að undirbúningi ellitrygginga. Arið 1931 hélt nefndin engan 
fund og nokkru eftir mitt ár var Arni Björnsson látinn hætta störfum.

Þegar sýnt var, að nefndin mundi eigi leggja neinar tillögur fyrir reglu- 
legt þing 1931, tók 1. flm. þessa frv. að vinna að undirbúningi frv., er á þingið 
kom. Þeim undirbúningi var eigi lokið, er forsætisráðherra sendi þingmenn 
heim. Á sumarþinginu gafst eigi tóm til að sinna þessum má'lum, og er því 
l'rv. þetta samið og undirbúið að mestu siðan þing kom saman. Er því hér 
um fljótasmið að ræða, og má vel vera, að margt megi betur fara ýmsra fyrir- 
koinuíagsatriða en til er bent í frv.

Samkvæmt frv. er ætlazt til þess, að allar 5 tegundir alþýðutrygginganna: 
Sjúkratryggingin, slysatrvggingin, örorkutryggingin, ellitryggingin og trygg- 
ing gegn atvinnulevsi, séu felldar saman í eitt kerfi. Margt mælir með því að 
taka upp þetta fvrirkoinulag. Hér í fámenninu yrði langtum kostnaðarsamara 
og umfangsmeira að bafa hverja grein trvgginganna út af fyrir sig með sér- 
stakri stjórn, skrifstofum, reikningshaldi og innheimtu. Hver tryggingin grípur 
og inn í aðra eða tekur við af annari, og mælir einnig það með þvi, að vfirstjórn 
þeirra sé ein og hin sama. Enda er það svo, að allar greinir tryggingarinnar 
lúta i raun réttri að hinu sama, þvi, að tryggja hina tryggðu gegn afleiðingum 
þess, er starfsorka þeirra glatast um skennnri eða lengri tíma {slys og sjúk- 
dómar), að fullu og öllu (örorka og elli), eða verður verðlaus vegna atvinnu- 
levsis. Nýjasta löggjöf erlendis i þessu efni beinist og mjög í þá átt að fella 
tryggingarnar allar sainan í eina heild.

Tryggingarskvldan er í frv. aðeins látin ná til þeirra, sem framfæra sig, 
þ. e. liafa helming tekna sinna eða meira seni laun fyrir störf í þjómistu annara, 
og er ennfremur bundin við visst hámark eigna og tekna, er miðast við fram- 
færsluþunga og er nokkuð mismunandi í hinum ýmsu landshlutum eftir dýrtíð. 
Mun láta nærri, að tryggingarskyldan, að því er snertir sjúkra-, örorku- og elli- 
trygginguna, nái til ea. helmings framfærenda og tryggingin því til helmings 
þjóðarinnar. Slysatrvggingin er bundin við vissar atvinnugreinir og atvinnutrvgg- 
ing og atvinnulevsisstyrkur bundinn þvi skilyrði, að sá, sem í hlut á, sé með- 
liiutir í stéttarfélagi innan Alþýðusambands íslands.

Alþýðusambandið er samtakaheild íslenzkrar alþýðu, og virðist því ein- 
sætt fyrir þá, sem telja alþýðusamtökin heillavænleg fyrir verkalýðinn, að efla
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þau og styrkja sem bezt. En jafneinsætt er hitt, að þeir, sem vilja sundra sam- 
tökum alþýðunnar og drepa allri sjálfsbjargar- og viðreisnarstarfsemi hennar á 
dreif, muni berjast fast gegn þessu ákvæði. Meginþorri þess verkalýðs, sem 
stundar sjómennsku og daglaunavinnu og lausavinnu vfirleitt, er meðlimir 
verklýðsfélaga innan Alþýðusambandsins, en einmitt þessum stéttum er mest 
þörf atvinnuleysistrvgginga, þar sem atvinna þeirra jafnan er óvissust og 
stopulust.

Þá gerir frv. og ráð fyrir því, að þeir, sem sjálfstæða atvinnu stunda og 
búa við svipaðan efnahag og tekjur og hinir, sem tryggingarskvldir eru, skuli 
hafa rétt til sama styrks frá ríki og bæjar- eða sveitarfélögum, ef þeir kaupa 
sér sjúkratryggingu eða lifeyri hjá þeirri deild alþýðutryggingarinnar, sem ann- 
ast frjálsar trvggingar, og þessir aðilar greiða til skyldutrvggingarinnar, eða % 
af frainlögum hinna tryggðu sjálfra.

Upphæð dagpeninga hinna skyldutrvggðu er ákveðin hin sama, hvort sem 
um er að ræða atvinnumissi vegna slysa, veikinda eða atvinnuleysis. Með lögum 
um slysatryggingar hefir Alþingi fallizt á 5 króna dagpeninga almennt, með þeim 
takmörkunum einum, að þeir megi ekki fara fram úr % venjulegs dagkaups. 
Er upphæð þessi lögð til grundvallar við ákvörðun dagpeninga í frv., en aukið 
við 1 krónu á dag fvrir hvert barn, sem hinn trvggði hefir á framfæri umfram 
eitt. Hámark er ákveðið % dagkaups og lágmark 2 krónur.

Auk dagpeninga lætur sjúkratrvggingin hinum tryggðu og skylduliði þeirra 
i té ókevpis, þegar sjúkdóm her að höndum, læknishjálp, % lyfja- og umbúða- 
kostnaðar utan sjúkrahúss og allan í sjúkrahúsi, sérlæknisaðgerðir eftir nánari 
reglum og dvöl, læknishjálp og aðlijúkrun í sjúkrahúsum eða hressingarhælum, 
ef þess gerist þörf, en þá fellur jafnframt niður greiðsla dagpeninga, ef um 
einhlevpa er að ræða. Ennfremur greiðir hún útfararstyrk, ljósmóður- og lækn- 
ishjálp við barnsfæðingar og dagpeninga til sængurkvenna.

Á slysatryggingalögunum eru engar brevtingar gerðar aðrar en þær, að 
slysatryggingin er gerð að sérstakri deild í alþýðutrvggingum og atvinnumála- 
ráðherra heimilað að ákveða, að iðgjöld til hennar skuli innheimt með öðrum 
tekjum alþýðutrvggingarinnar. Þar sem slvsatryggingalögin i sinni núverandi 
mynd eru frá sumarþinginu 1931, þóttu engar líkur til, að á þeini fengjust nú 
nokkrar verulegar breytingar til bóta.

Lífeýrir gamalmenna frá 65 ára aldri og öryrkja er ákveðinn jafn: 900 kr. 
í Revkjavík, 750 kr. i öðrum kaupstöðum og 600 kr. í sveitum fvrir einhlevpan 
mann eða konu, en 50% hærri, ef um hjón er að ræða. Öryrki telst sá, sem 
glatað hefir liálfri starfsgetu sinni eða meiru. Geti örvrki ekki haft ofan af fvrir 
sér að neinu verulegu leyti eða þurfi umönnunar við, hækkar lífeyririnn upp í 
1260 kr. í Revkjavík, 1050 kr. í öðrum kaupstöðum og 840 kr. í sveitum. Líf- 
eyrir gamalmenna, sem náð hafa 75 ára aldri, hækkar og upp í sömu upphæð. 
Uppliæð þessi er miðuð við það, að gamalmenliið eða öryrkinn geti keypt sér 
vist í góðu hæli eða greitt fyrir sig hjá vinum eða skyldmennum, og þó haft 
nokkra aura afgangs til annars. Þá er og gert ráð fyrir nokkurri upphót til 
þeirra, er hafa börn á framfæri, 360 kr. i Reykjavik fyrir fvrsta barn, 300 kr. í 
öðrum kaupstöðum og 240 kr. í sveitum. Séu börnin fleiri, hækkar upphót fyrir 

Alþt. 1SI33. A. (4<>. löggjafarþing). 34
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livert þeirra um þriðjung. Gera flm. -ráð fvrir, að í væntanlegum löguin um 
framfærslu barna, sem eru fvrirvinnulaus eða hafa ónóga fyrirvinnu, verði settar 
reglur um framfærsluevri til barna örvrkja og efnalausra manna, sem eiga t. d. 
fleiri börn en 4, sambliða ákvæðum um frainfærslueyri til ekkjubarna og mun- 
aðarleysingja. Reglur um frádrátt frá lífeyri vegna eigin tekna eða eigna eru 
samkv. því, sem almennt tíðkast þar, sem slíkur lífevrir er lögfestur.

Þá er og til þess ætlazt, að tryggingarstjórnin skuli gera allar þær ráð- 
stafanir, sem unnt er, til þess að forða mönnum frá því að verða öryrkjur (sbr. 
34. gr.) og jafnframt láta kenna fötluðum mönnum störf við þeirra liæfi. Lif- 
eyrisnjótendur hafa og samkv. frv. sama rétt til sjúkrahjálpar og meðlimir 
skvldutryggingarinnar.

Flm. þessa frv. líta svo á, að bér á landi, þar sem fjöldi óunninna nauð- 
synlegra framkvæmda bíður í hverri sveit og bverju kauptúni og kaupstað. ætti 
eigi að vera þörf atvinnuleysisstyrkja, er nokkru verulegu nemi, ef ríkisstjórn 
og syeitar- og bæjarfélög legðust á eitt um það að haga svo opinberum fram- 
kvæmdum, að þær jafni atvinnu milli ára og árstíða. En við því verður að gera, 
sem er. Verður því við ákvörðun iðgjalda til atvinnutryggingarsjóðs að gera ráð 
fyrir, að um engar slikar opinberar framkvæmdir til atvinnujöfiuinar eða at- 
vinnubóta sé að ræða. Hinsvegar er til þess ætlazt samkv. frv., að atvinnutrygg- 
ingarsjóði sé fyrst og fremst ætlað það hlutverk að fyrirbyggja atvinnulevsi, með 
því að veita stvrk, allt að % kostnaðar, til atvinnubótaframkvæmda, enda 
ábvrgist þá og ríkið lán til hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélags, er nemi helm- 
ingi af framlagi þess til atvinnubótanna. Með þessu eru þeim sveitar- og bæjar- 
félögum. sem lialda vilja uppi atvinnubótaframkvæmdum, boðin þau vildar- 
kjör, 4-)„ kostnaðar sem stvrkur og :4j„ sem lán með ríkisábyrgð, að telja má 
víst, að flest kjósi beldur að balda uppi atvinnubótum en að greiða atvinnu- 
leysisstyrk að V?, hluta (sbr. 39. gr., siðasta niálsgr.) auk framlags síns til trvgg- 
inganna. Vinnst þá tvennt í senn: Bót við atvinnulevsi og framkvæmd nauð- 
svnjaverka, sem ella biðu svo árum skipti eða áratugum. Sé hinsvegar hinum 
tryggðu eigi séð fyrir vinnu, eiga þeir rétt á dagpeningum, er þeir hafa verið 
atvinnulausir 2 vikur eða lengur, eins og fvrr er sagt.

Kostnað við skyldutrvggingarnar bera samkv. frv. ríki, sveitar- og bæjar- 
félög og vinnukaupendur í félagi. Vinnukaupendur greiða ''’m kostnaðarins, en 
hinir tveir aðilarnir til samans 4j„. Skvldutrvggingin nær aðeins til eignalauss 
lágtekjufólks, sem selur öðrum vinnu sína og flestu er með öllu um megn að 
greiða sjálft kostnað við tryggingarnar. Auk liinna almennu ástæðna fyrir því, 
að verkalýðnum séu veittar slíkar tryggingar gegn afleiðingum ósjálfráðs at- 
vinnumissis, erii hér á landi fyrir hendi alveg sérstakar ástæður. Megintekjur 
ríkissjóðs eru teknar með tollum á nauðsvnjar almennings, og greiðir því verka- 
lýðurinn í raun réttri frainlag ríkisins til trygginganna. Með gengislækkun ís- 
lenzku krónunnar er kaupgjald verkafólks lækkað, og á þó sjálfsagt eftir að 
lækka enn, vegna hækkandi verðlags á nauðsynjum. Sú lækkun kemur aftur 
fram sem liagnaður hjá vinnukaupendum, sem íslenzkar afurðir selja, og nemur 
áreiðanlega meiru en þeirri óbeinu launahækkun, sem verkalýðurinn fær ineð 
tryggingunum.
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1 frv. er gert ráð fyrir því, að iðgjöld til allra greina skyldutryggingar- 
innar séu miðuð við það, að þau nægi lil að standast áætluð meðalútgjöld livers 
árs og mvnda hæfilega varasjóði til þess að mæta sveiflum, er verða kunna 
umfram meðalútgjöld. Þessari reglu er almennt fvlgt um slysa-, sjúkra- og 
atvinnuleysistrygginguna. En um örorku- og ellitrygginguna gegnir nokkuð 
öðru máli. Viðast livar erlendis, þar sem um slíkar tryggingar er að ræða, eru 
iðgjöld til þeirfa miðuð við það, að sjóður safnist, er nægi til að mæta á hverj- 
um tíma þeim skuldbindingum, er á tryggingunni livíla. Eru þá iðgjöldin oftast 
mishá, eftir aldri hinna tryggðu, eða þá að upphæð lífeyris er látin fara eftir 
iðgjaldagreiðslum hvers manns. Af sjóðsmynduninni leiðir aftur það, að trygg- 
ingin fær nokkrar vaxtatekjur og getur þá ákveðið iðgjöldin nokkru lægri með 
hliðsjón af þeim.

Þar sem i frv. er gert ráð fyrir, að tryggingin taki þegar til allra trygg- 
ingarskvldra á aldrinum 15—65 ára og að enginn munúr sé gerður á iðgjöldum 
vegna aldurs hinna tryggðu, þótti flm. þó ekki ástæða til að setja aðrar reglur 
um sjóðsmyndun elli- og örorkutryggingarinnar en hinna annara greina alþýðu- 
tryggingarinnar, enda er nokkuð tvísýnt um gagnsemi slíkra sjóða, þar sem 
revnslan hefir sannað, að raunverulegt verðgildi peninga móts við nauðsyujar 
fer yfirleitt lækkandi, og auk þess stórfelldar gjaldeyrissveiflur orðnar næsta 
tíðar.

Afleiðing þessa er sú, að kostnaður við örorku- og ellitrygginguna verður 
í byrjun tiltölulega mjög htill, en fer ört vaxandi fyrstu 10 árin, og heldur enn 
áfram að vaxa nokkuð úr því, að öðru óbrevttu.

Flm. líta líka svo á, að ef stefnt skal að þvi að mynda sjóð til þess að 
standast að meira eða minna leyti kostnað af framfærslu öryrkja og gamal- 
nienná, þá séu ýmsar leiðir aðrar en iðgjaldagreiðslur færar til þess að afla 
slíkum sjóði tekna. Með því að afnema allan arf til útarfa, l. d. til allra annara 
en þess hjóna, er lifir hitt, og niðja og forfeðra og ef til vill að einliverju leyti 
til systkina eða barna þeirra, og láta það fé renna í slíkan sjóð, myndi óefað 
safnast allmikið fé á tiltölulega skömmum tíma. Þetta virðist og í alla staði 
eðlilegt og í samræmi við fornar réttarvenjur, þar sem saman fór erfðaréttur 
og framfærsluskylda. Framfærsluskylda nær nú hjá einstaklingum aðeins til 
barna og foreldra, og mikill hluti hennar er því kominn á hið opinhera, sem þá 
ætti og að vera arftaki í stað útarfanna, sem engar slíkar skyldur hafa. A fleiri 
leiðir mætti og benda til þess að afla slikum sjóði tekna.

Samkvæmt áætlun Arna Björnssonar cand. polit., sem prentuð er hér með 
sem fylgiskjal, eru útgjöld alþýðutryggingarinnar á fyrsta ári áætluð 1 millj. 
og 300 þús. kr., auk útgjalda slysatryggingarinnar, sem engin breyting er gerð á, 
en iðgjöld til hennar voru árið 1929 um 360 þús. krönur. Samkvæmt áætlun 
Arna hækka svo útgjöldin ár frá ári vegna örorku- og ellitryggingarinnar, og 
verða eftir 5 ár komin upp í 5 millj. 780 þús. kr.. en eftir 10 ár um 7 millj. 170 
þús. krónur. Áætlun þessi er vitaskuld að mikhi leyti byggð á líkum einum, 
en hvort sem borið er saman við erlenda reynslu eða þá litlu innlendu reynslu, 
sem til er, virðist liún vera mjög rífleg. Er því fremur ástæða til að ætla, að 
útgjöldin verði minni en að of naumt sé áætlað.
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Samkvæmt þessu yrði framlag ríkis og bæjar- og sveitarfélaga livors um 
sig um 860 þús. kr. á fyrsta ári, er færi hækkandi upp í 1430 þús. eftir 10 ár. 
En framlög sveitar- og bæjarfélaga til fátækramála einna saman námu árið 
1926—1927 yfir 1600 þús. krónum og hafa hækkað verulega siðan. Mikið af fá- 
tækraframfærslunni mundi alveg hverfa þegar tryggingarnar væru komnar á. 
Arleg útgjöld ríkissjóðs til heilbrigðismála og styrktarstarfsemi hafa undánfarin 
ár numið hátt á 2. millj. króna. Þessi. útgjöld myndu lækka stórkostlega, ef al- 
þýðutrvggingarnar kæmust á. Gera má ráð fvrir, að starf liéraðslækna og trygg- 
ingalækna yrði sameinað í flestum mannfærri læknishéruðunum að minnsta 
kosti, og myndi þá tryggingin sennilega greiða talsvert meiri hluta af launum 
þeirra en launaliækkun næmi (sbr. áætlun A. Bj.). Auk þess myndi einhver tals- 
verður hluti berklakostnaðarins færast á trvggingarnar o. fl., o. fl.

Að svo stöddu er eigi unnt að gera áætlun um það, bve mikið myndi draga 
úr útgjöldum rikis og bæjar- og sveitarfélaga vegna trvgginganna, en enginn efi 
er á því, að fyrstu árin a. m. k. myndi það nema rneiru en sem svarar framlagi 
þessara aðila til trygginganna, enda verður að gera ráð fyrir því, að ríki og bæir 
myndu sjá sóma sinn í því, ef frv. þetta yrði samþvkkt, að greiða þá efnalaus- 
um örvrkjum og gamalmenmun, sem trvggingin eigi nær til, jafnan lífeyri og 
hún greiðir hinum tryggðu.

Framlag vinnukaupenda yrði samkv. sömu áætlun um 2 millj. 580 þús. 
kr. á fyrsta ári, er færi hækkandi upp i ca. 4 millj. 300 þús. eftir 10 ár. Arlegar 
launagreiðslur til skvldutryggðs fólks eru í skýrslu A. Bj. áætlaðar um 50 millj. 
króna. Verður þá hundraðshluti sá, er vinnukaupendum ber að greiða af vinnu- 
laununum til alþýðutrvggingarinnar, um 5% fyrsta árið og fer hækkandi upp í 
rúmlega 8G eflir 10 ár, að öðru óbreyttu. Virðist þetta ríflega áætlað, þar sem 
ekkert tillit er tekið til hundraðsgjaldsins af launuin fólks, sem hefir yfir tekju- 
mark skyldutryggingarinnar.

Gerum ráð fyrir, að höfuðmótbáran gegn frv. þessu verði sú, að undir 
kostnaðinum verði ekki risið. En ef rétt er athugað, er hér um engan eða nær 
engan viðbótarkostnað að ræða við þann, sem nú er borinn.' Atvinnulevsingjar, 
sjúklingar, örkumla menn og öryrkjar og óvinnufær gamalmenni, sem ekki eiga 
eignir fyrir sig að leggja, eru nú framfærðir ýmist af vandafólki, sveitar- og 
bæjarfélögum eða lifa á beinum eða óbeinuin bónbjörgum, ög það gerisí ekki. 
kostnaðarlaust. Munurinn er sá einn, að í frv. þessu eru settar ákveðnar reglur 
um, hvernig kostnaðinum er skipt niður, og þeim, sem stvrksins njóta, veittur 
réttur til ákveðinnar upphæðar, í stað þess, að nú er bann veittur sem ölmusa 
til gustukamanna.

Vitanlega flvtja flutningsmennirnir frv. með það fyrir augum, að kjör 
þurfandi alþýðu verði stórum betri eftir en áður. En því verður komið til leiðar 
meira fvrir fullkomnara skipulag en aukin útgjöld.
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Fylgiskjal.

Samkvæmt tilmælum Haralds Guðmundssonar alþingism. liefi ég tekizt á 
hendur að gera vfirlit vfir kóstnað á næstu 10 árum við fruinvarp það til laga 
um alþýðutryggingar, er þm. Alþýðuflokksins flytja á þessu þingi.

Kostnaðaráætlun sú, er hér fer á eftir, er að nokkru leyti bvggð á ágizk- 
unum, þar sem upplýsingar eru eigi fvrir hendi um mörg atriði, sem lúta að 
þessum málum. Hinsvegar hefi ég, þar sem nokkur tök hafa verið á, stuðzt við 
þær beztu athuganir, sem fáanlegar eru, og annars, þar sem ekkert er við að 
styðjast, gert mér far um að komast sem næst því, er mér þvkir sennilegast.

Athuganir um atvinnuskiptingu eru þvi miður ekki til nýrri en frá mann- 
talinu 1920, en samkvæmt því var tala verkafólks og aðstoðarfólks í ýmsum at- 
vinnugreinum eins og eftirfarandi tafla sýnir:

Tafla 1.
Skipting eftir atvinnugrein.

Menn Konur

1. Aðstoðarfólk við landbúnað .......................................... 208 • 4
Verkafólk við landbúnað ............................................... 6752 1768

2. Aðstoðarfólk við fiskveiðar .......................................... 989 6
Verkafólk við fiskveiðar ............................................... 4542 735

3. Aðstoðarfólk við handverk og iðnað ........................... 199 30
Verkafólk við handverk og iðnað ............................... 2098 1032

4. Aðstoðarfólk við verzlun og .samgöngur .................... 1179 462
Verkafólk yið verzlun og samgöngur........................... 2026 162

5. Heimilishjú ..................................................................... 35 6028 .

Samtals 18028 10227

Skipting eftir aldri.

Aldur
Menn Konur

Fjölskyldum. Einhleypir Semtals Fjðlshyldum. Einhleypar Samtals

Innan 16 ára .... 5 665 670 1 458 459
1620 - .... 102 3857 3959 19 2086 2105
21—29 — .... 1339 4956 5395 1-25 2659 2784
30—44 — .... 2567 1409 3976 315 1669 1984
45—59 — .... 1825 684 2509 192 1555 1747
60—69 — .... 638 520 1158 24 774 798
70 og eldri .... 117 182 299 11 293 304
ótilgr........... 19 43 62 1 45 46

Samtals 6612 11416 18028 688 9539 10227
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Þessi tafla nær þó aðeins yfir framfærendur, en konur framfærðar af verka- 
fólki og aðstoðarfólki voru ca. 5000 tals og börn innan 15 ára aldurs ca. 11000.

Þar sem gera má ráð fvrir, að þetta fólk allt hafi tekjur undir því hámarki, 
er sett er í 1. gr. frumvarpsins, tel ég heppilegast að miða áætlun um væntanleg- 
an kostnað við það, að þessi flokkur og aðrir eigi falli undir skyldutrygginguna. 
Þá er að vísu eigi talinn með sá flokkur manna, er stundar ólíkamlega atvinnu, 
en tala framfærenda í þeim flokki er samkvæmt manntalinu 1920 1777, eða tæp 
6% af tölu framfærenda meðal verkafólks og aðstoða^fólks. Af þeim flokki, er 
stundar ólíkamlega vinnu, má telja víst, að nokkur hluti komi eigi undir trvgg- 
ingarskylduna samkvæmt 1. gr. frumvarpsins, en hve mikill hluti það verður, er 
ekki unnt að segja með nokkurri vissu, og tel ég þvi heppilegra að taka á annan 
liátt tillit til kostnaðarins vegna þeirra, er til þessa flokks teljast og heyra undir 
1. gr. frumvarpsins.

Undir tryggingarskyhhma koma samkvæmt frumvarpinu allir á aldrinum 
15—64 ára, með tekjum undir vissu hámarki, og hefi ég því, þar sem tafla 1. 
eigi her með sér, hve margir eru á þessum aldri, skipt aldursflokknuin 60—69 
ára í samræmi við aldursskiptingu á öllu landinu við manntalið 1920. Eftirfar- 
andi tafla sýnir aldursskiptingu framfærenda meðal aðstoðarfólks og verka- 
fólks á aldrinum 15 64 ára.

Aldur

Innan 16 
16—20 
21—29 
30-44 
45—59 
60—64

Tafla 2.

ára....................
Menn

................................... 670

................................... 3959

Konur

459
2105

................................... 5395 2784

................................... 3976 1984

................................... 2509 1747

................................... 625 423
Samtals 17134 9502

Eins óg taflan her með sér, er tala karlmanna á þessum aldri 17134 og kvenna 
9502. Auk þess teljast til þessa flokks, sem hér verður kallaður verkafólk, ca. 
5000 giftar konur framfærðar af verkafólki. Að vísu eru nokkrar af þessum kon- 
um vfir 65 ára, en eigi liefi ég séð ástæðu til þess að aðgreina þær við útreikn- 
ing á tölu öryrkjanna, né heldur við útreikning á tölu þeirra af þessum flokki, 
sem á rétt á ellilaunum samkvæmt frumvarpinu, þar sem kostnaðaráætlunin 
verður heldur fyrir ofan það, sem vænta má, að reynslan leiði i Ijós, ef þeirri 
aðgreiningu er sleppt.

Það, sem þá liggur fyrir, er að gera áætlun um það, hve margir verði ör- 
vrkjar af þeim 17134 mönnum og 14500 konum. Atliuganir liafa eigi verið gerð- 
ar um þetta efni hér á landi. og hefi ég því valið örvrkiskvóta og öryrkjamann- 
dauðakvóta þá, er lagðir eru til grundvallar við elli- og örorkutrvggingarnar 
sænsku, og reiknað út tölu öryrkjanna meðal karla og kvenna samkvæmt þeim 
töflum.

Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöðuna:
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Tafla 3.
Öryrkjar yngri en 65 ára:

í lok 1. árs .......................................................
Menn

. . . 104
Konur

137
9_ . . . 184 251

— 3. — ....................................................... ... 251 350
4. — ...................................................... ... 303 436

... 346 511
10. — ....................................................... ... 463 771

Samkvæmt þessum útreikningi ætti tala þeirra, er verða örvrkjar árlega,
að vera nálægt 241, þar af 104 karlmenn. Þessi tala er auðvitað háð tilviljanleg- 
uin sveiflum, en á meðan flokkurinn er jafnfjölinennur og eins að samsetningu, 
verða væntanlegar sveiflur upp á við og niður á við nokkurnveginn jafntíðar, 
þannig að meðaltalið lielzt óbrevtt.

Til þess að finna tölu þeirra af verkafólki, sem eldri verða en 65 ára og fá 
ellilaun samkvæmt frumvarpinu, er nauðsynlegt að skipta 2 síðustn aldursflokk- 
unum í töflu 2. í eins árs aldursflokkg. Þessa skiptingu hefi ég gert með hlið- 
sjón af eins árs> aldursskiptingu á öllu landinu samkvæmt manntalinu 1920. 
þannig að hlutföllin ern hin sömu. I töflu 2. eru þó eigi meðtaldar konur fram- 
færðar af verkafólki, og liefi ég því aukið við 922 konum á aldrinum 45—59 ára 
og 223 á aldrinum 60—64 ára. Þessi aldursskipting framfærðra kvenna er í sam- 
ræmi yið aldursflokkaskiptingu vinnandi kvenna samkvæint töflu 2. Þar sem 
einungis þeir, sem eru eldri en 54 ára þegar frumvarpið verður að lögum, hafa 
möguleika til þess að ná þeim aldri á næstu 10 árum, sem réttur til ellilauna er 
hundinn við samkvæmt frumvarpinu, nægir að þekkja eins árs aldursflokkana 
frá og með 55 ára aldri. Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöðuna af skiptingunni:

Tafla 4.
Verkafólk eldra en 54 ára:

Menn Konur
55 ára ....................................................................... 172 182
36 — ....................................................................... 171 179
57 -   165 174
58 -   154 170
59 — ........................,............................................. 143 157
60 ....................................................................... 137 139
61 — ...........................  129 132
62 — ....................................................................... 124 127
63 — ..............................  120 125
64 — ....................................................................... 115 123

Samtals 1430 1508
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Tala þeirra, sem verða á lífi eftir 1-ár, 2 ár o. s. frv., fæst ineð þvi að marg- 
falda tölurnar í hverjum aldursflokki með líkunum til þess að lifa 1 ár, 2 ár o. s. 
frv. að auki. Þessar líkur eða lifendakvóta liefi ég reiknað samkvæmt manndauða- 
töflu, er ég hefi gert samkvæmt skýrslum hagslofunnar um manndauða á Islandi 
á árunuin 1911—15 og með hliðsjón af manntalinu 1920. Eftirfarandi tafla sýnir, 
hve margir verða á lífi af aldursflokkunum samkvæmt töflu 4. eftir að 65 ára 
aldri er náð:

Tafla 5.
Menn

Aldur Eftir 0 ár Eftir 1 ár Eftir 2 ár Eftir 3 ár Eftir 4 ár Eftir 5 ár Eftir 10 ár

55 ára ......... 172 59 55 59 99 99 59

56 — ......... 171 95 99 99 99 59 59

57 — ......... 165. 55 59 55 55 59 55
58 — ......... 154 99 59 99 99 99 99

59 — ......... 143 99 99 99 95 99 99

60 — ......... 137
61 - ....... : 129 99 59 99 99 99 55
62 — ......... 124 99 99 95 55 55 95
63 - - ......... 120 59 59 95 59 55 95

64 — ......... 115 59 95 99 95 59 59

65 —- 111 112 112 113 117 132
66 - • 108 109 109 111 130
67 -- 106 106 107 125
68 — 102 101 116
69 — 59 99 99 59 99 106
70 — 59 95 59 59 99 100
71 — 99 59 59 95 99 92
72 — 55 55 99 99 59 87
73 — 99 99 99 95 95 82
74 — 99 55 95 55 99 76

1430 111 220 327 430 535 1046

Kortur

Aldur Eftir 0 ár Eftir 1 ár Éftír 2 ár Eftir 3 ár Eftir 4 ár Eftír 5 ár Eftir 10 ár
55 ára ......... 182 99 99 59 59 99 99

56 — ......... 179 59 59 95 59 55 99

57 • -— ......... 174 95 99 59 59 9* 59

58 — ........... 170 59 99 99 99 99 99
59 — ......... 157 99 95 95 59 99

60 — ......... 139 99 55 •99 99 59 99
61 — ......... 132 99 99 99 99 99 59
62 — ......... 127 99 59 95 55 55
63 - ......... 125 99 59 95 59 55 >9
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Aldur Eftir 0 ár Eftír 1 ár Efiír 2 ár
K on u r 

Eftir 3 ár Eftir 4 ár Eftir 5 ár £ ftir 10 ár

64 ára ......... 123 55 55 55 55 55

65 — ......... 120 119 118 121 125 154
66 — ......... 55 117 117 117 119 150
67 — ......... 55 55 116 115 115 145
68 — ...:.. 55 55 55 113 113 140
69 — ......... 55 55 55 55 111 128
70 — ....... . 55 55 55 55 55 112
71 — ......... 55 55 55 55 104
72 — ......... 55 55 55 55 55 98
73 —• ......... 55 55 55 55 55 94
74 - ......... 55 55 55 55 55 91

1508 • 120 236 351 466 583 1216
Taflan sýnir, að í lok 1 ársins verða 111 menn og 120 konur yfir 6

á lífi. I lok 2. árs verða á lífi 220 karlmenn og 236 konur yfir 65 ára, o. s. frv. Eft- 
irfarandi tafla sýnir niðurstöðuna sainkvæmt töflu 3. og 5., eða tölu þeirra, sem 
eiga rétt á að fá útborgaðan örorkulifeyri eða ellilaun samkvæmt frunivarpinu:

Tafla 6.
yngri en 65 ára

Konur Samials
Vfir 65 ára Oryrkjar

MennMenn * Konur

1 lok 1. árs .... 111 120 104 137 472
— 2. — ... . 22.0 236 184 251 891
— 3. - - .... 327 351 251 350 1279
— 4. — .... 430 466 303 436 1635
— 5. — .... 535 583 346 511 1975
— 10. — .... 1046 1216 463 771 3496
Nú liggur beinast við að margfalda tölu þeirra, sem eiga rétt á örorkulifeyri 

eða ellilaunum, með meðallífeyrisupphæð. Frumvarpið gerir ráð fyrir, að örorku- 
lifeyrir og ellilaun breytist þegar lífeyrisnjótandinn hefir aðrar tekjur yfir visst 
lágmark, en af þvi leiðir, að meðalupphæð árlegs lifevris er komin undir því, 
hve miklar verða tekjur öryrkjanna og þeirra, er njóta ellilauna. Þar sem engar 
athuganir eru fyrir bendi uin tekjuskiptinguna eftir aldri og allar ágizkanir um 
það hljóta að verða út í bláinn, tel ég lieppilegast að reikna með hinum föstu 
upphæðum, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, að greiddar verði í árlegan örorku- 
lifevri og ellilaun. Kostnaðaráætlunin verðnr við það nokkuð hærri lieidur en 
vænta má, að raun beri vitni um.

Nú gerir frumvarpið ráð fvrir, að lífeyrisupphæð sé brevtileg eftir dvalar- 
stað lifeyrisnjótandans, en fyrir því má gera með því að nota hlutföllin á milli 
fólksfjölda þeirra staða, sem frumvarpið gerir greinarmun á, við útreikning á 
meðaluppliæð lífevris.

Nú lætur nærri, að blutföllin milli ibúatölu Revkjavíkur, annara kaup-
Aljit. 1933. A. (40. löggjafaijjing). 35



staða og sveita með verzlunarstöðum séu 25:15:60, og ætti þá meðalupphæð 
lifeyris að verða nálægt:

0,25 X 900 + 0,15 X 750 + 0,60 X 600 = 697 kr. 
eða ea. 700 kr. Við eftirfarandi útreikning verður áætlað, að nieðalupphæð ár- 
legs lífeyris ncmi 700 kr. og að sérliver, sem á rétt á örorkulífeyri eða ellilaun- 
um, fái þá upphæð greidda. Þetta ætti að vera fremur vel í lagt, vegna þess að 
frumvarpið gerir ráð fyrir, að lifeyrir til hjóna sé lægri en samanlagður lífeyrir 
ókvænts manns og ógiftrar konu, en framfærðar konur eru hér meðreiknaðar í 
tölu öryrkja og gamalmenna. Sömuleiðis eru ekkjur þær, er eiga rétt á örorku- 
lífeyri og ellilaunum, meðtaldar í tölu öryrkja og þeirra, er rétt eiga á ellilaun- 
um, svo að kostnaður vegna greiðslu lífeyris til þeirra kemur fram þegar tala ör- 
yrkjanna og gamalmennanna er margfölduð með meðalupphæð árlegs lífeyris.

Samkvæmt töflu 1. er rúmur % hluti af karlmönnum fjölskyldumenn, 
en tæj) 7% af konum. Við áætlun á kostnaði vegna viðbótargreiðslu til þeirra, 
er liafa börn innan 15 ára á framfæri sínu, geri ég ráð fyrir, að 50'i af karl- 
mönnum og 10'< af konum meðal öryrkja liafi börn á framfæri sínu. Hinsveg- 
ar geri ég ráð fyrir, að gamalmennin hafi eigi börn innan 15 ára á framfæri sínu. 
Ennfremur geri ég ráð fyrir, að 3 liörn innan 15 ára komi til jafnaðar á hvern 
öryrkja, og ætti það að vera vel í lagt, þar sem tala fjölskyldumanna samkvæmt 
töflu 1. er 7300, en tala barna innan 15 ára ea. 11000, svo að eigi koma 2 börn 
á hvern fjölskyldumann til jafnaðar. Meðalupphæð uppbótargreiðslu vegna barns 
innan 15 ára aldurs má reikna á sama liátt og meðalupphæð árlcgs lífeyris.

Meðalviðbótargreiðsla vegna 1. barnS verður þá:
0,25 X 360 + 0,15 x 300 + 0,60 x 240 = 272 kr.

og vegna annara barna:
0,25 X 240 + 0,15 X 200 + 0,60 X 160 186 kr.

Hér verður viðbótargreiðsla vegna 1. barns áætluð 300 kr. og vegna annara 
barna 200 kr., og ætti það að vera nokkuð meira en vænta má.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að öryrkjar, sein þarfnast stöðugrar um- 
önnunar annara og eigi geta unnið fyrir sér að neinu verulegu leyti, fái til við- 
bótar 360 kr. í Revkjavík, 300 kr. í öðrum kaupstöðum og 240 kr. amiarsstaðar 
á landinu. Samskonar uppbótargreiðslur gerir frumvarpið ráð fyrir, að verði 
greiddar þeim, er njóta ellilauna og liafa náð 75 ára aldri. Til þess þarf þó eigi 
að taka tillit í þessari áætlun, þar sem hún nær aðeins til fyrstu 10 áranna og 
þeir, sem ellilaun fá á því tímabili, eru undir þeim aldri. Þó halda öryrkjar, sem 
áður bafa fengið þessa uppbótargreiðslu, áfram að fá bana eftir að þeir verða 
fullra 65 ára. Hér verður gert ráð fyrir, að þriðjungur öryrkja, yngri en 65 ára, 
fái þessar viðbótargreiðslur, og að skipting þeirra eftir dvalarstað sé í samræmi 
við hlutföllin milli ibúatölu dvalarstaðanna, þannig að meðaluppbótargreiðsla 
verði nálægt:

0,25 X 360 + 0,15 X 300 + 0,60 X 240 = 279 kr.
Hér verður reiknað með, að viðbótargreiðsla nemi í öllum tilfellum 300 kr. 

.Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöður þær, er leiðir af framanskráðum
ílnigunum:
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Tafla 7.

Ar
Ororkulífeyrir

03 ellilaun
Viðbætur 

1. barns
vegna barna

Annara
Viðbætur vegna 

hjálparleysis Samtals

1. .... 330400 19800 26400 24000 400600
2. .... 623700 25100 46800 43500 749100
3. .... 895300 48000 64000 60000 1067300
4. .... 1144500 58500 78000 73800 1354800
5. . ... 1382500 67200 96600 85800 1632100

10. .... 2447200 92400 123200 123300 2786100
Samkvæxnt þessu verður væntanlegur kostnaður við elli- og örorkutryggingu 

þess flokks, sem liér ræðir um, á 1. ári eá. 401000 kr. og hækkandi á næstu árum 
upp í ca. 2,8 millj. á 10. ári.

Með núverandi fólksfjölda verður kostnaðurinn auðvitað meiri. Síðan 1920 
nemur fólksfjölgun ea. 15'.< af þáverandi fólksfjölda, og má því gera ráð fvrir, 
að hæfilegt sé að hækka væntanlegan kostnað samkvæmt töflu 7. um ca. 15f< 
vegna fólksfjölgunar. Auk þess má telja líklegt, að af þeim, er stunda ólíkam- 
lega atvinnu, komi talsverður hluti undir tryggingárskylduna samkvæmt 1. gr. 
frumvarpsins, en eins og áður er sagt, nam tala framfærenda meðal þeirra tæp- 
um 6% af tölu framfærenda meðal verkafólks, og ætti þá að vera hæfilegt að 
auka kostnaðaráætlunina í töflu 7. um 20'4,’til þess að hún gefi nokkurnveginn 
rétta mynd af væntanlegum kostnaði við elli- og örorkutryggingu þá, er frum- 
varpið gerir ráð fyrir.

Hér fer á eftir tafla, er sýnir væntanlegan kostnað við elli- og örorkutrvgg- 
ingu, miðað við núverandi fólksfjölda, tölurnar eru þó sléttaðar, svo að þær 
standa á heilum þúsundum króna:

Tafla 8.
Væntanlegur kostnaður við elli- og örorkutryggingu.

A 1. ári ....................................................................... kr. 481000
— 2. —.......................................................... ........... 899000
— 3. —......... .•............................................................ — 1281000

1. —....................................................................... — 1626000
— 5. —....................................................................... - 1959000

40. —....................................................................... - 3343000
Um væntanlegan kostnað við sjúkratryggingu samkvæmt frumvarpinu tel 

ég nægilegt að vísa til eftirfarandi kostnaðaráætlunar, er ég liefi gert fyrir milli- 
þinganefnd þá, er starfaði að undirhúningi trvggingarmálefna:

Kostnaðaráætlun.
Kostnaðinum við sjúkratryggingarnar má skipta í tvo flokka. Annar flokk- 

ur kostnaðarliðanna er háður ýmsum atvikum, sem tilviljun ein ræður um. Þetta 
gildir um dagpeninga, sængurkonupeninga, fjölskyldupeninga og útfararkostn- 
að. Um þessa kostnaðarliði má gera sæmilega örugga áætlun, ef tala hinna tryggðu
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er tiltölulcga stór og lífskjör og atvinnuhættir svipaðir. Ef þessi skiiyrði eru upp- 
fyllt, verða tiltölulega litlar breytingar frá ári til árs á tölu þéirra atburða, seni 
veita rétt til styrks. Þaunig sýnir reynslan, að tala veikindadaga fyrir heildar- 
flokk hinna tryggðu verður litluin breytinguni háð frá ári til árs, ef samsetning 
flokksins er óhreytt. Svipað gildir um fæðingar og dauðsfölí.

Reynsla, sem viðsvegar er fengin um tölu sjúkradaga, sýnir ótvírætt, að 
sjúkdómshættan vex með aldrinum. Söniuleiðis liafa sumar atvinnugreinar í 
för með sér nieiri sjúkdómshættu en aðrar. Af þessu leiðir, að ekki er hægt að 

’vænta, að tala veikindadaga verði svipuð frá ári til árs, neiria aldurssamsetning 
flokksins haldist óbreytt og. samsetning flokksins livað snertir atvinnuhætti 
raskist ekki verulega.

Ef góðar athuganir eru fyrir liöndum um tölu veikindadaga, fæðingar og 
dauðsföll innan flokksins, nægir það ásamt fastákvörðun sjúkrastyrksins í ein- 
stökum tilfellum til þess að gera sæmilega örugga áætlun um kostnaðinn. Þó er 
nauðsynlegt að liafa sundurliðaða skýrslu um tekjuflokka innan flokksins, ef 
dagpeningar miðast við tekjur einstaklinganua.

Hinn flokkur kostnaðarliðanna er að visu liáður tilviljunum, en er jafn- 
framt og öllu meira kominn undir samningum milli frjáisra aðilja. Þetta gildir 
um læknishjálp, lyf, ljósmóðurhjálp, meðlagskostnað í sjúkrahúsum og ferða- 
koslnað. Það er því örðugra að gera fyrirfram sæmilega áætlun um þessa kostn- 
aðarliði. Þeir erp sumpart liáðir almennu verðlagi á hverjum stað, en jafnframt 
því, liversu staðhættir allir eru hagkvæmir (dreifð eða þétt byggð, góðar eða tor- 
veldar samgöngur o. fl.).

Kostnaðaráætlun sú. sem bér fer á eftir, er að nokkru leyti byggð á ágizk- 
unum, þar sem ýmsar nauðsynlegar upplýsingar vantar. Áætlunin er því frem- 
ur gerð í þeiin tilgangi að draga upp inynd af fyrirhugaðri starfsemi sjúkra- 
trygginganna, miðað við staðhætti hér á landi, heldur en til Inns, að af lienni sé 
liægt að draga ályktun um væntanlegan kostnað við sjúkratryggingar hér á landi. 
Allar ágizkanir eru þó gerðar með það fyrir augum að fara sem næst liinu sanna.

Hversu há væntanleg tala tryggingarskyldra verður samkv. uppkastinu, fer 
auðvitað nokkuð eftir því, hvaða tekjuhámark verður sett. Líklegt má þó telja, 
að aðstoðarfólk og verkafólk í hinuin ýmsu atvinnugreinum komi undir trygg- 
ingarskylduna.

Samkvæmt manntalinu 1920 var tala aðstoðarmamia og verkamanna í ýms- 
um atvinnugreinum, börn innan 16 ára og giftar konur, skipt niður í framfær- 
endur og' framfærða, einhleypa menn og fjölskyldumenn, eins og eftirfarandi 
tafla sýnir:

Framfærendur Framfærðir

Við landbúnað ......
Einhleypir Fjölskyldufólk

Samtals

8732
Giftar Börn innan

Menn

6225
Konur

1650
Menn

735
Konur

122
konur

380
16 ára

861
— fiskveiðar ........... 2687 607 2844 134 6272 2245 5266
— handverk og iðn 1107 938 1190 125 3360 965 2023
— verzlun og samg. 1379 563 1826 61 3829 1428 2935
Heimilishjú .............. 18 5782 17 246 6063 13 337

Samtals 11416 9540 6612 688 28256 5031 11422
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Það má því gera ráð fyrir, að tala tryggingarskyldra verði að minnsta kosti 
ekki undir ca. 28200, þar við bætist konur tryggingarskyldra, ca. 5000 að tölu, 
og börn þeirra innan 15 ára, ca. 10800 að tölu. Samtals nær tryggingarskvldan 
þá til 14000 manna. Síðan 1920 hefir fólksfjöldinn bér á landi aukizt um ca. 
12000, og ætti þá tala tryggingarskyldra og skylduliðs þeirra að vera rúmlega 
19000, ef lilutföllin á milli sjálfstæðra atvinnurekenda og þeirra, sem vinna í 
þjónustu annara, hafa ekki raskazt til muna síðan 1920.

Læknaþörfinni getur sjúkratryggingin fullnægt annaðhvort með því að ráða 
læknana í þjónustu sína, eða með þvi að semja við einstaka .lækna eða sam- 
tök læknastéttarinnar um læknaþóknun samkv. taxta. Til þess að læknaþjónusta 
sjúkratryggingarinnar verði ekki lakari en almennt gerist bér á landi, þarf sjúkra- 
tryggingin, ef fyrri leiðin verður valin, að hafa 1 lækni í hverju læknishéraði, að 
undanskildu Reykjavíkurhéraði, en þar nægir ekki minna en 3—4 læknar. Lækn- 
ishéruð eru 48 hér á landi, og verður þá tala samlagslækna að vera 51. Með 600 
kr. föstum mánaðarlaunum verður kostnaðurinn 367200 kr. Ef þessuni kostn- 
aði er deilt niður á framfærendur meðal tryggingarskyldra, verður kostnaðurinn 
pr. framfæranda 367200 : 28200, eða ca. 13 kr. Þar við bætist kostnaður við aðra 
læknishjálp, svo sem aðstoð sérfræðinga o. fl. Ef læknakostnaður er áætlaður 
17 kr. pr. framfæranda, verða 112200 kr. afgangs til þess að greiða síðasttalinn 
koslnað. Til samanburðar má taka, að læknakostnaður pr. meðlim var að meðal- 
tali 20,56 kr. á ári hjá Sjúkrasamlagi Reykjavíknr síðustu 10 árin, og samsvarar 
það ca. 682600 kr. læknakostnaði fyrir flokk liinna tryggingarskyldu, og nægir 
sú upphæð fyrir 600 kr. mánaðarlaunum handa 51 lækni, með afgang, sem 
nemur 315400 kr. til annara lækna, og virðist það fnllmikið í lagt.

Fyrirkomulag það með fastráðna lækna, sem bér er stungið upp á, liefir 
í för með sér, að fjölmennari læknishéruðin bera nokkuð af læknakostnaðinum 
fyrir hin fániennari liéruð, og getur þetta skeð á eðlilegan liátl, ef allt landið 
er gert að starfssviði fyrir eitt sjúkrasamlag, sem ber áhætiuna óskipta.

Eftirfarandi tafla sýnir, hvernig tryggingarskyldir framfærendur skiptast 
niður eftir læknishéruðum, reiknað út eftir maniítalinu 1920.

Tala tryggíngarskyldra framfærenda 
innan hvers læhnishéraðs

Frá 100— 200 tr.sk. framf
— 200— 300 —

300— 400 —
- 400— 500 —
- 500- 600 —„—

600— 700
— 700— 800 —
-- 800— 900 —„—
— 900 1000 —
— 1000-1100
— 1700 1800 —
— 6000 7000 —„ -

Tala læknis- 
héraða

................................................. 3

.................................................  11

.................................................  10

................................................. 7

................................................. 4
.................................................. 3
................................................. 4
................................................ 0
................................................. 1
................................................. 3
................................................. 1
........................... .....................  1

Samtals 48 héruð
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Þau læknishéruð, sem liafa minna en ea. 550 tryggingarskylda franifær- 
endur (þau eru samkvæmt töflunni 31 að tölu), geta ekki borið að fullu lækna- 
kostnaðinn með 17 kr. framlagi frá hverjum tryggingarskyldum framfæranda, 
enda þótt kostnaðurinn, tekinn sem heild yfir allt landið, fari ekki fram úr þeirri 
upphæð. Hin læknishéruðin, 17 að tölu, sem hafa 550 tryggingarskvlda framfær- 
endur eða fleiri, ættu þá að geta komizt af með minna ársframlag pr. trvgging- 
arskyldan framfæranda, ef tilhögunin verður þannig, að eitt sjúkrasamlag starfi 
í hverju læknishéraði, en jafnframt verður læknakostnaðurinn þá þungbærari 
fvrir fámennari Jiéruðin.

Að sjálfsögðu verður fyrirkomulagið með fastráðna lækna því aðeins valið, 
að ekki verði hægt að komast að hagkvæmari kjörum á annan liátt, t. d. lækna- 
þóknun eftir taxta, eða læknaþóknun, sem miðast við tölu samlagsmanna. (Sjá 
um læknasaxnninga og greiðslu læknaþóknunar Compulsory sickness insurance, 
siðu 383—390).

Lyfjakostnaður: Samkvæmt síðustu 10 ára reynslu Sjúkrasamlags Reykja- 
víkur voru ársútgjöld til lvf ja að meðaltali 7,50 kr. pr. meðlirn. Þetta samsvarar, 
þegar giftar konur eru ekki reiknaðar meðal gjaldenda, ca. 8,83 kr. ársútgjöld- 
um pr. tryggingarskyldan framfæranda. Nú rná að vísu gera ráð fyrir, að kostn- 
aður til lyfja verði nokkuð meiri úti um land, þar sem framleiðslukostnaður 
lyfja, að öllum líkindum, er meiri þar heldur en í kaupstöðumun. Hinsvegar má 
telja líklegt, að sjúkrasamlögin geti með samningum við lyfjabúðir fengið nið- 
ursett verð á lvfjum lianda meðlimum sínum.

Kostnaður við nudd og böð verður hér áætlaður 2,50 kr. pr. tryggingar- 
skyldan framfæranda, og er þar miðað við, að útgjöld norskra liéraðasamlaga 
til þessa hefir að meðaltali verið tæpar 2 n. kr. pr. framfæranda.

Meðlagskostnaður í sjúkrahúsi: Samkvæmt reynslu Sjúkrasamlags Reykja- 
víkur var meðlagskostnaður á sjúkrahúsi að meðaltali 12,80 kr. á ári pr. nxeðlim, 
en það samsvarar fyrir flokk hinna tryggingarskyldu, þegar giftar konur e'ru 
ekki reiknaðar meðal gjaldenda, ca. 15 kr. pr. tryggingarskyldan meðlim.

Útgjöld til dagpeninga: Samkvæml reynslu víðsvegar að er algengast, 
að frá 7 til 10 veikindadagar komi til jafnaðar á hvern sjúkratryggðan meðlim. 
(Sjá Compulsory sickness insurance, siðu 211—252). Hér á landi er varla nokk- 
ur reynsla fengin um tölu veikindadaga. Með hliðsjón af erlendri revnslu þykir 
hæfilegt að áætla 9 og C’ veikindadag árlega til jafnaðar pr. tryggingarskyldan 
framfæranda. I uppkastinu er ekki gert ráð fyrir, að dagpeningar verði greiddir 
á sunnudögum, en við það sparast ca. 1 og % greiðsludagur. Ennfremur greið- 
ast ekki dagpeningar samkvæmt uppkastinu, ef veikindin vara skeinur en 3 daga, 
en sá sparnaður verður hér áætlaður % úr degi. Eftir verða þá 8 veikindadagar 
á ári pr. tryggingarskvldan framfæranda, og verða útgjöldin þá samkvæmt upp- 
kastinu til jafnaðar pr. tryggingarskvldan framfæranda innan hvers tekjuflokks 
eins og hér segir:
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1. flokkur, dagpeningar
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

'9 9'

'99'

'99'

'99'

'99'

0,00 kr. 
6,40 —

12,00 — 
16,80 — 
20,80 — 
24,00 — 
26,40 — 
28,00 — 
32,00 —'99'

Þar seni ekki eru fyrir hönduin upplýsingar uni tekjur verkafólks, verður 
hér áætlað, að hvert 100 af tryggingarskvldum framfærendum skiptist niður í
tekjuflokka eins og eftirfarandi tafla sýnir:

Tekjuflokkar • Flokkstalan
Útgjöld vegna 

flokksins

1..................... 1 af hundraði 0,00 kr.
2..................... 4 28,60 —
3..................... 5 - 60,00 —
4..................... 6 * *.. . 100,80 —
5..................... 7 99 145,60 —
6..................... 10 99 240,00 —
7..................... 15 9 9 396,00 —
8..................... 10 99 280,00 —
9.....................

Samtals
42

100
1344,00 •- 
2595,00 kr.

Sainkvænit þessari áætlun verða ársútgjöldin til dagpeninga til jafnaðar 
25,95 kr. pr. tryggingarskvldan framfæranda. Hér er að vísu ekki tekið tillit til 
þess, að dagpeningar, sainkvænit uppkastinu, greiðast ekki yfir þann tima, sem 
sjúklingurinn dvelur í sjúkrahúsi á kostnað samlagsins, en í slíkuin tilfellum 
greiðast stundum f jölskyldupeningar, og ætti þá ofangreind upphæð að vera rif- 
lega fvrir livorutveggja, dagpeningum og fjölskyldupeningum.

Sængurkonupeningar: Samkvæmt mannfjöldaskýrslum hagstofunnar árin 
1911 1915 má reikna með, að árlega fæðist ca. 1180 börn innan flokks hinna
trvggingarskyldu. Uppliæð sængurkonupeninga er samkvæmt uppkastinu háð 
tekjum konunnar, ef hún er framfærandi sjálf. Hér verður áætlað, að hvert 100 
af tryggingarskyldum framfærendum meðal kvenna skiptist þannig niður í 
tekjuflokka:

Tekjuflokkar Fiokkstalan Sængurkonupeningar Flokksútgjöld alls

1. .. ............. 2 af hundraði 30,00 pr. fæðingu 60,00 kr.
2. .. ............. 6 99 38,40 230,40 —
3. . . ............. 10 99 72,00 720,00 -
4. .. ............. 12 99 100,80 1209,60 -
5. . . ............. 15 99 124,80 - 1872,00 —
6. .. ............. 20 99 144,00 - 2880,00 —
7. .. ............. 25 158,40 3960,00 —
8. . . ............. 8 99 168,00 - 1344,00 —
9. .. ............. 2

Samtals 100
99 192,00 -----„----- 384,00 —• 

12660,00 kr.
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Hæfilegt virðist að áætla, að ca. 300 fæðingar verði árlega nieðal trygging- 
arskvldra kvenna, sem eru sjálfar framfærendur. Heildarkostnaðurinn við sæng- 
urkonupeninga verður þá sem hér segir :
Sængurkonupeningar til 880 inæðra, sem eru giftar tryggingar-

skyldum mönnum, 30 kr. pr. fæð.............................................. kr. 26400
Sængurkonupeningar til 300 mæðra, sem eru sjálfar tryggingarskyldar — 37980 

Samtals kr. 64380

Ef þessum kostnaði er deilt jafnt niður á 28200 tryggingarskylda framfær- 
endur, verður kostnaðurinn pr. framfæranda nálægt 2,28 kr.

Ef kostnaður Við ljósmóðurlijálp er áætlaður 20 kr. til jafnaðar við liverja 
fæðingu, samsvarar það ca. 0,82 ky. á ári pr. trvggingarskvldan framfæranda.

Samkvæmt manndauðaskýrslum hagstofunnar frá 1911—1915 má áætla, 
að árlega verði dauðsföll innan flokksins sem hér ségir:
Dauðsföll meðal barna trvggingarskyldra meðlima, 143 árlega,

dánarbætur 50 kr. .......................... .............................................  kr. 7150
Dauðsföll meðal tryggingarskyldra meðlima og skylduliðs þeirra,

354 árlega, dánarbætur 100 kr., kostnaður samtals ................  — 35400
Samtals kr. 42550

eða ca. kr. 1.51 pr. tryggingarskyldan framfæranda.

Saintals verður áætlaður kostnaður þá eins og hér segir
Kosínaöur pr.’trygg-

Kostnaðarliöir ingarskyldan framf.

1. Læknishjálp...................................... kr. 17,00
2. Lyf ............................................................ — 8,83
3. Nudd og höð ............................................ — 2,50
4. Meðlagskostnaður í sjúkrahúsi ................. — 15,00
5. Dagpeningar og f jölskyldupeningar .... - - 25,95
6. Sængurkonupeningar........................ — 2,28
7. Ljósmóðurhjálp ........................................  — 0,82
8. Útfararkostnaður .................................... — - 1,51
9. Ferðakostnaður lækna og sjúklinga .... — 3,00

10. Framkvæmdarstjórn ................................ — 5,00
Samtals kr. 81,89

Kostnaöur alla

kr. 479400,00
- 248000,00

- 70500,00
_ 423000,00
- 731800,00

64400,00
23100,00

- 12600,00 
84600,00

— 141000,00
kr. 2308400,00

Aætlaður kostnaður verður samkvæmt þessu tæpar 2J3 millj. kr., eða ca. 
82 kr. pr. tryggingarskyldan framfæranda. Kostnaðaráætlunin er öll miðuð við 
fólksfjöldann 1920, og má gera ráð fyrir, að heildarkostnaðurinn með núver- 
andi fólksfjölda verði ca. 10% hærri.

Hinsvegar má telja líklegt, að kostnaðurinn pr. tryggingarskyldan fram- 
færanda sé fremur ríflega áætlaður, miðað við núveraudi fólksfjölda, þar sem 
sumir kostnaðarliðirnir aukast ekki hlutfallslega eins ört og fólksfjöldinn eða 
tala tryggingarskyldra.

Til samanburðar við kostnaðaráætlunina má taka, að sjúkrakostnaður
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norskra héraðasamlaga var árið 1928 60,21 n. kr. pr. tryggingarskyldan meðlim. 
Það samsvarar 73,46 isl. kr. með gengi 122. Norsk héraðasamlög veita ekki með- 
limum sínum ókeypis lyf, en lvfjakostnaður var hér áætlaður 8,33 kr. Ef lvfja- 
kostnaður er dreginn frá áætluðum kostnaði, verða eftir 81,89 4- 8,83 = 73,06 
kr. Mismunurinn á kostnaðaráætluninni og raunverulegum kostnaði norskra 
héraðasamlaga árið 1928 er því óverulegur.

Framanskráð kostnaðaráætlun við sjúkratryggingu er miðuð við lögskip- 
aða skyldutryggingu fyrir alla (án tillits til aldurs), er vinna í þjónustu annara, 
og með svipuðu fyrirkomulagi og sjúkratrygging sú, er frumvarp um alþýðu- 
tryggingar gerir ráð fyrir, að því undanskildu, að dagpeningar voru áætlaðir 
nokkru lægri en frumvarpið gerir ráð fyrir, og þvi, að stjórnarkostnaður var 
talinn með í kostnaðaráætluninni. Samkvæmt þessari kostnaðaráætlun ■ nennir 
kostnaður pr. tryggingarskvldan framfæranda ca. 82 kr., og hvgg ég, að það 
muni láta nærri, einnig hvað snertir væntanleg útgjöld vegna sjúkratryggingar 
þeirrar, er frumvarpið felur í sér.

Samkvæmt töflu 2. hér að framan er tala framfærenda meðal verkafólks 
á aldrinum 15—64 ára 26636. Tala núverandi framfærenda, er falla undir hina 
lögboðnu sjúkratryggingu samkvæmt frumvarpinu, ætti þá að verða 20% hærri, 
eða 31963, eða ca. 32 þúsund. Væntanlegur heildarkostnaður við sjúkratrvgging- 
una verður samkvæmt því kr. 2624000 á ári.

Um væntanlegan kostnað við greiðslu atvinnuleysisstyrks samkvæmt frum- 
varpinu er erfitt að segja fyrirfram. Þær athuganir, sem hafa verið gerðar um 
atvinnuleysi hér á landi, eru taldar mjög óáreiðanlegar, og ná þær auk þess 
of skammt aftur i tímann, til þess að nokkuð sé hægt að styðjast við þær. Þó 
hygg ég, að af þeim athugunum mc-gi draga þá ályktun, að hér hafi eigi verið 
að ræða um verulega mikið atvinnuleysi, samanborið við reynslu flestra Evrópu- 
rikja á undanförnum árum. Vafalaust má þó telja, að atvinnuleysi hafi verið 
óvenjulega mikið eftir íslenzkum mælikvarða á síðastliðnum tveim árum, og 
má án efa rekja orsökina til þess til hins tilfinnanlega verðfalls á aðalútflutn- 
ingsvörum vorum. Fyrir 1930 mun um nokkurt árabil eigi hafa verið atvinnu- 
leysi svo teljandi sé; þó má ganga að því visu, að veðráttufar að vetrinum muni 
jafnan orsaka stöðvun á vinnu til lands og sjávar, og getur atvinnuleysi það, sem 
af því stafar, lalizt normalt. Það atvinnuleysi, sem stafar af áhrifum utan að, 
vegur þó sennilega meira, og má því gera ráð fyrir, að atvinnuleysi hér fylgi 
nokkurnveginn þeim verðsveiflum, sem verða á aðalútflutningsvörum vorum, 
eða hinuni almennu verðlagssveiflum, sem hafa gert vart við sig síðan snemma 
á síðustu öld, þannig að lægst verðlag og mesta atvinnuleysi fvlgist nokkurn- 
veginn að.

Væntanleg tillög til atvinnutryggingarsjóðs má þvi eigi miða eingöngu 
við atvinnuleysið þegar það er mest, né heldur þegar það er minnst, lieldur 
þannig, að væntanleg tillög til atvinnutryggingarsjóðs verði svo rífleg, að í ör- 
yggissjóð atvinnutryggingarinnar safnisl nægilegt fé, þegar atvinnuleysið er lít- 
ið, til þess að mæta útgjöldunum þegar atvinnuleysið er mest, þannig að árlegt 
tillag verði sem næst meðalútgjöldum til atvinnuleysisstyrks yfir lengra timabil.

Alþt. 1933. A. í 46. löggjafarþing). 31;
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Aður en nokkur reynsla er fengin, iná auðvitað deila uin það, hve hátt er 
liæfilegt að áætla meðalútgjöldin. Hér verða þau áætluð 1,2 millj. kr., en revnsl- 
an verður að skera úr því, livort það er hæfilegt eða eigi.

Samkvæmt frumvarpinu eiga ekki aðrir rétt á atvinnuleysisstyrk en þeir, 
er verið hafa meðlimir stéttarfélaga innan Alþýðusamhands íslands i minnst 26 
vikur, þó því aðeins, að þeir séu tryggingarskyldir samkvæmt 1. gr. frumvarps- 
ins. Meðlimatala í slíkuni stéttarfélögum mun nú vera ea. 7500. Nú má gera 
ráð fyrir, áð meðlimatalan aukist, ef frumvarpið verður að lögum. Þó livgg ég, 
að hæfilegt sé að áætla, að aukningin verði varla meiri en svo, að meðlimatalan 
tvöfaldist. Erlend revnsla liefir sýnt, að örðuglega gengur að safna verkafólki til 
sveita um slik stéttarfélög, jafnvel þótt þau séu styrkt af rikinu til þess að setja 
á stofn trvggingarsjóði gegn atvinnulevsi, og þykir mér líklegt, að svipuð verði 
reynslan hér.

Samkvæmt frumvarpinu eiga ekki aðrir rétt á atvinnuleysisstvrk en þeir, 
vinnutryggingunni aukin útgjöld, veitt styrk til verklegra framkvæmda. sem liafa 
það markmið að veita vinnu atvinnulausum mönnum og konum. Hlutaðeigandi 
sveitar- og bæjarfélag leggur þá fram % kostnaðar, og verður þá, ef uppliæð sú, 
er ég hefi áætlað í meðalkostnað vegna atvinnutryggingarinnar, reynist hæfileg, 
svigrúm fyrir atvinnutryggingarsjóð til þess að styrkja verklegar framkvæmdir 
i atvinnubótaskyni fyrir allt að 3 millj. kr., eða sem svarar 200 kr. til jafnaðar 
pr. meðlim, ef áætlun mín um væntanlega meðlimatölu revnist nærri sanni.

Samkvæmt framanskráðu verður væntanlegur kostnaður við hinar 3 greiu- 
ar alþýðutrvggingarinnar sainkvæmt frumvarpinu eins og hér segir:

Tafla 9.
Ar Elli- og örorkutrygging SjúUratrygging Atvinnuleysistrygging Samtals

1. 181000 2624000 1200000 4305000
2. 899000 2624000 1200000 4723000
3. 1281000 2624000 1200000 5105000
4. 1626000 2624000 1200000 5450000
5. 1959000 2624000 1200000 5783000

10. 3343000 2624000 1200000 7167000
Eftirfarandi tafla sýnir kostnaðarskiptinguna samkvæmt frumvarpinu á 

milli vinnukaupenda, ríkis og sveita:

Tafla 10.

1. ár ..............
Vinnukaupendur

................ 2583000
Riki

861000
Sveitir

861000
2. ár .............. ................ 2833800 944000 944000
3. ár .............. ................ 3063000 1021000 1021000
4. ár .............................. 3270000 1090000 1090000
5. ár .............. .........'... . 3469800 1156600 1156600

10. ár .............. ................ 4300200 1433400 1433400
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Samkvæmt frumvarpinu greiða vinnukaupendur lilutdeild sina í kostnað- 
inum á þann hátt, að hver þeirra greiðir fastákveðinn hundraðshluta af verka- 
launum þeirra, er vinna i þjónustu íians. Til þess að gera sér liugmynd um, 
hversu mikill þessi hundraðshluti þarf að vera, áætla ég meðalkaupgjald karl- 
manns 1800 kr. og kvenmanns 1200 kr. Nú eru samkvæmt töflu 2 17134 karl- 
menn og ca. 9500 konur á aldrinum 15 til 64 ára, eða ef þessar tölur eru liækk- 
aðar um 20% til þess að samræma þær við núverandi fólksfjölda, 20561 karl- 
menn og 11400 konur. Samanlagðar árstekjur þessa fólks verða þá, ef áætlaðar 
meðaltekjur reynast nærri sanni, ea. 50700000 kr., og verður hinn fasti hundr- 
aðshluti þá á 1. ári rúm 5%, er hækkar og verður á 10. ári tæp 8U%.

Reykjavík, 20. marz 1932.
Árni Björnsson.

Nd. 82. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 82, 23. júní 1932, um sjúkrasamlög.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með þvi, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 1. marz 1933.
Bergur Jónsson, Sveinbjörn Högnason, Guðbr. ísberg,

form. frsm. fundaskrifari.
Steingr. Steinþórsson. Jóhann Þ. Jósefsson.

Ed. 83. Nefndarálit

um frv. til laga um sérstaka heimild til að afmá veðskuldhindingar úr veðmála- 
bókum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sannnála um að mæla með, að frv. nái fram að ganga með 
þessum

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr.

a. 1 stað „veðmálabókinni“ komi: veðmálahókina.
h. í stað „fasteignaveðaskránni“ komi: fasteignaskrána.
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2. Við 4. gr.
Orðin „vegna þess að þau eru ekki að fullu greidd“ falli niður.
Nokkrar prentvillur í frv. er gert ráð fyrir, að leiðréttar verði við endur-

prentun.
Alþingi, 2. inarz 1933.

Magnús Torfason, Pétur Magnússon, Jónas Jónsson,
form. frsm. fundaskrifari.

Nd. 84. Nefndarálit

um frv. til laga uni sjúkraliús o. fl.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin liefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGUM.
1. Aftan við 8. gr. bætist: Ekki má veðsetja sjúkrahús, sjúkraskýli eða læknis- 

hústað eða aðrar slíkar stofnanir, sem reknar eru nieð styrk úr ríkissjóði, 
neina fyrir þeim skuldum, er á stofnuninni sjálfri hvila.

2. Aftan við 10. gr. komi ný grein, 11. gr., svo látandi:
Brot gegn lögum þessnm varða sektnin frá 100 til 10 þús. kr., sem 

renna í rikissjóð. Með inál út af brotuni skal farið seni almenn lögregluinál.

Alþingi, 1. marz 1933.

Bergur Jónsson, Guðbr. ísberg, Steingríinur Steinþórsson.
form., frsm. fundaskrifari.

Sveinbjörn Högnason. Jóhann Þ. Jósefsson.

Ed. 85. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá Einari Árnasyni.
Yið 1. gr. C. 6. Nýr liður:

Sigliifjarðarvegar: Frá Hofsósi um Sléttuhlíð og Fljót til Siglufjarðar.
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Nd. 86. Frumvarp
til laga um prestakallasjóð.

Flutnirigsm.: Magnús Jónsson.

1- gr.
Þegar prestakall er prestslaust, svo að eigi kemur til greiðslu enibættis- 

launa eða hluta þeirra, skal fjárhæð sú, sem sparast, miðað við hyrjunarlaun 
presta, renna í sérstakan sjóð, sem kirkjuráð varðveitir.

Sjóðurinn heitir prestakallasjóður og skal hann geymdur í Landsbanka 
íslands.

2. gr.
Fé því, sem prestakallasjóði áskotnast samkv. 1. gr., skal kirkjuráð ráð- 

stafa til verkefna þeirra, sem því eru ætluð samkv. lögum nr. 21, 6. júlí 1931.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.

Greinargerð.
Með lögnm nr. 21, 6. júlí 1931, er sett á fót kirkjuráð fyrir hina íslenzku 

þjóðkirkju og því markað allvíðtækt verksvið til eflingar kristindómi, menn- 
ing og líknarstarfsemi i landinu. En það hagar starf þess, að það hefir ekki fé 
til umráða til þessarar starfsemi, og verður hún því að mjög miklu leyti að 
falla niður.

A hinn hóginn sýnir reynslan, að fyrir kemur, að prestsemhætti eru óveitt 
um lengri og skemmri tíma, og leiðir þá af því, að nokkuð af fé því, sem kirkj- 
unni og starfsemi hennar er árlega ætlað, er ógreitt og kemur ekki að þeiin 
notum, sem til er ætlazt.

Hér virðist þvi mjög eðlilegt að miðla svo til, að kirkjuráð fái einmitt 
þetta fé til umráða. Ríkissjóður missir einskis i af því, sem lög ætlast til að 
hann greiði í þessu skyni, og kirkjuráð fær möguleika til þess að koma ein- 
liverju því í framkvæmd, sem það vill vinna á þessu sama sviði.

Ed. 87. Breytingartillögur

við frv. til laga um hreyting á vegalögum, nr. 11, 4. júní 1924.

Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 1. gr. D. 6. Nýir liðir:

a. Norðfjarðari’egur: Frá Eskifirði til Neskaupstaðar.
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b. Fáskrúðsfjarðarvegur: Frá Fagradalsbraut í Reyðarfirði um Sléttuströnd 
og Hrossadalsskarð að Búðum i Fáskrúðsfirði.

e. Mjóafjarðarvegur: Frá Fagradalsbraut við Köldukvísl um Eyvindardal,
Slenjudal og Mjóafjarðarheiði að Mjóafirði.

Nd. 88. Frumvarp
til laga um lögreglu ríkisins.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr.
í Reykjavík skal vera rikislögregla, og má skipa allt að 10 fasta starfsmenn 

í þeim tilgangi og aðstoðarmenn eftir því sem ólijákvæmilegt þvkir.

2. gr.
Kostnaður af lögreglu þeirri, sem um getur í 1. gr., greiðist úr ríkissjóði. 

Ráðherra getur þó samið við bæjarstjórnina í Revkjavík um að nokkur hluti 
kostnaðarins greiðist úr bæjarsjóði, ef ríkislögreglan tekur að sér störf, sem 
telja verður að séu á verksviði bæjarfélagsins.

3. gr.
Tilgangur ríkislögreglunnar er að aðstoða lögreglulið bæjarins við að 

lialda uppi lögum og friði, eftir nánari reglum, sem ráðherra getur sett. Ríkis- 
lögregluna má ekki nota til kúgunar vinnukaupenda eða vinnuseljenda i lög- 
legum kaupdeilum, lieldur aðeins til að halda uppi lögum og friði og vernda 
eignir fyrir óréttmætum árásum.

4. gr.
Ríkislögreglan og þeir, sem kvaddir eru lögreglunni til aðstoðar, eru sýsl- 

unarmenn rikisins. Hún og þeir, sem aðstoða liana, eiga rétt til bóta fyrir skaða 
og meiðsli, er þeir verða fyrir vegna starfsins, eftir almennum reglum laga.

5. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að greiða úr ríkissjóði óhjákvæmilegan kostnað, 

sem leiðir af því að halda uppi reglu og örvggi í landinu.

6. gr. •
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hverju ríki er skylt að halda uppi því skipulagi, sem það hefir sett sér. 

Lögregluliði ríkja, bæja og sveitarfélaga er falið þetta starf. Hér á landi hefir
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ríkið ekki sjálft tekið annan verulegan þátt i þessu en að skipa og launa lög- 
reglustjóra, sem stjórna því lögregluliði, sem bæjarfélögin leggja til. En þetta 
fyrirkomulag er ekki öruggt, enda munu öll menningarríki önnur en Island 
hafa ríkislögreglu til þess að inna þetta skyldustarf af hendi.

Að sjálfsögðu leggur þetta nokkrar fjárhagslegar byrðar á lierðar ríkinu, 
en um það tjáir ekki að fást, þvi að reynslan sýnir, að þar, sem margt fólk safn- 
ast saman og stórir bæir myndast, þarf öflugri lögreglu en vænta má, að bæjar- 
félögin greiði allan kostnað af. Þess ber þó að geta, að núverandi stjórn liugsar 
sér að leggja ekki meira í kostnað í þessu efni en hún sér sér minnst fært, enda 
ekki líkur til, að Alþingi mundi láta annað óátalið.

Hinar einstöku gr. gefa tilefni til eftirfarandi athugasemda.

Um 1. gr.
Visast til hinna almennu athugasemda.

Um 2. gr.
Hér er ekki ástæða til að láta annars getið en þess, að með þvi að vel getur 

hugsazt, að sainkomulag verði um það, að ríkislögreglan leysi af hendi ein- 
liver störf, sem bæjarlögreglan ætti að réttu lagi að inna af hendi, t. d. að toll- 
verðir, sem i réttu lagi eru ríkislögregla, gæti reglu við höfnina eða hafi eftir- 
lit með sóttvarnarlöggjöf, þá þarf ákvæði um skiptingu kostnaðarins, en gert er 
ráð fyrir, að um þetta verði samkomulag, sem báðum aðiljum getur verið 
hagur að.

Um 3. gr.
. Það leiðir af sjálfu sér, að lilutverk ríkislögreglunnar er að halda uppi lög- 

um og reglu i þjóðfélaginu. Um þetta er tæpast unnt að deila. Aftur á móti hafa 
komið fram raddir um það, að nokkur hætta væri á þvi, að rikislögreglan yrði 
notuð til að kúga verkamenn í vinnudeilum. Á þessu á þó ekki að vera meiri 
hætta liér en í öðrum löndum. En til þess að fvrirbyggja slikan ótta eru tekin 
upp ákvæði í gr. þessa, sem sýna, að tilgangur lögreglunnar er alls ekki þessi, 
heldur þvert á móti. Hitt er auðvitað, að meðan kaupdeilur standa yfir, geta lög 
verið brotin og friði spillt, og það leiðir af sjálfu sér, að þeir, sem vilja nota slík 
tækifæri til lögbrota, geta ekki og mega ekki geta skotið sér undir, að kaup- 
deila sé. Aðalatriðið er, að kaupdeilur verða að ganga sinn gang, én þær mega 
ekki skapa þeim, sem vilja brjóta landslög, vernd til þess að koma vilja sín- 
um fram.

Um 4. gr.
Ríkislögreglumenn eru starfsmenn ríkisins og eiga því kröfu á sömu vernd 

og embættismenn eða sýslunarmenn. Auk þess er rétt að tryggja þeim bætur 
fyrir slysum og skaða. Slíkar hætur verður ríkið að inna af hendi, þegar ekki 
eru aðrir, sem eru bótaskyldir, en um það fer eftir almennum reglum.
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Um 5. gr.
Hér er um að ræða almenna hejmild, sem ekki gefur tilefni til athuga- 

semda.
Um 6. gr.

Þarfnast ekki skýringa.

Sþ. 89. Tillaga
til þingsályktunar um skýrslugerð um opinbera sjóði.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilniundur Jónsson.

Alþing'i leggur fyrir fjármálaráðlierra að fela hagstofunni að safna til og 
gefa út, þegar á þessu ári, fullkomna skýrslu um hverskonar opinbera sjóði, 
hvort sem þeir eru í umsjá ríkis, bæjar-, sýslu- eða sveitarfélaga, opinherra 
stofnana eða annara. Skal í skýrslunni greint frá stofnun hvers sjóðs og tilgangi, 
stofnendum og forráðamönnum, upphaflegri eign, livar og hvernig fé sjóðs- 
ins hefir verið ávaxtað, livernig því hefir verið varið og loks, hverjar eignirnar 
eru og hvernig þeim er ráðstafað þegar skýrslan er gerð.

Greinargerð.

Um einn opinberan sjóð og meðferð á eignum lians liefir mikið umtal orðið 
liinar síðustu vikur. Skal enginn ætla, að þar með sé sögð saga allra opinberra 
sjóða, og er hin mesta þörf á allsherjar eldhúsdegi um þessi efni. Liggur þá 
fyrst fyrir að láta þá rannsókn og skýrslugerð fara fram, sem tillagan gerir rað 
fyrir, enda er það nauðsvnleg undirstaða til framkvæmdar þeirri löggjöf, sem 
vænta má, að sett verði á þessu þingi tii trvggingar heiðarlegri meðferð opin- 
berra sjóða eftirleiðis.

Nd. 90. Frumvarp
til laga um hann gegn ’jarðraski við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávar- 
þorpum.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum er hannað grjótnám, malar- 

taka og annað jarðrask í fjörum og svo langt frá flóðmáli, að öruggt sé, að 
ekki stafi af því landbrot eða aðrar skemmdir af völdum sjávar. Bann þetta 
nær þó ekki til ruðnings á hátalendingum né til grunnjöfnunar vegna hafnar- 
gcrða eða annara mannvirkja.
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2. gr.
Akvæði þessara laga gilda 500 m. út í’yrir takinörk verzlunarlóða og 800 m. 

frá bvggð í sjávarþorpum, til beggja banda meðfram fjöru.

3. gr.
Nú liagar þannig til, að áhættulaust virðist að taka efni í landi, sem ofan- 

greind ákvæði ná til, og getur þá landeigandi leyft jarðraskið á ákveðnu svæði 
með samþykki vilamálastjóra, að fengnum tillögum bæjarstjórnar eða brepps- 
nefndar. Slíkt levfi má ekki veita til lengri tíma en 5 ára i senn, en það má 
endurnýja með samþvkki vitamálastjóra, ef það er þá talið hættulaust. Nú þyk- 
ir einhverjum rétti sínum liallað, og getur hann þá skotið ákvörðun vitamála- 
stjóra til ráðherra, og cr úrskurður hans um málið fullnaðarúrskurður.

Nú hefir leyfi verið fengið, og ber þá bæjarstjórn eða hreppsnefnd að aug- 
lýsa og merkja á fullnægjandi hátt, á bvaða svæði efnisnámið sé leyft.

4. gr.
Brot gegn ákvæðum þessara laga varða sektum frá 20 til 500 kr., er renna 

í sveitarsjóð. Mál, er rísa út af brotum gegn lögum þessum, skal fara með sem 
almenn lögreglumál.

Nd. 91. Nefndarálit
um frumvarp til bjúkrunarkvennalaga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með því, að deildin samþykki frumvarpið óbreytt.

Alþingi, 3. marz 1933.

Bergur Jónsson, Steingr. Steinþórsson, Guðbr. ísberg. 
form. frsm.

Sveinbjörn Högnason. Jóhann Þ. .Tósefsson.

Nd. 92. Tillaga
til þingsálvktunar um rýmkun á innflutningsleyfi fyrir sauðfé.

Flm.: Steingr. Steinþórsson, Lárus Helgason, Guðbr. ísberg.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að láta rannsaka fyrir 
næsta Alþingi, hvort eigi sé unnt að rýmka ákvæði laga nr. 27, 8. sept. 1931, um 

Al|)t. 1933. A. C4fi. Inggjafarjnní* 37
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innflutning sauðfjár til sláturfjárbóta, svo að einstakir nienn geti með levfi ráðu- 
nevtisins flutt inn sauðfé, en þó megi haldast fullt öryggi um það. að ekki flvtj- 
ist til landsins sjúkdómar með hinu innflutta fé.

Greinargerð.
Vegna yfirstandandi fjárhagsörðuglcika hænda, og þó einkum þeirra, er 

sauðfjárrækt stunda eingöngu, stefnir hugur margra að þvi að fá erlend fjárkyn 
flutt inn, til þess að reyna að auka verðmæti sauðfjárafurða á þann hátt. Nú 
hefir verið gerð tilraun með innflutning á skozku holdafé til einhlendingsræktar, 
en ákvæði laganna hindra það, að hændur almennt geti nokkur not haft af 
þessu í náinni framtíð, nema einhverju sé hreytt frá þvi, sem nú er. Þá er og 
mikill hugur í mörgum að fá karakulafé til loðskinnafrandeiðslu. Þessar kröf- 
ur eru orðnar svo háværar, að ekki verður í gegn þeim staðið til lengdar.

Tillaga þessi fer fram á, að stjórnin láti rannsaka fyrir næsta þing, með 
hliðsjón af þeirri reynslu, sem þá verður fengin um þetta mál, hvort ekki megi 
gera einstökum mönnum, sem hug hafa á þvi að leggja fram fé í þessu skyni, 
léttara fyrir með að fá þau fjárkyn, sem nú er leyfilegt að flytja til landsins.

Sjálfgefið er, að Búnaðarfélagi íslands, og þá einkum sauðfjárræktarráðu- 
naut þess, verður falin athugun og rannsókn á þessu.

Nd. 93. Tillaga

til þingsályktunar um hreytingar á leyfishréfi 31. júlí 1926. um sæsímasam- 
handið.

Flm.: Magnús Guðmundsson,

Alþingi ályktar að samþykkja hreytingar þær á leyfishréfi h/f Hins mikla 
norræna ritsimafélags í Kaupmannahöfn, dags. 31. júlí 1926, um starfrækslu sæ- 
simans milli Hjaltlands, Færeyja og ísiands, sem samkomulag hefir náðst um.

G r e i n a r g e r ð.
A Alþingi 1930 var ríkisstjórninni heimilað að st'gja upp samningi við MikJa 

norræna ritsimafél., þannig að levfið til að starfrækja sæsimann milli Hjaltlands, 
Færeyja og Islands félli úr gildi 1. jan. 1932. Samningnum var þó ekki sagt upp, 
en hann fellur úr gildi 1. jan. 1935, ef hann er ekki endurnýjaður áður.

Eftir hinum gildandi samningi var hægt að segja upp frá 1. jan. 1934 með 1 
árs fyrirvara, en undir áramótin síðustu var farið fram á það við félagið, að 9 
mánaða uppsagnarfrestur væri látinn nægja, með því að óskað væri hreytinga af 
Islands hálfu á samningnum, og væri ekki ósennilegt, að honum yrði sagt upp, 
ef þær hrevtingar fengjust ekki, en landssímastjóri mundi fara til Danmerkur 
til þess að semja um þau atriði, sem hreytinga væri óskað á.
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Landssímastjóri fór síðan til Danmerkur og fékk framgengt þeiin atriðum, 
sem mestu máli þóttu skipta, en það var að fá heiniild til að setja á stofn tal- 
samband milli íslands og annara landa og nokkrar bætur á samningi um rckstur 
stöðvarinnar á Seyðisfirði.

Brevtingar þær á samningnum við ritsímafélagið, sem ætlazt er til, að Alþingi 
leggi samþykki sitt á, eru svo bljóðandi:

„Leyfisbréf um sæsímann til íslands, dags. 31. júlí 1926, lieldur gildi sínu 
þrátt fvrir ákvæði 1. málsl. 1. gr., þar til annaðhvort ríkjanna eða félagið segir því 
upp með 9 mánaða fyrirvara til brottfalls 1. jan. á eftir, þó eigi fyrr en 1. jan. 1935.

7. gr. leyfisbréfsins er ekki því til fyrirstöðu, að íslenzka rikið gangist fyrir, 
að talsamband verði sett á stofn milli Islands og annara landa“.

Við frekari skýringar er prentað bér á eftir bréf landssimastjóra frá 22. febr. 
þ. á. ásamt fruniritum breytinganna (I’rotokol A. og B.).

Fylgiskjal I.

LANDSSlMASTJÓRINN
Beykjavík, 22. febrúar 1933.

Samkvæmt fyrirlagi bæstvirts dómsmálaráðherra fór ég til Danmerkur 
snöggva ferð til þess að semja við Mikla Norræna Ritsímafélagið um nokkur 
atriði í sæsímasérleyfinu, sem vér liöfðum farið fram á að fá breytingu á. Ég fór 
frá Reykjavík nieð e/s Brúarfossi 21. janúar, en af því að skip þetta, sem liafði 
áætlun beint til Kaupmannabafnar, þurfti að konia við í Grinisby i Englandi og 
síðan í Alaborg, þá fór ég af skipinu í Grímsby og svo yfir Harwicb-Esbjerg til 
Kaupniannabafnar án nokkurrar viðstöðu í London. Til Kaupmannabafnar kom 
ég 29. janúar og til Reykjavikur aftur nú með e s íslandi þann 19. þ. m. Sanin- 
ingarnir gengu frekar treglega, en þó tókst að ná samkomulagi þannig að undir- 
skriftir fóru fram 2 klukkustundum áður en ég steig aftur á skipsfjöl í Kaup- 
mannahöfn.

Brevtingar þær á sérleyfissamningnum, sem farið bafði verið fram á af ís- 
lands hálfu, voru í því fólgnar:

1) að heimilt væri að koma á þráðlausu talsambandi milli íslands og útlanda og
2) að sæsímagjöldin yrðu ekki reiknuð að öllu i gulli, eins og þó er um samið 

í sérleyfinu samkvæmt alþjóðavenju.
Fvrra atriðinu, sem var aðalatriðið frá okkar hálfu, tókst að fá franigengt að 

öllu levti, með þeirri einu tilslökun á móti — ef tilslökun skyldi kalla — -, að sæ- 
símasérleyfið framlengdist af sjálfu sér frá ári til árs, ef þvi verður ekki sagt upp.

Hið síðara atriðið fékkst að vísu ekki beint uppfyllt, en þó fékkst nokkur upp- 
bót, á þann hátt, að sæsímastarfrækslugjald íslands bækkaði um 3'", af sæsíma- 
takstatekjunum (úr 27,7% upp i 30,7%) og verður með því móti senni- 
lega hægt að komast bjá að bækka skeytagjöldin til útlanda, ef islenzka krónan 
fellur ekki úr því gullgildi, sem liún nú hefir, en það liefði að öðrum kosti verið 
óhjákvæmilegt, eins og ísl. krónan stóð í nóvember og desember síðastliðnum, 
því þá tapaði ísland niestum partinum af sínum bluta skeytagjaldsins, þ. e. ter- 
minalgjaldinu.
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Ég sendi hér með sanminga þá, sem gerðir voru (Protokol A og Protokol B). 
Hinn fyrri (A) er breyting á sjálfu sérleyfinu og er undirritaður af síinastjórum 
beggja ríkjanna, Danmerkur og íslands, og af ritsímafélaginu. Hinn siðari (B) 
er breyting á sanmingi uin rekstur sæsímans, er gerður var milli íslands annars- 
vegar og ritsímafélagsins binsvegar, og er því undirritaður af landssímastjóra og 
félaginu.

Til skýringar þéssu máli og því, sem fram fór við samninga-umleitanirnar, 
mætti skrifa langt mál, en með því að ég geri ráð fyrir, að ráðuneytið leggi mál 
þetta fyrir Alþingi til samþykktar, kýs ég Iieldur að reifa niálið ýtarlega niunn- 
lega fyrir samgöngumálanefndum Alþingis, enda er bæstvirtur dómsmálaráð- 
berra sjálfur málinu vel kunnugur. Ég vil aðeins leyfa mér að geta jæss bér, að 
sendiberra Sveinn Björnsson og Jón Krabbe voru mér til ómetanlegrar aðstoðar 
við sanmingana, og vil ég þakka þeim að miklu levti árangurinn. Það skal einnig 
tekið fram, að danska simastjórnin (Generaldirektör Mondrup) sýndi okkur bina 
fyllstu samúð og stuðning í sanmingunum, enda var öll framkoma bans bin á- 
kjósanlegasta í vorn garð.

Eins og flestum er kunnugt, befir með samstarfi margra ríkja í Evrópu og 
utan Evrópu á síðari árum verið komið á talsímasamböndum á milli binna ýinsu 
landa, þannig að nú er bægt að símtala milli flestra landa Evrópu og nokkurra 
landa utan Evrópu. Er svo vel um búið, að venjulega beyrist tabð eins vel eða 
betur milli fjarlægra landa eins og milli nálægra borga. Þetta alþjóðatalsíma- 
kerfi er að'miklu leyti í jarðsímum og sæsinmin, en þó einnig loftleiðis, þegar 
um er að ræða miklar fjarlægðir yfir böf.

Þótt ritshnasaniband sé, er talsamband samt einnig mjög nauðsynlegt, og 
verður ekki lengur bjá því komizt að koma sem fyrst á talsambandi milli Is- 
lands og útlanda. Kostnaðurinn við þetta er allmikill og mjög örðugt að segja 
fyrirfram með nokkurri vissu, bvernig slíkt fyrirtæki ber sig fjárbagslega. Til 
þessa þarf að reisa sérstaka stuttbylgjustöð, en bún gæti um leið sent íslenzku 
veðurskeytin til útlanda, en það er nú orðið mjög knýjandi mál, eftir því sem 
veðurstofustjórinn segir. Landssíminn befir frá því síðastliðið liaust bafið nokkrar 
rannsóknir til undirbúnings slíkri talstöð, og verður þeiin undirbúningi baldið 
áfram. Síðan verður tilboða leitað, og er mikið undir því komið, bve mikill kostn- 
aðurinn verður og bverjir greiðsluskilmálar kunna að fást. Eftir þvi fer um það. 
bvenær unnt verður að ráðast i þetta fyrirtæki, en ég álít nauðsynlegt, að ríkis- 
stjórnin fái heimild Alþingis til að koma á talsambandinu, ef benni virðist það 
ráðlegt, þegar undirbúningur befir farið fram og tilboð eru fengin. Þess skal get- 
ið, að að sumu leyti er timinn bentugur nú, því sem stendur hafa verksmiðjurnar 
lítið að gera og samkeppnin mjög liörð og þvi sennilega liægt að fá ódýrari til- 
boð en endranær.

Með skírskotun til framanritaðs leyfi ég mér bér með að leggja til og óska 
þess:

1. að ríkisstjórnin leggi meðfylgjandi sanminga um breytingu á sæshnasér- 
levfinu fyrir Alþingi til sainþykktar og
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2. að ríkisstjórnin afli sér heimildar Alþingis til að koina á talsainbandi milli 
íslands og litlanda, þegar henni virðist það vera tiltækilegt.
Æskilegt væri, að saniþykkt Alþingis á uinræddum breytingum sérleyfis-

ins gæti farið fram innan 1. niarz næstkoniandi, því eins og ráðuneytinu er kunn- 
ugt, fékkst uppsagnarfrestur sæsíniasérleyfisins frainlengdur frá 1. janúar til 1. 
niarz 1933 nieð tilliti til þessara sanininga. Legg ég áherzlu á, að svo geti orðið.

G. J. Hlíðdal.
Til atvinnu- og saiiigönguniálaráðuneytisins.

Fylgiskjal II.
PROTOKOL A.

L’nder en Saninienkonist i Köbenbavn den 11. Februar 1933 nielleni den 
danske og den islandske Telegrafadniinistration og Det Store Nordiske Tele- 
graf-Selskab er benieldte I’arter encdes oni at srtge efterf0lgende Tillæg til Kon- 
cession vedrrtrende Islandskablet gennenifrtrt:

„Koncessionen paa Islandskablet, dateret 31 te Juli 1926“ forbliver uan- 
set Besteinnielscn i dens §1,1. Punktuni i Kraft, indtil den af en af Staterne 
eller af Selskabet opsiges nied 9 Maaneders Varsel til den Iste Januar, dog 
tidligst til den 1. Jan. 1935.

Koncessionens S 7 skal ikke være til Hinder for, at der ved den is- 
landske Stats Foranstaltning etableres Telefonforbindelse mellem Island 
og Udlandet.
Ved saninie Lejligbed enedes nian oni at frenisætte fþlgende Udtalelser 

til Protokollen:
1. Der er Enighed om, at det er en Forudsætning, at der ikke inden den 31. 

December 1931 etableres traadfast Telefonforbindelse nielleni Island og 
Udlandet.

2. Selskabets Repræsentanter gaar ud fra, at der for Benyttelse af Telefonfor- 
bindelser, der maatte blive oprettet af Island til Telefonering nied Ud- 
landet, fastsættes rinielige Takster ogsaa nied Hensvntagen til Telegram- 
taksterne.

Generaldirektrtr Hlíðdal, som var enig lieri, bemærkede, at man godt 
kunde tænke sig, at Telefontaksterne for enkelte Lande egaliseres.

3. I Anledning af Ændringen i S 7 bcmærkede Generaldirektrtr Hlíðdal, at lian 
betragtede det som liggende udenfor Koncessionsordningen at regulere 
Sprtrgsmaalet oni Telefonering nied Skibe og Luftfartrtjer, idet saadant an- 
gaar Islands nationale Tjeneste.

1. Der var Enigbed oni, at den ændrede Affattelse af Koncessionens §1 ikkc 
skal have nogen Indflydelse paa Afgprelsen af .Spprgsinaalet om Rettig- 
hederne til Islandskablet ved Koncessionens Oplipr.

Kdbenbavn, den 1-1. Februar 1933.
C. Mondrup. G. ,1. Hlíðdal. 0. C. Scavenius. A. Ussing.
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Fylgiskjal III.
PROTOKOL B.

Under en Sammenkomst i Kpbenhavn den 11. Februar 1933 inellem Islands 
Telegrafdirekt0r og Det Store Xordiske Telegraf-Selskab enedes man, under 
Forudsætning af, at det i Protokol A nævnte Tillæg til Koncession af 3%’26 
vedr0rende Islandskablet gennemföres, om fölgende Tilf0jelse til Driftsover- 
enskomst vedrprende Islandskablet af :1147’2ö i Slutningen af bemeldte Over- 
enskomst § 1:

„Naar Kablets Bruttotakstindtægt som defineret ovenfor overstiger G. Frcs. 
180.000, forb0jes den i denne Paragraf omhandlede Andel, sem Selskabet skal 
betale til Island for Betjening af Kablet i Island, med 39< af bemeldte Brutto- 
Kabeltakstindtægt. Dersom bemeldte Bruttoindtægt falder under G. Frcs. 
150.000, reduceres den omhandlede Andel med 3*/< af den nævnte Brutto- 
indtægt“.

Denne Tillægsbestemmelse skal f0rste Gang finde Anvendelse ved Afreg- 
ningen for Aaret 1933.

Kóbenhavn, den 14. Februar 1933.

G. J. Hlíðdal. 0. C. Scavenins. A. Ussing.

Nd. 94. Breytingartillögur

við frv. til laga um prestakallasjóð.

Frá Jónasi Þorbergssyni.

1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Fé því, er prestakallasjóði áskotnast, skal verja til eflingar kirkjulegri 

starfsemi í landinu á þann liátt, er hér segir:
Helmingur fjárins gengur til kirkjuráðs og stendur undir ráðstöfunar- 

valdi þess samkvæmt ákvæðum laga nr. 21, 6. júlí 1931.
Hinn hlutinn gengur til ríkisútvarpsins og skal varið til þess að halda 

uppi messugerðum gegnuin útvarpið, eftir ákvörðunum útvarpsráðs.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 95. Frumvarp

til laga um náttúrufriðun, friðun sögustaða o. fl.

Flutningsm.: Magnús Jónsson.

1- gr.
Friða niá samkvæmt lögum þessum staði, jarðmvndanir, dýralif eða gróð- 

ur, sem friðunarnefnd telur nauðsynlegt, að eigi sé spillt, vegna fegurðar þeirra 
eða sérkenna, eða vegna náttúrufræðilegs eða sögulegs gildis þeirra.

2. gr.
Friðunarnefnd skal skipuð 5 mönnum. Velur stjórn Hins islenzka nátt- 

úrufræðifélags 2 menn í nefndina, stjórn F'erðafélags íslands 1, og fornminja- 
vörður er sjálfkjörinn í nefndina, en finunta nefndarmanninn skipar kennslu- 
málaráðunevtið. Nefndarmenn skulu valdir til 4 ára í senn, en af nefndarmönn- 
um þeim, er fyrst verða valdir, skulu þó 2 ganga úr nefndinni eftir hlutkesti 
eftir 2 ár.

Hætti félög þau, er velja eiga menn í friðunarnefnd, störfum sínum, annað- 
hvort eða bæði, skipar kennslumálaráðherra, þar til öðruvísi verður ákveðið, 
menn i friðunarnefnd í stað þeirra manna, er félög þessi skyldu velja í nefndina.

Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.
Á fundum nefndarinnar ræður afl atkvæða úrslitum.

/
3. gr.

Nú ákveður friðunarnefnd að friða einhvern stað skv. 1. gr., og semur liún 
þá frumvarp til samþykktar um friðunina, áætlun um framkvæmd liennar og 
kostnað þann, er hún hafi í för með sér, og sendir hana þeim aðilja eða aðiljum, 
sem vænta má, að beri kostnaðinn við friðunina skv. 8. gr.

4. gr.
1 samþykktum nefndarinnar um friðun skal skýrt kveðið á um það, livað 

friðað sé og með hverjum hætti, hversu víðtæk friðunin skuli vera og hversu 
staðir þeir, sem friðaðir eru, skuli auðkenndir og afmarkaðir.

5. gr.
Samþvkktir sinar um friðun skal nefndin senda kennslumálaráðherra til 

staðfestingar. Yirðist lionum samþykktin koma í bága við grundvallarreglur laga 
eða réttar manna, endursendir hann nefndinni samþykktina án staðfestingar og 
að tilgreindum ástæðum fvrir synjun staðfestingarinnar. Að öðrum kosti stað- 
festir liann samþykktina, sér um birtingu hennar i B-deild Stjórnartiðindanna 
og Lögbirtingablaðinu og ákveður, hvenær hún skuli öðlast gildi,
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Staðfesta friðunarsainþykkt má eigi fella úr gildi né breyta henni á annan 
hátt en heimilað var, þegar hún var stofnuð.

6. gr.
Nú er liætta á, að spillt verði stað, dýralífi, gróðri eða öðru, er nefndin telur 

ástæðu til að friða, og getur nefndin þá hannað þær aðgerðir, þar til úrskurðað 
er, hvort það, sem um er að ræða, skuli friðað eða eigi.

7. gr.
Nú þykir líklegt, að friðun hafi i för með sér skerðingu á réttindum einstak- 

hngs, félags eða stofnunar, og skal þá friðunarnefnd, áður en hún tekur ákvörð- 
un um friðunina, skýra hlutaðeigandi réttarhafa frá áformi sínu og leita sam- 
komulags við hann um friðunina. Náist eigi samkomulag, má nefndin krefjast 
þess, að eignarnám fari fram, eftir því sem með þarf, til þess að friðuninni verði 
á komið. Um framkvæmd eignarnámsins fer eftir almennum reglum laga.

8. gr.
Eignarnám samkv. 7. gr. má því aðeins fara fram, að fyrir hendi sé nægi- 

legt fé til þess að greiða bætur þær, er metnar kunna að verða fyrir eignar- 
námið, svo og fé lil þess, er framkvæma þarf, til þess að friðunin komi að gagni 
og trygging fyrir því, að kostnaður við friðunina, ef einhver er, verði greiddur 
framvegis, hvort sem féð er lagt fram úr ríkissjóði, af bæjar- eða sveitarfélögum 
eða öðrum, sem gangast vilja fyrir friðun þeirri, sem um er að ræða. Réttindi 
þau, er eignarnámi eru tekin, verða við eignarnámið eign þess, er fé befir lagt 
fram til bótagreiðslunnar, en sæta þeirri meðferð, er ákveðiu verður i friðunar- 
samþykkt nefndarinnar.

9. gr.
Friðunarnefnd getur, með samþykki kennslumálaráðherra, veitt vísinda- 

stofnunum og mönnum, sem fást við visindarannsóknir og þurfa að lialda á sýn- 
ishornum af jarðtegundum, steinum, hergtegundum, jurtum eða dýrum, sem 
friðuð eru samkv. lögum þessum, undanþágu frá þeirri friðun. Þess skal þó 
jafnan gæta, að þær undanþágur séu svo takmarkaðar, að friðun skerðist eigi 
meir en brýn þörf visindarannsóknanna krefur.

Undanþágur þær, er ræðir um í 7. gr. laga nr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun 
fugla og eggja, skulu hér eftir eigi veittar, nema með samþykki friðunar- 
nefndar.

10. gr.
Hið íslenzka náttúrufræðifélag skal eitt hafa rétt til að láta merkja íslenzka 

villifugla. Stjórn félagsins getur þó leyft öðrum að merkja villifugla, enda fari 
þeir eftir þeim fyrirmælum um merkinguna, sem hún setur þeim,

11- gr.
Bannað er að setja upp auglýsingar á víðavangi eða meðfram alfaravegum 

utan kaupstaða og kauptúna, svo og að letra auglýsingar á steina eða þessháttar 
meðfram slíkum vegum, nema með leyfi friðunarnefndar.
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12. gr.
Eftir tillögum friðunarnefndar getur heilbrigðismálaráðherra sett reglur um 

hreinlæti á opinberum gistingarstöðum og um þrifalega umgengni utanhúss á 
stöðum, sem í þjóðbraut liggja.

13. gr.
Öllum er skylt að hafa þrifalega umgengni á áningarstöðum eða tjaldstöð- 

um, og má þar eigi skilja eftir rusl eða annað, sem til óþrifa sé.

14. gr.
Kostnaður við starf friðunarnefndar greiðist úr ríkissjóði, eftir því sem fé er 

veitt til þess í f járlöguin.
15. gr.

Brot gegn lögum þessum, eða samþykktum eða reglum, sem samkvæmt 
þeim verða settar, varða sektum, allt að 2000 kr., er renni i ríkissjóð. Nú er unnt 
að bæta að nokkru eða öllu úr spjöllum þeim, sem gerð eru með brotum þessum, 
og má þá dæma hinn seka til að greiða að nokkru eða öllu leyti kostnaðinn við 
þær umbætur.

16. gr.
Með mál út af brotum þeim, sem ræðir um í 15. gr., skal farið sem almenn 

lögreglumál.

Greinargerð.
Hér á landi eru margir staðir, sem merkilegir eru sakir sérkennilegrar 

landslagsfegurðar, gróðrar eða dýralífs, og jarðmyndanir, sem veitt geta mik- 
ilsverða fræðslu um mvndunarsögu landsins. Ýmsir slíkir staðir liggja nú undir 
skemmdum af manna völdum, oft gersamlega að óþörfu, og væri það tjón, sem 
oft er óbætanlegt, að láta þetta viðgangast. Eins og nú er liáttað löggjöf vorri, 
er hægt að vernda sérstakar fornminjar, svo sem fornar rústir og þess háttar, en 
sjálfa staðina er ekki hægt að vernda gegn skemmdum. Má þar til nefna hina fornu 
þingstaði, sem óhæfa er að eyðileggja með jarðraski. Hafa margar þjóðir fyrir 
löngu sett lög til verndar slíkum merkisstöðum,

Frumvarp það, sem hér er flutt, er að mestu leyti samið af nefnd, sem skip- 
uð Var fyrir forgöngu Náttúrufræðifélagsins í fyrravetur, og sátu í þeirri nefnd 
fulltrúar frá ýmsum þeim félögum, sem sérstaklega láta sér annt um náttúru 
landsins, fegurð þess og sögulegar minjar.

Um einstakar greinar frumvarpsins er naumast ástæða til að rita. I’ó skal 
þetta fram tekið:

Um 7. og 8. gr. Oftast mun reynslan verða sú, að liægt er að friða þá staði, 
sem hér er um að ræða, án þess að það fari í bág við liagsmuni nokkurs manns. 
En þó getur út af þessu brugðið, og við það er eignarnámsheimildin miðuð. Er 
þó leitazt við að setja skorður við þvi, að eignarnáms sé krafizt nema tryggt sé 
það fé, sem þarf til friðunarinnar.

Um 9. gr. Rétt þykir og jafnvel nauðsyn að takmarka mjög undanþágur þær, 
Alþt. 1933. A. <46. löggjafaiþingI. 38
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seni veittar liafa verið frá i. nr. 59 1913 vegna misbrúkunar. Segja fróðir menn, 
að horfur séu á, að sumar tegundir fugla geti jafnvel útrýmzt, ef svo lieldur 
áfram.

Um 10. gr. Það er nú farið að tíðkast svo mikið, að liinir og þessir menn 
merki fugla, að þetta veldur stórmiklum ruglingi. Er nauðsynlegt að koma í veg 
fyrir þetta, til þess að þær merkingar, sem raunverulega eru gerðar til rannsókna 
á ferðalögum fugla, komi að tilætluðum notum.

Nd. 96. Frumvarp

til laga um afnám laga nr. 1, 8. marz 1920, um heimild fvrir landsstjórnina til 
að takniarka eða hanna innflutning á óþörfum varningi.

Flutningsm.: Magnús Jónsson.

1 • gr.
Lög nr. 1, 8. marz 1920, um heimild fyrir landsstjórnina til að takmarka 

eða banna innflutning á óþörfum varningi, eru úr gildi felld.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þcgar í stað.

G r e i n a r g e r ð.
Með reglugerð nr. 102, 23. okt. 1931, notaði ríkisstjórnin heimild laga þess- 

ara til þess að takmarka og banna innflutning á vörum til landsins i því skyni 
að bæta verzlunarjöfnuðinn og koma í veg fyrir, að þrot yrðu á erlendum gjald- 
eyri. Að vísu mun þetta tæplega hafa verið heimilt, en nm ráðstöfun þessa i 
uppliafi skal þó ekki rætt hér. Hún hefir ef til vill eytt ótta manna við þrot 
gjaldeyrisins og að þvi leyti gert gagn í svip. En jafnvíst er hitt, að innflutnings- 
liöftin eru nú óþörf orðin og á margvíslegan liátt skaðleg. Þau spilla atvinnu 
fjölda fólks, svipta ríkissjóðinn tekjum, sem hann má illa án vera, og spilla 
lánstrausti. En gagnið, sem að þeim virðist vera, er að mestu missýning ein. 
Verzlunarjöfnuður batnar á pappirnum og skuldir í útlöndum minnka, en þetta 
stafar af því, að vörubirgðir ganga upp að sama skapi, og felur það í sér hættu 
fvrir viðskiptin við útlönd síðar. Það er því bezt, eins og komið er, að afnema 
þessi höft nú, meðan kreppan sverfur að innanlands og kaupgetuleysi kemur í 
veg fyrir, að hætta sé á vöruflóði til landsins.
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Nd. 97. Frumvarp
til laga um lögreglusljóra í Keflavík.

Flutningsin.: Ólafur Thors.

1- gr.
Ríkisstjórnin skipar, að fengnum tillögum hreppsnefndar Keflavikurhrepps, 

embættisgengan lögfræðing til þess að hafa á hendi hreppstjórastörf í Keflavík- 
urhreppi, innheimtu tolla og gjalda til ríkissjóðs, fógetavald, lögreglustjórn og 
dómsvald í lögreglumálum. Kallast hann lögreglustjóri.

2. gr.
Lögreglustjóranum er skylt, ef hreppsnefnd óskar þess, að gegna störfum 

hreppsnefndaroddvita og þar með innlieimtu allra hreppsgjalda, enda sé hann 
sjálfkjörinn hreppsnefndarmaður ineð atkvæðisrétti um öll mál nefndarinnar.

3. gr.
Lögreglustjóri skal hafa að launum 2000 krónur á ári úr ríkissjóði. Hafi 

lögreglustjóri á hendi störf þau, sem 2. gr. tiltekur, fær hann að auk laun fyrir 
þau úr sveitarsjóði, samkvæmt samningi milli hreppsnefndar og ríkisstjórnar.

4. gr.
Nánari reglur um starfsvið lögreglustjórans, er starf lians snertir, skulu 

settar í reglugerðum, er hlutaðeigandi ráðherrar setja, að fengnum tillögum 
hreppsnefndar Keflavíkurhrepps og sýslumannsins í Gullbringusýslu.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð.
Aðalástæðan fyrir þessn frumvarpi er í bréfi lireppsnefndaroddvitans í Kefla- 

víkurhreppi, sem prentað er hér á eftir, en auk þessa eru fleiri ástæður, sem ég 
mun gera grein fyrir við framsögu málsins.

Fylgiskjal.

ODDVITI KEFLAVÍKURHREPPS 
Keflavik, 2. marz 1933.

Við síðasta manntal voru hér í hreppnum um 1000 manns. Oddvita- og 
lireppstjórastörf eru því orðin hér allumfangsmikil, en þeiin störfum fylgja að
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lögum svo lítil laun, að hafa verður þau í hjáverkum, og er þá að vonum, að 
þau verði ekki rækt svo sem þörf væri á.

Til þess að færa laun oddvita eitthvað til samræmis við þá vinnu, sem nauð- 
synlega verður að leggja í það starf, hefir lireppssjóður á undanförnum árum 
greitt, auk lögmæltu launanna, kr. 600,00 í skrifstofufé.

Föst laun hreppstjóra eru innan við 200 krónur, sem með aukatekjum verða 
um 400 krónur. Leiðir af sjálfu sér, að ekki er hægt að leggja mikla vinnu fram 
á móti sliku gjaldi. En ank allrar vinnu við ýmsar skýrslur, er lionum ber að 
safna, á hann að liafa á hendi eftirlit með heilbrigðismálum og annast lögreglu- 
eftirlit. Innheimtu hefir hann á hendi á þeim gjöldum, er ekki greiðast með góðu 
móti og lögtaksrétt hafa, svo sem útsvörum, þinggjöldum, slysatryggingargjöld- 
um, brunatryggingargjöldum, kirkjugjöldum, vatnsskatti, rafmagnsgjöldum og 
byggingarleyfisgjöldum. Mun ölhun ljóst, að hér er um starf að ræða, er krefst 
mikils tíma.

Það leiðir af sjálfu sér, að í svona fjölmennu kauptúni er oft full nauðsyn 
að hafa aðkveðandi lögreglueftirlit á staðnum.

Af framangreindum ástæðum leyfir hreppsnefndin sér hér með að fara þess 
á leit við yður, hr. alþingismaður, að þér nú á þessu þingi flytjið frumvarp til 
laga um lögreglustjóra i Keflavíkurhrpppi, i svipuðu formi og lög nr. 22, frá 14. 
júni 1929, um lögreglustjóra á Akranesi.

Það skal tekið fram, að á bak við þessa beiðni liggja einróma samþykktir 
tveggja borgarafunda. Hinn síðari var haldinn 27. des. f. á.

Virðingarfyllst.

F. h. hreppsnefndar Keflavíkurhrepps.
Guðm. Guðmundsson.

Nd. 98. Frumvarp

til laga um greiðslu víxilskulda á Austfjörðum vegna Síldareinkasölu íslands 1931. 

Flutningsm.: Sveinn Ólafsson, Haraldur Guðmundsson.

1. gr.
Af forgangskröfufé ríkissjóðs í húi Sildareinkasölu íslands skal greiða and- 

virði víxla þeirra með provision og dráttarvöxtum, er einkasalan ábvrgðist fyrir 
síldareigendur á Austfjörðum 1931 og lét þá selja þar til lúkningar verkunarlaun- 
um síldarinnar og öðru þvi, er einkasalan átti að greiða við móttöku síldarinnar.

2. gr.
Rikisstjórnin semur við banka þá, sem víxlana keyptu, um greiðsluna og 

frestun víxilmáianna, ef þörf krefur.
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3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr einargerð.
Arið 1931, síðasta starfsár Sildai einkasölu íslands, hafa viðskiptakjör síld- 

veiðimanna við einkasöluna óneitanlega verið misjafnari og ósamræmilegri en 
nokkru sinni áður.

Norðanlands og vestan lagði einkasalan útgerðarmönnum til tunnur allar 
og salt og greiddi verkunarlaun, en að auki langflestum síldareigendum 2 kr. 
fyrir innihald hverrar tunnu. Á Austurlandi urðu útgerðarmenn sjálfir að 
greiða öll verkunarlaun, og auk þess lögðu flestir þeirra til salt og nokkuð af 
tunnurn, sem þeir fluttu inn frá Noregi. Enginn útgerðarmaður eystra fékk eyris 
virði greitt út á síldina. Hinsvegar lét einkasalan sildareigendum í té vfirlýsingu 
um, að hún ábyrgðist greiðslur á bankalánum, er útgerðarmenn tækju til að 
standast þennan kostnað, allt að ákveðinni upphæð fvrir liverja fullverkaða sild- 
artunnu og eftir framlagi hvers eins af efni, verki og umbúðum.

Voru samkvæmt þessu seldir víxlar í útibúum bankanna evstra fyrir 80—90 
þús. kr., útgefnir og samþvkktir af síldareigendum, í trausti greiðslutryggingar 
einkasölunnar, og standa nú eftir af því víxlaverði 62930 kr. i útibúi Landsbank- 
ans á Eskifirði, en um 6000 kr. á Seyðisfirði.

Upphæðir þessar, sem vextir hafa hlaðizt á, eru nú að lögum sóttar á hendur 
útgefendum og samþykkjendum víxlanna, með þvi að ábvrgð einkasölunnar er 
að engu orðin.

Virðist einsætt, að rétta beri hlut þessara manna. Má eigi minna vera en að 
þeir njóti jafnréttis við aðra skiptavini einkasölunnar um greiðslurnar, því að 
með því að endurgreiða víxlana eftir dómi, sem augljóst er að fellur á þá, mundu 
þeir — auk þess að vera á tálar dregnir af einkasölunni — einnig verða knúðir til 
að taka að sér greiðslu á skuldum hennar, að því er víxlaverðinu nemur. ■

Næst hefði legið að krefjast þess, að andvirði víxlanna greiddist eins og for- 
gangsréttarskuld af.óskiptu fé einkasölunnar, en með því að slík krafa, þótt sann- 
gjarnleg sé, mundi vart geta staðizt jafnhliða fyrirmælum laga um gjaldþrota- 
skipti, þá höfum við valið þá leið að heina kröfunni að ríkissjóði, sem einnig 
má lita á eins og réttan aðila.

Ed. 99. Frumvarp
til laga um eignarnámsheimild á áhúðar- og erfðafesturétti á nokkrum býlum á 
Hvalevri við Hafnarfjörð.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1- gr.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar er heimilt að taka eignarnámi áhúðar- og erfða- 

festurétt á öllum býlum á Hvalevrartorfunni við Hafnarfjörð.
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2. gr.
Ef uin bælur verður að ræða fvrir þessi réttindi, greiðast þær af bæjar- 

sjóði Hafnarfjarðar, bæði að því er snertir þau býli, sem bærinn á sjálfur, og 
vegna þess Iiluta af Hvaleyrareigninni, sem er í eigu minningarsjóðs Þórarins 
Böðvarssonar.

3. gr.
Þegar eignarnám hefir farið fram, skal stjórn minningarsjóðs Þórarins 

Böðvarssonar láta lilut sjóðsins af jarðeign þessari á leigu til Hafnarfjarðar, ef 
samkomulag næst um skilmála.

Greinargerð.
Frv. þetta er fhltt til að létta undir með fram kominni ósk bæjarstjórnar 

Hafnarfjarðar um að fá til umráða nærtækt og hentugt land til smávrkju og 
garðræktar. Hefir bæjarstjórnin talið sig nauðbeygða til að leita eftir því landi 
í öðrum hreppi, Garðahreppi, sem þá mvndi missa nokkur sjálfstæð býli, sem 
hann má illa við að tapa, ef látið yrði að ósk bæjarstjórnarinnar. Hreppurinn 
á við allmikil sveitarþvngsli að búa, og hreppsbúar og stjórn hreppsins eru þvi 
algerlega mótfallnir að láta annað sveitarfélag taka sneiðar úr breppnum nokk- 
urskonar hernámi. Mótmæltu Garðabreppsbúar harðlega í fyrra vetur þessari 
landkröfu Hafnarfjarðar, og eru enn fullkomlega sama sinnis. Ef litið er frá 
almennu sjónarmiði á málið, verður að játa livorttveggja, að Hafnfirðingar 
hafa þörf fvrir land, en um leið, að það er von, að litlum sveitahreppi með 
þungum bvrðuni þvki skörin færast upp í bekkinn, ef bindra skal myndun 
sjálfstæðra beimila í breppnum til að bæta úr þörf nábúans.

En úr þessu máli má bæta á annan liátt, og hann fullkomlega réttmætan. 
Garðahreppur á að fá að njóta sinna býla og sinna sjálfstæðu gjaldenda. Og 
Hafnarfjörður á að geta fengið land til garðræktar, og það einkar lientugt, inn- 
an vébanda bæjarins. Bærinn þarf ekki að ásælast land annara hreppa. Hann á 
sjálfur miklu betra land og nærtækara lieldur en það, sem bæjarstjórn Hafnar- 
fjarðar hefir verið að seilast eftir i Garðahreppi.

Höfnin i Hafnarfirði liggur suðvestan til í skjóli við breiðan tanga, sem 
lieitir Hvaleyri. Er nálega samfellt tún á tanga þessum, og er talið, að öll túnin 
gefi af sér um 20 kýrfóður af töðu; má auka það mikið með landbroti og rækt- 
un suður á bóginn. En þó að tún þetta sé gott til grasræktar, þá er það þó enn 
betur fallið til garðræktar og gæti verið akur kaupstaðarins, ef vel væri á liald- 
ið. Auk þess er land þetta svo nærri bænum, að engum vandkvæðum er bundið 
að nytja það frá Hafnarfirði.

Hvalevrin skiptist að eigu til í tvennt. Annan lielminginii á Hafnarfjarðar- 
kaupstaður, og munu þar vera fjögur bvggð býli nú, en hafa verið fleiri áður. 
Hina liálflenduna á minningarsjóður Þórarins Böðvarssonar, og rennur arður- 
inn af þeim sjóði til eflingar Flensborgarskólanum.

Menn skyldu lialda, að leiðtogar Hafnarf jarðar befðu reynt að fá Hvaleyrar- 
landið til almennra afnota fyrir bæjarfélagið, en svo er ekki. Smájarðir þær, 
sem heyra til bænum, eru i Iífstíðarábúð frá þeim tíma, þegar ihaldið var í



í’ingskjal 99 303

meiri hluta i bænum. Eitt býlið liefir losnað úr áhúð síðan jafnaðarinenn tóku 
við stjórn í Hafnarfirði. Bærinn hefir ekki notað það eins og vænta inátti, en 
ínun þó geta tekið það til ræktunar hvenær sem er. En hálflendu skólans leigðu 
íhaldsleiðtogar bæjarins, sem höfðu forráð sjóðsins. til 50 ára með framseljan- 
legum samningi fvrir 150 krónur á ári.

Tilgangur þessa frv. er að losa Hvaleyrarlandið allt úr ábúð og erfðafestu, 
svo að Hafnarfjörður geti, ef hann vfirleitt vill, fengið land til garðræktar 
handa fjölmörgum borgurum bæjarins, án þess að þrengja að kosti lítils sveita- 
hrepps í nábýlinu.

Vegna þess að suinir leiðtogar Hafnarfjarðar hafa sótt með kappi að ná 
tveimur erfðafestulöndum í óræktuðuin mýrar- og mógrafalöndum Garðahrepps 
og látið svo um mælt, að leigusamningar þeir væru óhagstæðir fyrir ríkið, líefir 
þótt rétt að birta hér saman tvo samninga, annan, sem íhaldsleiðtogar Hafn- 
arfjarðar gerðu um hálfa Hvaleyrina 1916, og liinn frá 1932 milli ríkisstjórn- 
arinnar og Hermanns Jónassonar, sem er að gera nýbýli á liinu óræktaða erfða- 
festulandi sínu. Sömuleiðis þvkir rélt að birta bréf, sem farið hafa milli Herm. 
Jónassonar og stjórnarráðsins í samhandi við landkröfur Hafnfirðinga í Garða- 
hreppi. Sömuleiðis bréf frá ráðunaut Búnaðarfélagsins, Pálma Einarssyni, sem 
fvrrverandi stjórn hafði til aðstoðar við aðgerðir sinar um að fjölga sjálfstæð- 
um býluni í Garðahreppi með því að fullræktuð yrðu og nytjuð áður óunnin 
lönd, sem enginn hirti um áður, en nú þvkja svo verðmæt, að forráðamenn í 
stórum kaupstað gleyma að færa sér í nyt gæði landsins, sem bíða lieima við 
hæjarvegginn, en seilast inn í land nábúahreppsins eftir landi, sem liann má 
illa án vera.

Fylgiskjal I.

Samkvæmt ályktun stjórnarnefndar Flensborgarskólans í Hafnarfirði á fundi 
liennar 9. þ. m. og að undangenginni laussögn ábúanda hálfrar jarðarinnar 
Hvalevrar, eign skólans, herra kaupmanns Aug. Flvgenrings i Hafnarfirði, er 
hér með herra búfræðing Ingólfi Flygenring, syni hans, leigð fyrrgreind hálf- 
lenda á erfðafestu til 50 ára, frá síðastliðnum fardögum að telja, þannig að 
leigutaka sé heimilt að selja eða afhenda öðrum ábúðarrétt sinn, sem og geng- 
ur í erfðir eftir lögum eða ráðstöfun leigutaka á fyrrgreindu timabili. — Að 
50 árum liðnum frá fardögum síðastliðnum getur stjórnarnefnd Flensborgar- 
skólans, fyrir hönd skólastofnunarinnar, eða hver sá, sem er eða verður eigandi 
nefndrar jarðarhálflendu, krafizt þess, að leigutaki eða sá, er þá hefir ábúðar- 
réttinn, sleppi tilkalli til hans eða erfðafesturéttarins, en það skal gert með liálfs 
árs fyrirvara, og er eiganda þá skylt að mnleysa eftir mati dómkvaddra óvilhallra 
manna öll önnur sérstök mannvirki á jörðinni (önnur en jarðabætur), þegar 
leigutaki fer frá jörðinni á fardögum eftir að sagt hefir verið upp ábúðinni. —

I leigu eftir jarðarhálflenduna ber að greiða 150 — eitt hundrað og finini- 
tíu — krónur árlega fyrir árslok. í fyrsta sinn fyrir lok þessa árs, og greiðist 
gjald þetta í peningum. —
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Abúanda eða leigutaka er skylt að hafa jörðina i viðunanlegri rækt, en við 
henni, eða jarðarhálflendunni, tekur hann án álags eða úttektar í því ástandi, 
sem hún nú er í, og án þúgilda. —

Leiguliði greiði alla skatta og gjöld til hins opinbera, er lögð verða eða nú 
hvíla á jarðeignum sem gjaldstofn. —

Hafnarfirði, 15. júní 1916.
Magnús Jónsson.

Eftir umboði.
Vottar:
Salómon Runólfsson.
Christine Jensen.

Við erfðafestu- og hyggingarbréfi, sem þessu er samhljóða, hefi ég tekið, 
og skuldbind mig til þess að halda skilmála þess i öllum greinum. —

I
Hafnarfirði, 15. júní 1916.

Ingólfur Flygenring.
Aug. Flygenring. 

skipaður tilsjónarmaður.

Hinn 20. júnímánaðar 1916 er byggingar- og leigusamningur þessi innritaður 
í afsals- og veðmálabók Gullhringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðar, Litra X, 
nr. 287. —

Magnús Jónsson.
Gjald: 5 — fimm — krónur,

Borgað
M. J.

Rétt eftirrit staðfestir. —

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði hinn 23. fehr. 1933. — 
Magnús Jónsson.

Gjald: 1 — ein — króna, 
greitt,
M. J.

Fylgiskjal II.

Dóms- og kirkjumálaráðherrann 
Gerir kunnuyt: Að með bréfi þessu er herra lögreglustjóra Hermanni Jón- 

assyni, Amtmannsstíg 4 í Reykjavík, leigð á erfðafestu til ræktunar og 
hyggingar nýbýlis landspilda sú, sem lýst er í tölulið 1 hér á eftir, með eft-
irgreindum nánari skilniáluin.
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1. Hin leigða landspilda er 26,6 hektarar að flatarmáli samkvæmt uppdrætti 
Búnaðarfélags íslands, dagsettum 10. maí 1932. Takmarkast að norðan af 
Arnarnesvog, að austan ræður Arnarneslækur mörkum að Hafnarfjarðar- 
vegi, að sunnan Hafnarfjarðarvegur að Hraunsholtslæk og að vestan Hrauns- 
lioltslækur til sjávar.

2. Landið ér leigt á erfðafestu til ræktunar og hyggingar nýhýlis. Leigutaki 
öðlast því aðeins rétt til að reisa eitt ihúðarlnis á landinu og nauðsynlegt 
útihús vegna húreksturs síns og ræktunar.

3. Leigutaki skal hafa girt leigulandið griplieldri girðingu áður en 1 — eitt — 
ár er liðið frá því honum er afhent landið og reisa á þvi íhúðarhús innan 
tveggja ára frá dagsetningu þessa erfðafestuhréfs. Ella fellur erfðafestu- 
bréfið úr gildi og landið aftur til ríkisins án endurgjalds.

4. Á hverju ári skal leigutaki rækta til túns eigi minna. en 1 L> hluta af land- 
inu, þannig að landið sé fullræktað á næstu 12 árum eftir að útmæling 
fór fram. Sé þessu skilyrði ekki fullnægt á tilsettum tíma, hefir leigutaki 
fvrirgert rétti sínum á landinu; þó getur umhoðsmaður með samþykki 
dóms- og kirkjumálaráðuneytisins gefið allt að 3ja ára frest til þess að skil- 
yrðum verði fullnægt, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, er mæla með því.

5. Ef girðingum er ekki við haldið eða leigulandið gengur úr sér að rækt, svo 
til auðnar horfi, hvorttveggja eftir mati óvilhallra manna, fellur landið aflur 
til ríkissjóðs án endurgjalds, þó að óskertum rétti þeirra, er veð kunna að 
eiga í réttindum yfir landinu, en ríkisstjórnin. hefir forkaupsrétt að mann- 
virkjum þeim, er kunna að vera á landinu, önnur en ræktunarumhætur, 
eftir mati þar til kvaddra manna.

6. Þau ár, sem leigutaka eru ætluð til að rækta landið, greiðir hann í leigu 
5,00 kr. — fimm krónur — fyrir hvern hektara, en að þeim tíma liðnum 
15,00 — fimmtán krónur -— fyrir hvern ha. Ársgjaldið greiðist í fardögum 
ár hvert til hreppstjórans í Garðahreppi, í fyrsta sinn í fardögum 1932, og 
er tryggt með forgangsrétti í eigninni á undan öðrum veðskuldum. Verði 
afgjaldið ekki greitt umhoðsmanni í tæka tíð, má taka það lögtaki sam- 
kvæmt lögum 16. des. 1885.

7. Hvenær sem rikið telur sig þarfnast erfðafestulandsins til notkunar undir 
opinber mannvirki rikisins, svo og til sérstaks atvinnureksturs. er leigu- 
taka skylt að láta af hendi erfðafesturétt sinn á landinu gegn sannvirði þess, 
sem kostað hefir að rækta landið, að mati tveggja óvilhallra, dómkvaddra 
manna. Eyrir þann hluta landsins, sem óræktaður kann að vera, greiðist 
ekkert endurgjald. Xú eru hyggingar, girðingar eða önnur mannvirki á 
landinu þegar umboðsstjórnin' krefst sér það afhent, og skal þá greiða eig- 
anda þeirra að auki andvirði þeirra, eftir mati tveggja óvilhallra, dóm- 
kvaddra manna.

8. Með þessum takmörkunum er leigutaka heimilt að selja leigurétt sinn, veð- 
setja hann eða ráðstafa honuni á annan hátt, þó að áskildu samþykki um- 
boðsvaldsins.

9. Leigutaki greiði alla skatta og gjöld til hins opinbera, er lagðir kunna að vera 
á leigulandið sem gjaldstofn.

Al|)t. 1033. A. <16. löggjafaiiiiiig l. 39



Af brcfi þessu eru tvö samliljóða frumrit, og lieldur hvor samningsaðili
sjnu.

í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 18. inaí 1932.

.Tónas Jónsson.
Gissur Bergsteinsson.

Við leigusamningi, sein þessuiu er samhljóða, hefi ég tekið og skuldhind 
inig til að lialda framangreinda skilmála.

D. u. s.
Hermann Jónasson.

Amt. 4.
Vitundarvottar:
Þórður .Tensson.
F. Bjarnason.
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Fylgiskjal III.

HERMANN JÓNASSON
Lögreglustjóri i Reykjavík.

Þér hafið, herra atvinnumálaráðherra, átt tal við mig uýlega um land það 
milli Hraunsholtslækjar og Arnarneslækjar, sem ég liefi fengið á erfðafestu úr 
landi Garða. Vil ég hér leyfa mér að staðfesta þetta samtal bréflega af minni 
hendi. —

Þér farið þess á leit fyrst og fremst, að ég láti áhúendum jarða i Garða- 
hverfi eftir mótak í erfðafestulandi mínu.

Jafnframt spurðust þér fyrir um það, herra atvinnumálaráðherra, livort ég 
mundi fáanlegur til þess að láta landið af hendi í þeim íilgangi, að Hafnar- 
fjörður geti fengið það til úthýtingar í smáhletti til grasræktar. En Hafnarfirði 
hefir, svo sem yður mun kunnugt, verið vísað á annað svæði hentugra til út- 
hýtingar í smáhletii til garðræktar.

Viðvíkjandi hinu fyrra atriði skal ég taka'það fram, að ef framannefnd 
kvöð um mótak liefir hvílt á Garðalandi, mun ég ekki, þó landið liafi verið af- 
hent mér kvaðalaust, skorast undan að taka á mig þá kvöð, sem á mínu landi 
kann að liafa hvilt. En eins og yður er kunnugt, lierra atvinnumálaráðherra, var 
úr Garðalandi skipt landi í stað jarðarinnar Bakka og Móakots. Aðalmótekjan 
í landi því, er ég fékk, er jafnvel þrotin, en mestöll mótekja Garðahverfis var 
í hinum löndunum seinni árin. Þessi lönd verða þvi að sjálfsögðu að taka á sig 
sinn hluta kvaðarinnar. Að seíja allt ítak Garðahverfisins til mótaks á mína 
landspildu kemur ekki til mála. En sú kvöð, sem ég tæki á mig, mundi eðlilega 
aðeins gilda meðan áhúð þeirra .varir, sem nú liafa jarðirnar i áhúð. Jafnframt
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verða notendur mótaksins að íaka móinn og fara að þeim regluin, sem ég set, 
svo valdi sem minnstum skemmdum á landi og mannvirkjum.

Um það atriði, livort ég mundi fáanlegur til að afhenda landið, er þessu til 
að svara:

Samningarnir um landið eru þannig, svo sem yður er kunnugt, að ég get 
aldrei grætt einn eyri á verðhækkuli landsins; hún fellur öll rikinu í skaut. Tekj- 
ur minar af ræktun landsins og notkun er þvi sá eini arður, sem ég hefi af land- 
inu til að mæta öllum kostnaði. Handhöfn mín á þessu landi er ekki vegna 
gróðavonar, heldur vegna þess, að ég hefi ánægju af því að fást við jarðrækt. 
Ég afhendi því ekki þetta land, nema það sé hinu opinbera eða einhverju bæj- 
arfélagi til gagnsemdar. Að útbýta smálöndum til grasræktar er samkvæmt 
sannfæringu minni spor aftur á bak, og það mikið. Þetta kann að geta blessazt á 
einstaka stað, en er þó ætíð stórum verra fyrirkomulag en samfelld og stór- 
felldari ræktun, þar sem komið verður við góðum tækjum og verkaskipting er 
fullkomin. Að því fyrirkomulagi verðum við að mínu áliti að keppa.

Smálandaræktun liér í nágrenni Reykiavikur hefir að mínu áliti, og ég held 
að áliti flestra hér í bænum, sýnt, að bún á ekki rétt á sér; litlu erfðafestu- 
löndin eru því að falla úr sögunni. Þess vegna hafa jafnaðarmenn í bæjarstjórn 
frekar stutt að því, að lönd bæjarins væru geymd, svo sem Fossvogur, til þess 
að bærinn geti sett þar upp stórt bú. Reynsla okkar hér í bænum er sú, að út- 
býta beri litlum löndum til garðræklar og fyrir lítið garðhús til að dunda við í 
góðviðri og um helgar, og svo stærri löndum, sem menn geta lifað af með fjöl- 
skvldur sinar við grasrækt með kvikfjárrækt.

Þróunin mun og ganga i þessa átt erlendis, og með lögum um hyggingar- 
og landnámssjóð er vísað sömu leið, þar sem löghýli, er lána má út á, skal ekki 
hafa minna en 20 hektara af landi.

Það væri því • sanikvæmt sannfæringu minni engum til gagns, en aðeins 
nokkrum mönnum til ógagns, ef ég afhenti þessa 26 hektara til þess að þvi verði 
skipt í smáhletti til grasræktar. Til þessa get ég ekki fallizt á að afhenda landið. 
Að afhenda landið til þess að það verði svo aftur afhent einhverjum öðrum ein- 
stakling, sé ég ekki ástæðu til.

Hinsvegar get ég skilið, að það væri Hafnarfjarðarkaupstað til mikilla 
hagsbóta að reka stórt kúabú með nýtízku sniði, og þyrfti hann til þess að fá 
allmikið land til viðhótar þeim jörðum, sem hann á nú þegar.

Ef Hafnarfjarðarkaupstaður hefði til umráða, auk míns lands, land það, 
sem Eyjólfur Jóhannsson hefir fengið úr Garðalandi ofan Hafnarfjarðarveg- 
arins, land það, sem útbýtt liefir verið úr sama landi upp með Vífilsstaðaveg- 
inum og vestan Hraunsholtslækjar, þá væri hér fengið sæmilega gott og við- 
uiiandi stórt land undir eitt stórt kúahú. ()g ef til vill væri það allra skynsam- 
legasta meðferð þessa lands. að Hafnarfjarðarkaupstaður fengi allt landið og 
ræki þar gott nýtizku kúabú.

Hinum handhöfum landsins sýnist nú engu meiri vorkunn en mér að af- 
lienda sín lönd; tveir eru í fastri atvinnu, en Móakotshóndanum gæti Hafnar- 
fjörður að sjálfsögðu hælt atvinnumissinn, með því að láta hann hafa atvinnu 
við hinn nýja húskap.
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Þótt mér sé sárt uni landið, sem ég hefi fengið þarna til ræktunar, og liafi 
þegar gert ýmsar ráðstafanir, sem kosta mig talsverð útgjöld, mundi ég þó ekki 
vilja standa í vegi fyrir því, að Hafnarfjörður setti þarna upp nýtízku búskap. 
Ég hýðst því hér með til að afhenda mitt land, ef hreppurinn samþykkir og 
hinir þrir, sem fengið hafa land úr Garðalandi, vilja gera hið sama.

Verður Hafnarfjarðarkaupstaður þá að Sjálfsögðu að setja þarna upp bú 
og hafa lokið hvggingum, mannvirkjum og ræktun á landinu á jafnstuttum 
tima og ég liefi orðið að undirgangast í samningi mínum við rikið, en auk þess 
verður hann að ganga inn í þá samninga, sem ég hefi gert um framræslu 
landsins.

Þetta tilboð mitt stendur til miðs ágústmánaðar næstkomandi.
Ég mun, herra atvinnumálaráðherra, senda hæjarstjóranum í Hafnarfirði 

afrit af bréfi þessu.

Reykjavík, 20. júli 1932. 
Virðingarfvllst. 

Hermann Jónasson.

Til atvinnumálaráðherra íslands, Reykjavík.

Fylgiskjal IV.

DÓMS- ÓG KIRKJVMÁLARÁÐVXEYTIÐ
Reykjavík, 25. októher 1932.

Vt af samtölum við yður, herra lögreglustjóri, og með skirskotun til hréfs 
yðar, dags. 20. júlí þ. á., um skipti á landspildu, er yður liefir verið seld á leigu 
úr landi Garða á Álftanesi, og landsvæði nokkru við Fossvog, er umtal hefir 
orðið um og kvenfélagið „Hringurinn“ sem áhúandi þjóðjarðarinnar Kópavogs 
hefir til afnota, hefir ráðuneytið mælzt til þess við kvenfélag þetta, að það léti 
af hendi landsvæðið eða afnot þess til ríkisins. Kvenfélagið hefir nú með hréfi 
13. þ. m. tjáð það ráðuneytinu, að það sjái sér ekki fært að láta af hendi landið, 
þar sem félagið búist við sjálft að þurfa að nota allt land jarðarinnar á næstu ár- 
um. Aftur á móti hefir ábúandi þjóðjarðarinnar Digraness lofað að láta af hendi 
til ríkisstjórnarinnar, þá er hún óskar þess, svæði úr landi Digraness til ræktun- 
ar, i norðausturhorni jarðarinnar, er takmarkast af landi Reykjavikur og vegi 
að útvarpsstöðinni, og ennfremur land Digraness austan þessa vegar, fyrir 10 kr. 
hvern hektara um árið.

Ráðuneytið spyrst nú fyrir um það, livort þér viljið láta af hendi leiguland 
yðar úr Garðalandi, til þess að Hafnarfjarðarkaupstaður geti fengið það land, 
gegn því að ráðuneytið aftur á móti selji yður á leigu svæði eftir samkomulagi
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í ofangreindu Iandi Digraness. I’ess skal getið, að Hafnarfjarðarkaupstaður vill 
greiða kostnað þann, er þér kunnið að hafa lagt í leiguland yðar, með sannvirði.

Ráðuneytið óskar svars yðar sem fvrst.

Þorsteinn Brieni.
Cdssur Bergsteinsson.

Til herra lögreglustjóra Hermanns Jónassonar.

Fylgiskjal V.

Hefi móttekið bréf ráðuneytisins, dags. 25. okt. s. 1., þar sem það tilkynnir, 
að kvenfélagið „Hringurinn" geti ekki séð af nokkrum hluta af beitilandi sínu 
til ræktunar, en land þetta hafði ég hoðizt til að taka í skiptum fyrir erfðafestu- 
land það, er ég liefi við Arnarnesvog.

Land það, sem ráðuneytið býður mér í Digraneslandi, tel ég svo dýrt í 
ræktun, að ég get ekki orðið við þeini tilmælum að taka það land í skiptum 
fyrir land það, sem ég nú hefi á leigu.

Reykjavik, 7. fehr. 1933.

Herm. Jónasson.

Til dómsmálaráðuneytisins í Reykjavík.

Fylgiskjal VI.

BÚNAÐARFÉLAG ÍSLANDS
Lækjargötu 14 — Reykjavík.

Reykjavík, 10. maí 1932. 
í tilefni af hréfi hins háa ráðuneytis, dags. 20. marz, hefir Búnaðarfélag 

íslands með hréfi dags. 9. þ. m. ákveðið, að ég léti ráðunevtinu i té álit um skipt- 
ingarmöguleika á Garðatorfunni á Alftanesi, og skal því hér með hinu háa ráðu-
neyti látin álitsgerð um þetta í té.

Heimaland Garðatorfunnar er alls 598,5 ha. að flatarmáli. Af því er mýr- 
lendi 83,5 ha., annað ræktanlegt land, aðallega melar, er 268,4 ha., og hraun 
og annað óræktanlegt land er 246,6 ha.

Hlutdeild i þessu landi eiga 16 hýli, sem nú eru öll í áhúð; eru 14 býlin 
ríkiseign, en tvö, Hraunsliolt og Selskarð, hafa verið seld undan Görðum, án 
þess að útskipt væri þeirra landi úr heildartorfunni. Hverju þessara býla ber, sé 
skipt sainkvæmt gildandi landskiptalögum frá 1927, að fá land að flatarmáli 
frá 20—52 ha. af ræktanlegu landi.

Ein undantekning er frá þessu, en það er Dýlið Krókur, er aðeins ber 12 ha. 
lands alls.
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Hjáleigur ná allar, að undantckinmi Iíróki, þcirri landstærð, cr nauðsynleg 
verður að tcljast býluiii, cr liafa aðstöðu til að nota beinan markað í bæjuin 
þeim, er í nágrenni cru, gengið út frá því, að ræktun sc aukin á þcini i sam- 
ræmi við þau skilyrði, scm fyrir hendi eru.

Heimajörðinni Görðum bcr uin 160 ba. af landi alls. Þar af mýrlcndi um 
27 lia. og annað ræktanlcgt land 70 ha. Svo eftir skipti fylgja lieimajörðinni 
með þvi túni, scm hún nú liefir, rúmlcga 100 lia. af ræktanlegu landi.

Með hliðsjón af framanrituðu er álit mitt:
1. Að hjáleigur Garða, 13 að tölu, scm cru cign ríkisins, þurfi á öllu því landi 

að halda, sem þeim við skipti hcr að fá, til þess að geta talizt sæmileg áhýli 
fyrir eina fjölskyldu livcrt.

2. Að Krókur ætti að leggjast niður scm löghýli, þcgar núverandi áhúandi 
sleppir áhúð á jörðinni, og tún jarðarinnar að lcggjast til cinnar lijáleig- 
unnar.

3. Að býlið Móakot vcgna afstöðu sinnar hcri að færa út, fá land sitt afskipt 
inn við svoncfndan Arnarnesvog.

4. Að úr lieimajörðinni Görðum mcgi skipta tveimur nýhýlum, cr til samans 
fái alls 42,8 ha. af ræktanlegu landi, cða tæpan helming af því ræktanlega 
landi, sem GÖrðum hcr.
Samkvæmt fyrirskipunum um skipti á hcimalandi Garðatorfunnar licfi 

cg framkvæmt þau í samræmi við ákvarðanir liins háa ráðuneytis, mcðal ann- 
ars í bréfum dags. 28. marz 1930 og 26. marz 1932.

Samkvæmt því, scm meðfvlgjandi uppdráttur af landinu sýnir, licfi cg 
samkvæmt munnlegu viðtali við hið háa ráðuneyti skipt frá því landi, er 
heimajörðin Garðar f;cr við úthlutun, tvcim nýhýlum, merktum á uppdrætt- 
inum I. og II., cr ráðuncytið ætlar að lcigja á'crfðafestu tií ræktunar þcim 
herra lögreglusljóra Hcrmanni Jónassvni, Amtmaimsstíg 4, og Eyjólfi Kolheins, 
Bvgggarði á Scltjarnarncsi. ()g mcð frjálsu samkomulagi milli þessara aðila 
cr ákveðið, að lögreglustjóri Hcrmann Jónasson fái nýhýli nr. I, 26,2 ha. að 
flatarmáli, og Eyjólfur Kolheins nýhýli nr. II, 16,6 ha. að stærð.

Ég vænti þess, að liið háa ráðuncyti fallist á skiptin milli hciniajarðarinnar 
og hjáleigna hennar, svo og aðrar þær tillögur, scm iiér að framan, að lokinni 
rannsókn, cru gerðar um hentugasta hagnýtingu þess lands, cr Görðmn hcyrir íil.

Uppkast að erfðafestusamningi fvlgir hér mcð.

Virðingarfyllst.

Páhni Einarsson.

Til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, Beykjavík.
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Fylgiskjal VII.

Sveitarþyngsli nokkurra hreppa.
Sbr. þskj. 163 1932 (A-deiId Alþt. s. á. bls. 942—947).

Þeir hreppar hér á landi, sem bafa meiri sveitarþyngsli á mann
þessir:

Garðahreppur, Gullbr.s.................... mann
Gerðahreppur — ................ ... — 33,71 - —
Sveinsstaðahr. A.-Hún..................... ... - 31,13 - —
Bessastaðahr. Gullbr.s..................... ... — 29,35 - —
Neshreppur i Xorðfirði.................. ... — 25,44 - —

I hreppum landsins er meðaltal . . . . . . kr. 8,64 á mann
En á öllu landinu (kaupst. og br.) . . . . — 11,87 - —

Garðahreppur ber því á niann nieira en f jórföld sveitarþyngsli iniðað við nieð- 
altal allra Jireppa á landinu, og nær þreföld niiðað við landið allt.

Nd. 100. Breytingartillaga
við brevtingartillögu á þskj. 84 Sjúkrabús o. fl.j.

Frá dómsmálaráðherra.
1. brtt. orðist svo:

Aftan við 8. gr. komi ný málsgr., svo liljóðandi:
Nú liefir ríkissjóður lagt fram fé til þess að reisa heilbrigðisstofnun, sem 

lög þessi ná til, eða bún er rekin með styrk úr rikissjóði, og má þá ekki, 
án samþykkis ráðherra, veðsetja liana fyrir öðrum skuldum eu þeiin, sem 
stafa af stofnkostnaði lieiinar, viðaukum eða endurbótum.

Nd. 101. Frumvarp
til laga um bann við okri.

Flm.: Bergur Jónsson, Jónas Þorbergsson.

1. gr.
Þegar samið er um vexti af peningum, en ekki liltekin uppliæð þeirra, skulu 

þeir vera 6 af liundraði á ári.
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2. gr.
Ef peningalán er tryggt með fasteignaveði eða á annan öruggan liátt, skal 

eftirleiðis vera frjálst að taka sömu vexti og útlánsvextir Landsbanka íslands 
eru á hverjum tíma.

3. gr.
Ef peningalán er hvorki tryggt með fasteignaveði né á annan öruggan liátt, 

má taka vexti, er séu allt að tveimur af lnmdraði liærri en útlánsvextir Lands- 
banka íslands eru á hverjum tíma.

4. gr.
Þegar reikna skal liámarksvexti sainkvæmt ákvæðum laga þessara, skal í 

þeim útreikningi taka tillit til kostnaðar við lántöku, affalla, afsláttar af láns- 
upphæðinni og þess báttar, sem allt skal reiknað sem vextir af lánsuppliæðinni.

5. gr.
Þegar skuldari greiðir ekki skuld sína á réttum gjalddaga, er liann skyldur 

til, frá þeim degi, er lánardrottinn leitar réttar síns á löglegan bátt og unz hann 
greiðir skuld sína, að greiða í vexti einum meira af hundraði en lieimilað er í 
lögum eða siður og venja er til milli kaupmanna. Þessu skal einnig fylgt um 
lán, sem standa í fasteignum. Þö mega seinni veðhafar einskis í missa við það, 
að hinir algengu eða umsömdu vextir af slíkum lánum eru liækkaðir.

Hærri dráttarvexti en 1 af hundraði á ári má ekki taka.

6. gr.
Ef samið er um hærri vexti eða dráttarvexti en greint er í lögum þessum, 

eru þeir samningar ógildir, og ef hærri vextir eða dráttarvextir liafa verið teknir, 
ber lánssala að endurgreiða skuldara þá upphæð, sem hann hefir þannig rang- 
lega af honum liaft.

Sá, er lánar peninga gegn hærri vöxtum eða dráttarvöxtum en greinir í lög- 
um þessum, og sá, er útvegar slík peningalán, skal sæta sektum, er aldrei séu 
lægri en fjórfaldur og aldrei liærri en tultugu og' fimmfaldur sá ágóði, er ólög- 
lega hefir tekinn verið eða áskilinn.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og frá sama tíma er úr gildi numin tilskipun 

frá 27. maí 1859, um leiguburð af peningum, og lög frá 7. febrúar 1890, um vexti.

Greinargerð.

Erv. þetta er sambljóða frv. því, er flutt var á síðasta þingi, og fylgdi því þá 
svo látandi greinargerð:

„Frumv. þetta er flutt fyrir tihnæli lögreglustjórans í Reykjavík. Ástæð- 
urnar til þess eru þær, sem flestum landsmönnum er kunnugt um, að okurháir 
vextir af peningum fara óðum í vöxt manna á meðal. Þess eru nú á seinni árum
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mýmörg dæmi, að þeir, sem eru í kröggum, eru svo ofurseldir okrurunum, að 
þeir verðá að greiða á annað hundrað i ársvexti. Að teknir séu 6 af liundraði og 
30—50 af hundraði í afföll af skuldabréfum með tryggu veði í fasteign, er orðið 
talsvert algengt nú upp á síðkastið.

Öllum mun nú vera Ijóst, hve stórkostleg áhrif þetta okur hefir í þjóðlíf- 
inu. Þeir, sem okurláuin taka, eru næstum alltaf í neyð. Þeir vonast flestir að geta 
hjargað sér úr neyðinni og örðugleikunum með láni, þótt óhagstætt sé, en reynsla 
flestra eða næstum allra mun eðlilega verða sú, að lánið hjargar þeiin ekki, 
heldur þvert á móti. Ástæðan er ofureðlileg, eða sem sagt sú, að engir atvinnu- 
vegir í landinu, hvort sem er verzlun, leiga á húseignum eða annað, er svo arð- 
vænleg, að liún gefi svipaðan arð og okrarinn heimtar, og þess vegna hlýtur 
niðurstaða lántakandans einatt að verða sívaxandi tap. En áður en lántakandinn 
gefur upp á bátinn til fulls, reynir liann þó að ná sér niðri á viðskiptamönnum 
sínum og vinna þar upp hina háu vexti með liærri húsaleigu, háu vöruverði o. 
s. frv. Okurvextirnir hafa því stórkostleg áhrif í þá átt að hækka verðlagið í 
landinu og gera það óheilbrigt.

Fyrir þá einstaklinga, sem nevðast til að taka peninga að láni með okur- 
vöxtum, er það næstum alltaf viss eyðilegging, og fyrir þjóðfélagið veldur það 
tjóni af ástæðum, sem að framan er greint. Sá eini, sem græðir, er okrarinn.

Þau peningalán, sem tekin eru með liærri ársvöxtum en 10%, virðist því 
fullkomin ástæða til fyrir þjóðfélagið að hanna, því eftir að vextir eru orðnir 
hærri, geta þau lán alls ekki talizt til þeirrar heilhrigðu peningaverzlunar, sem 
þjóðfélagið getur viðurkennt sem eðlilega og réttmæta."

Að framfylgja þessum lögum mun mega telja tiltölulega auðvelt“.

Ed. 102. Frumvarp
til laga um bygging og áhúð á jörðum, sem eru almannaeign.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1. gr.
Allar jarðir og hjáleigur, sem eru eign ríkissjóðs eða kirkna landsins, skulu 

næst þegar þær losna úr áhúð, eða þegar núverandi áhúandi óskar þess, verða 
hyggðar á erfðafestu eftir lögum þessum. Undanskildar þessu ákvæði eru þó 
þær jarðir, sem þegar eru ákveðnar fyrir hústaði emhættismanna, eða til ann- 
arar opinherrar notkunar.

2. gr.
Afgjald af þeim jörðum, sem um ræðir í 1. gr.. skal vera 3% af fasteigna- 

ínati landsins eins og það er þegar erfðafestan kemst í framkvæmd, og 2fi af 
verði jarðarhúsa og álags, sem á þeim hvilir.

Jarðarafgjöld skulu greiðast sýslumönnum á manntalsþingum.
Alpt. 1933. A. (40. löggjafíirjiing). 4d
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3. gr.
Erfðafesturétturinn erfist þannig:

1. Það lijónanna, sem lengur lifir, lieldur réttinuni ineðan það lifir, og eins þó 
það giftist aftur.

2. Börn af fyrra hjónabandi þess lijónanna, sem erfðafesturéttinn átti, sitja 
fyrir hörnuin af síðara hjónabandi þess.

3. Foreldrar skulu lielzt sjálfir koma sér saman uni, hvert barnanna fær erfða- 
festuréttinu, og tilkynna það sýslumanni.

I. Konii hjón sér ekki sanian uni, livert barnanna skuli liljóta erfðafesturétt- 
inn, og séu börnin orðin 18 ára eða eldri, skulu þau að viðstödduin sýslu- 
manni og að hans ráði koma sér saman um, livert þeirra erfi erfðafestu- 
réttinn.

5. Náist ekki samkomulag um það, hvert barnanna skuli erfa erfðafesturétt- 
inn, þá skal elzti sonur erfa liaiin.

6. Sé liann dóinn eða vilji ekki nytja jörðina, þá skal elzta dóttir erfa hann.
7. Sé hún dáin eða vilji ekki nytja jörðina, þá skal næstelzti sonur erfa hann, 

þá næstelzta dóttir, og svo áfram eftir aldri, þannig að til skiptis komi 
sonur og dóttir.

8. Sé ekkert barn til cftir fyrra hjónaband þess hjónanna, er á erfðafesturétt- 
inn, eða vilji það eða þau ekki nytja jörðina, koma hörn af siðara hjóna- 
bandi til greina, og þá í sömu röð og að ofan greinir.

9. Séu börnin yngri en getur í 4. lið og hafi ekki verið tekin ákvörðun uni, 
livert þeirra skuli Illjóta erfðafesturétt þegar erfðafesturéttur keinur til ráð- 
stöfunar, skal sýslumaður ráðstafa honuni, eftir tillögu meiri liluta hrepps- 
nefndar, þar til börnin geta tekið ákvörðun um, hvert þeirra skuli erfa 
hann (sbr. 4. gr.).

10. Sé ekkert barnanna, er óski að nota erfðafesturéttinn og nytja jörðina, skal 
' jörðin byggð öðrum (shr. 4. gr.).

4-.gr.
Xú deyja lijón barnlaus, eða ekkert. barnanna óskar að nytja jörðina, og 

skal þá sýshunaður byggja liana öðrum. Ætið skal þá um ábúðina fara eftir til- 
lögu meiri liluta hreppsnefndar.

Þurfi sýslumaður til bráðabirgða að hyggja jörð, sein er í erfðafestu (sbr. 
3. gr. 9. lið), má ekki hyggja hana hærra en nemur afgjaldinu, að viðbadtum 

af verði þeirra húsa, sem á jörðinni eru og ætlin á, sem jörðina hefir lil
ábúðar.

5. gr.
Meðan sama ætt heldur jörðinni mó afgjaldið ekki hækka. Þegar við jörðu 

tekur ný ætt, skal fara fram á jörðinni nýtl mat, og skal sá, er við henni tekur, 
borga afgjald eftir liana á sama hátt og um getur i 2. gr.

6. gr.
Þegar áhúendaskipti verða á jörðum, sem byggðar eru eftir löguni þessum, 

skal fara fram úttekt á liúsum af lögskipuðum úttektarmönnuni. Við þá úttekt
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skal meta, livers virði hús jarðareiganda ern með álagi, og má viðtakandi ráða, 
hvort hann kaupir liúsin eða horgar eftir þau eins og um getur í 2. gr.

A sama hátt skal meta önnur hús á jörðinni. Xáist ekki samkomulag uin, 
að viðtakandi kaupi þau, skulu þau flokkuð i tvo flokka af úttektarmönnum, 
hús, sem þarf á jörðina vegna húrekstrar, og hús. sem jörðinni eru ekki nauð- 
synleg. Hin fyrri er viðtakandi skyldur að kaupa með matsverði, en um hin 
síðari fer eftir sainkomulagi. Xáist ekki samkomulag um kaup á þeim, skal 
rífa þau og flvtja burt af jörðinni, svo áhúanda verði sem minnstur hagi að, og 
skal það gert af erfingjum fráfaranda.

7. gr.
Heimilt er ábúendum á þeim jörðum, sem hyggðar eru eftir lögum þessum, 

að skipta þeim milli barna sinna. Skulu þá gerð greinileg landamerki 'milli jarð- 
arhlutanna, og skoðast hver þeirra úr því sem sjálfstæð jörð. Ekki skal leiga 
hækka, þó jörð sé skipt eftir þessari grein, meðan sama ætt heldur ábúðinni á 
jörðum þeim, sem til verða við skiptin, en hætti ættin að nota einliverja jörð- 
ina, sem til hefir orðið við skiptin, fer um hana sem fvrir er mælt í 5. og 6. gr.

8. gr.
Þyki atvinnumálaráðherra, sýslunefnd eða hreppsnefnd ástæða til að skipta 

jörð, sem hyggð er eftir þessum lögum, til þess að ný jörð geti myndazt, þá skal 
sýslumaður hlutast til um, að svo verði gert. Skal hann þá fá viðkomandi hér- 
aðsráðunaut eða jarðræktarráðunaut Búnaðarfélags íslands til að aðstoða við 
skiptin, ásamt tveim dómkvöddum mönnum. Þeir skulu meta landið og hvað 
það hefir hækkað síðan sú ætt tók við þvi, sem það hefir þá, og síðan framkvæina 
skiptin. Skal þá hver ný jörð, sem til verður, metast sér til verðs, svo og gamla 
jörðin með því landi, sem henni fylgir. Sá, sem hefir áhúð á jörðinni, skal fá 
fullar hætur fyrir það, sem jörðin hefir hækkað i verði fyrir atheina ættar lians, 
og aldrei má það land, sem hann er látinn halda eftir, vera minna virði en 
landið allt var, er ættin tók við henni. l'm hygging þeirra jarða, sem til verða 
við skiptingu jarða eftir þessari grein, fer eins og fyrir er mælt í 2., 5 og 6. gr.

9. gr.
Heimilt er áhúendum þeirra jarða, sem byggðar eru eftir lögum þessum, að 

taka lán út á jarðirnar i Búnaðarhanka íslands til varanlegra húsabóta, en aldrei 
má það lán vera hærra en það, að árlegir vextir og afhorgun séu jafnháir jarðar- 
afgjaldinu.

10- gr-
Fyrir afgjald þeirra jarða, sem hyggðar eru eftir lögum þessum, skal árlega 

kaupa jarðir, sem hjóðast, en þó aldrei fyrir hærra verð en fasteignamatsverð.

’ 11- gr.
Með lögum þcssum eru úr gildi numin lög nr. 31, 20. okt. 1905, og lög nr. 50, 

16. nóv. 1907, svo og önnur ákvæði eldri laga, sem koma i hága við lög þessi.
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12. gr.
Að öðru leyti en fyrir er mælt í lögum þessum fer um réttindi og skyldur 

ábúanda og landsdrottins eins og fyrir er mælt í ábúðarlögum.

G r e i n a r g e r ð.
L'ni allmörg ár liefir verið uni það rætt, að eðiilegt væri að lögfesta erfða- 

festu á leigujörðum, og þá fyrst og frenist á jörðuni ríkisins. Með því móti geta 
þeir bændur, sem búa á jörðum, er þjóðfélagið á, haft öll sömu lilunnindi af 
ábúðarrétti eins og væru þeir sjálfseignarbændur, en að auki þann létti, sem í 
því er fólgið, að börn þeirra þurfa ekki að eyða orku sinni í að cndurkaupa 
jarðirnar með umbótum foreldra sinna, en geta í þess stað beitt sér einlniga að 
umbótum jarð^nna og varið til þess öllum handbærum höfuðstól.

Þegar liafin var sala á kirkjujörðum og þjóðjörðum, var það vitaskuld 
gert í góðum tilgangi, og varð líka til mjög mikils gagns fyrir þá kynslóð. sem 
fékk jarðirnar með ágætum kjörum og fann til mikillar gleði yfir að verða 
sjálfseignarstétt. Má segja, að langsamlega flestir bændur, sem keyptu þessar 
jarðir, hafi lagt mikla orku í að bæta og fegra jarðir sinar. En eftir því scm 
fleiri af liinum upprunalegu kaupendum liætta búskap og vilja fá börnum 
sínuni hinar nýkeyptu og mjög endurbættu bújarðir til búrekstrar, vaxa erfið- 
leikarnir. Jarðirnar eru þá stórhækkaðar í verði, af mörgum ástæðum. í fyrsta 
lagi af því, að jarðirnar voru upprunalega seldar undir gangverði. í öðru lagi 
liafa almennar framfarir i landinu aukið verðgildi jarðanna, og í þriðja lagi 
liafa þær vitaskuld vaxið i verði við jarðabætur og húsabyggingar. En af allri 
þessari verðhækkun leiðir það, að börnum, sem taka við jörðum með upp- 
sprengdu verði eftir foreldra sína, veitist oft nær ókleift að standa nndir byrð- 
um þeim, sem leiðir af jarðabótunum. Er þá skipt um aðstöðu, því að í stað 
þess, að sú kynslóð, sem eignaðist jarðirnar fyrst með vægu verði, gat gert 
mikið til að bæta þær, þá verður næsta kynslóð aðallega önnum kafin við af- 
}>organa- og vaxtagreiðslur af fasteign, sem orðin er miklu dýrari lieldur en 
framleiðslan þolir. Er þá anðsætt, að stöðvast hlýtur framsóknin með umbætur 
í ræktun og húsagerð.

Enn á ríkið eftir allmikið af jarðeignum, sem lítil ástæða er til að selja, 
ef hægt er að skapa ættum þeim, er á þeim búa, ekki aðeins sama öryggi og 
með sjálfseign og sjálfsábúð, lieldur miklu meira, eins og sannað er með und- 
angenginni rökleiðslu og stefnt að með frv. þessu.

Páll Zophoniasson ráðunautur Búnaðarfélags íslands licfir manna mest gert 
til að fræða menn um kosti erfðafestuábúðar. Hann hefir einnig átt mikinn þátt 
í að undirbúa þetta frv. Skoðun lians á að vera mjög þung á metunum um það, 
livað bændum landsins henti bezt í þessu þýðingarmikla efni, með því að liann 
er kunnugri bændum landsins og öllum bag þeirra, frá ferðum sínum og 
rannsóknum um efnabag bændastéttarinnar, beldur en flestir aðrir nienn hér á 
landi. Hefir og á síðari tínuim orðið mikil stefnubreyting lijá bændum lands- 
ins um þessi atriði. Eru nú fjölmargir bændur, sem lieldur vildu afhenda börn-
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uin sínuni, einu eða fleiri, erfðafestusamning um nijög endurbætta jörð heldur 
en að verða máske að sjá á eftir býlinu i hendur óviðkomandi manna, af því 
ekkert barnanna getur risið undir vaxta- og afborganabyrðinni. Má því vænta, 
að þessu frv. verði nú tekið með ineiri skilningi og samúð heldur en hefði mátt 
vænta fyrir nokkrum árum.

Ed. 103. Frumvarp
til laga um virkjun Efra-Sogsins.

Flm.: Jón Þorláksson, Jakob Möller.

1- gr.
Bæjarstjórn Revkjavíkur er heimilað að virkja fallvatnið Efra-Sog, milli 

Þingvallavatns og Úlfljótsvatns, til þess að vinna úr því raforku til almennings- 
þarfa, svo og að leggja háspennutaugar til Reykjavíkur og að gera afspennistöð 
lijá Reykjavík, og að framkvæma þau mannvirki, sem þarf til þess að koma ork- 
unni til notenda í unidæmi rafmagnsveitu Reykjavikur.

2. gr.
Áður en bvrjað er á verkinu skal senda atvinnumálaráðherra frumdrætti 

að hinuni fyrirhuguðu mannvirkjum ásamt lýsingu á þeim. Getur ráðherra kraf- 
izt þeirra breytinga á fyrirbugaðri tilhögun verksins, sem nauðsynlegar kunna 
að þykja vegna ahnenningshagsniuna, að dómi sérfræðinga ríkisstjórnarinnar.

3. gr.
Rikisstjórnin lætur á árunum 1933 og 1931 gera þær umbætur á Þingvalla- 

veginum, sem nauðsynlegar eru vegna Sogsvirkjunarinnar, og fullgera veg aust- 
an Þingvallavatns niður að Efra-Sogi. Til þessara umbóta leggur Revkjavíkur- 
bær fram 140 þús. kr., og teljast þær með kostnaði við bvggingu orkuversins og 
greiðast jafnskjótt og lán er fengið til virkjunarinnar. Með kostnaði við orku- 
verið má ennfremur telja kaupverð vatnsréttinda þeirra í Efra-Sogi, sem Reykja- 
víkurbær hefir keypt af eigendum Úlfljótsvatns. Þurfi vegna virkjunarinnar að 
gera brú á Efra-Sogið og veg frá henni vestan árinnar, skulu þau mannvirki 
teljast til orkuversins.

4. gr.
Ríkisstjórnin ábyrgist lán banda Reykjavíkurbæ til framkvæmda samkvæmt 

1-—3. gr., að uppliæð allt að 7 milljónum króna, eða tilsvarandi uppliæð í er- 
lendum gjaldeyri, enda samþykki fjármálaráðherra lánskjörin.

5- gr-
Orkuverið, háspennulínan og afspennistöðin samkv. 1. gr. nefnist einu 

nafni Sogsvirkjunin. Skal liún rekin sem sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikn- 
ingshaldi samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra staðfestir.
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6. gr.
Sogsvirkjunin selur raforku til rafmagnsveitu Reykjavíkur. Skvlt er henni 

einnig að láta í té raforku við stöðvarvegg í orkuverinu og við spennistöðvar á 
liáspennulinunni frá Efra-Sogi til Reykjavíkur til almenningsriota í nærliggj- 
andi héruðum við kostnaðarverði, að viðhættum allt að 10S?. Þetta verð má þó 
aldrei fara fram úr því, sem rafmagnsveita Reykjavikur borgar fyrir rafork- 
una, miðað við afhendingu á sama stað. Skal verð þetta, ef samkomulag næst 
eigi, ákveðið með mati samkvæmt 117. gr. 1. h. vatnalaganna frá 1923. Nú þvkir 
nauðsynlegt, til þess að ákvæðum þessarar greinar verði fullnægt, að auka virkj- 
unina frá þvi, er hún var i fyrstu gerð, og er Reykjavíkurbæ þá skylt að fram- 
kvæma aukninguna allt upp í það, að fallvatnið sé að hálfu fullvirkjað, en ríkis- 
stjórnin ábyrgist lán handa Reykjavíkurbæ til þess, með sama skilyrði og segir 
i 4. gr. Skal aukningin framkvæmd þegar er fé til hennar er fyrir hendi, nema 
gildar ástæður, að dómi ráðherra, hamli.

7. gr.
Þegar auka þarf virkjunina fram yfir það, að fallvatnið sé virkjað til hálfs, 

skal ríkisstjórnin framkvæma aukninguna og gerast meðeigandi að Sogsvirkjun- 
inni, nema samkomulag verði við hæjarstjórn Reykjavíkur um aðra tilhögun. 
Kaupir ríkissjóður þá tiltölulegan liluta af þeiin mannvirkjum, sem fyrir eru í 
fyrirtækinu, þannig að hann verði eigandi fyrirtækisins að söniu tiltölu og nem- 
ur aukningu vélaflsins móts við það vélafl, er fyrir var, og eígandi að hehningi 
þegar fallvatnið er fullvirkjað. Kaupverðið eða hluta þess má rikisstjórnin inna 
af hendi með því að taka að sér greiðslu á tilsvarandi hluta þeirra skulda, er á 
fyrirtækinu hvíla. Ef samkomulag um kaupverðið næst eigi, skal það ákveðið 
með mati samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms. Á Reykjavíkurhær 
þaðan i frá rétt til þess, hvenær sem hann þarf, að fá sem svarar heliningi ork- 
unnar úr fallvatninu fullvirkjuðu handa rafmagnsveitu Reykjavíkur. Með kostn- 
aði við fyrstu aukningu samkvæint þessari grein skal telja vatnsréttindi í Efra- 
Sogi fyrir landi Kaldárhöfða með sömu uppliæð og áðurnefnd vatnsréttindi fyrir 
landi Úlfljótsvatns.

Nú liefir virkjuninni safnazt varasjóður þegar rikissjóður verður mcðeig- 
andi hennar samkvæmt þessari grein, og verður hann þá eign Reykjavíkurhæjar 
og ríkissjóðs að réttri tiltölu við greiðslur þær, er sjóðurinn hefir myndazt af, 
frá rafmagnsveitu Reykjavíkur annarsvegar og notendum utan hennar hinsvegar.

Rétt sinn samkvæmt þessari grein getur ríkisstjórnin framselt til þess eða 
þeirra fyrirtækja, er þá hafa með höndum orkuveitu til almenningsþarfa um 
taugakerfi frá Efra-Sogi til héraða utan takmarks rafmagnsveitu Revkjavikur.

8. gr.
Þegar rikisstjórnin er orðin meðeigandi að Sogsvirkjuninni samkvæmt 7. 

gr„ skal stjórn fyrirtækisins skipuð 5 mönnum: Tveim, er bæjarstjórn Revkja- 
vikur kvs, tveim, er tilnefndir verða af þeim aðilum utan rafmagnsveitu Revkja- 
víkur, sem njóta orku frá Sogsvirkjuninrti, og hinum fimmta, er hæstiréttur til- 
nefnir. Skulu þeir allir skipaðir til þriggja ára. Eftir að 1 ár er liðið frá skipun
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nefndarinnar, skulu árlega ganga úr nefndinni annaðhvort fulltrúar Reykja- 
vikur eða fulltrúar kosnir af utanhéraðsnotenduni eða fulltrúi hæstaréttar. Skal 
varpað hlutkesti um, hverjir skulu fyrst ganga úr. Xánari fyrirmæli um stjórn 
og rekstur fvrirtækisins skulu þá sett ineð reglugerð, er ráðherra staðfestir.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. að niestu samliljóða þessu liefir verið flutt á þrem undanförnum þing- 

um, en ekki náð fram að ganga. Fvlgdi því upphaflega eftirfarandi greinargerð 
frá milliþinganefndinni i raforkumálum:

„Meðal annara viðfángsefna hefir raforkumálanefndin látið rannsaka, livaða 
héruð mundu geta notið raforku frá Soginu, ef virkjun á því kæmist i fram- 
kvæmd. Þótt þeirri rannsókn sé ekki að fnllu lokið, þykir nú þegar sennilegt, að 
þessi héruð muni liafa aðstöðu til notkunar á raforku frá Sogi, auk Revkjavikur:

Yestmannaeyjar, Rangárvallasýsla, Árnessýsla, Gullbringusýsla, Hafnar- 
fjörður, Kjósarsýsla, Rorgarfjarðarsýsla, Mýrasýsla.

Sakir þess, að sumstaðar á þessu svæði er töluvert fjölmenni saman komið 
í kauptúmnn og sjóþorpum, virðist sem allinikið at' orkuveitum út frá Sogi um 
liéruð þessi muni geta borið sig fjárhagslega, jafnvel 300—400 km. samanlögð 
linulengd, og mundu 13—14 þús. manns utan Reykjavíkur geta notið raforku úr 
þeim taugum. Ft frá þeim mætti svo sinám sainan. stækka veituna og koma 
fleiri og fleiri notendum í samband við liana.

Út af þessu.þótti raforkumálanefndinni nauðsynlegt að atliuga nú þegar, 
á livern liátt væri unnt að tryggja það, að íbúar nefndra liéraða utan Reykja- 
víkur gætu þegar til kæmi átt kost á raforku úr Soginu í sambandi við virkjun 
þá á fallvatni þessu, sem Reykjavikurbær er að undirbúa. Til þess að athuga þetta 
málefni sérstaklega voru á fundi raforkumálanefndar 14. jan. þ. á. kosnir í 
undirnefnd þeir Jón Þorláksson verkfr. og Sigurður Jónasson baéjarfulltrúi. 
Hafa þeir síðan rætt málið við þar til kjörna menn úr rafmagnsstjórn Reykja- 
víkur, og er frumvarp þetta árangurinn af því starfi.

Aðalhugsun frv. er sú, að Reykjavíkurbær, sem á liálf vatnsréttindin í þessu 
fallvatni, byrji á virkjuninni og haldi henni áfram þar til fallvatnið er virkjað 
að hálfu, en selji raforku til nærliggjandi héraða með kostnaðarverði, að við- 
bættri lítilli þóknun. Er þetta mikið liagræði fyrir héruðin, að þurfa ekki að 
leggja fram fé til virkjunar meðan raforkunotkun þeirra er lítil, svo að erfitt 
yrði að fá sjálfstæða virkjun til að svara kostnaði. Þegar raforkunotkunin í heild 
er komin upp í helming virkjunar, er gert ráð fyrir, að notendur raforku i hér- 
uðunum utan Reykjavíkur lialdi áfram stækkun orkuversins og verði meðeig- 
endur þess, og njóti þannig þeirra hagsmuna, sem liggja í því að verða eigandi 
orkuvers þegar raforkunotkun er orðin mikil. Kemur sá hagnaður sérstaklega 
fram i þvi, að orkuverið heldur áfram að vera starfhæft eftir að bvggingar- 
kostnaður er afskrifaður eða byggingarlán greidd, og getur raforkan þá lækk-



að í verði eða rekstur orkuversins gefið tekjuafgang til aukningar á taugakerf- 
inu.

Með því að virkjun Reykjavikurbæjar skapar þarna aðstöðu fyrir stóran og 
fjölmennan landshluta til þess að byrja á að koma upp raforkuveitum til al- 
menningsþarfa, þvkir rétt að ríkið láti Reykjavíkurbæ í té aðstoð til virkjunar- 
innar með vegagerðum og með ábyrgð fyrir virkjunarláni, svo sem ráðgert er i 
frumvarpinu.

Um 3. gr.
Gert er ráð fyrir að leggja nýjan veg suður með Þingvallavatni að austan- 

verðu að virkjunarstaðnum. Hefir vegamálastjóri lauslega áætlað kostnað veg- 
arins 230 þús. kr. Vegur þessi verður alfaravegur og gerir því frumvarpið, sam- 
kvæmt tillögum vegamálastjóra, ráð fyrir, að aðeins helmingur kostnaðarins 
komi á Sogsvirkjunina, eða 115 þús. krónur. Ennfremur er aukið viðhald Þing- 
vallavegarins og stvrking á brúm, allt beinlínis vegna Sogsvirkjunarinnar, á- 
ætlað af vegamálastjóra á 25 þús. krónur.
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L'm 4. gr.
Áætlun rafmagnsveitu Reykjavíkur um virkjun Sogsins nam 6 milljónum 

króna. Tilboð þau, sem fengizt bafa i verkið, voru nokkru hærri, og þar sem auk 
þess má gera ráð fyrir, að afföll kunni að verða á láni til virkjunarinnar, þykir 
eigi fært að tiltaka uppbæð þá, sem ábyrgjast þarf, lægri en 7 millj. krónur, enda 
gerir frumvarpið ráð fyrir því, að bér sé aðeins um hámarksupphæð að ræða.

Að öðru leyti skýrir frumvarpið sig sjálft“.
Til viðbótar þessu vilja flm. aðeins taka það fram, að þeir eru reiðubúnir 

til samkomulags um það, að inn í frv. verði tekin ákvæði, er tryggi það, að unnt 
verði samtímis virkjuninni að koma upp báspennulínum til þeirra staða á Suð- 
vesturlandi, sem eftir rannsóknum milliþinganefndarinnar hafa aðstöðu til þess 
að nota sér raforkuna ón beinna framlaga úr rikissjóði.

Ed. 104. Frumvarp
til laga um viðauka við liin almennu liegningarlög frá 25. júní 1869.

Flutningsm.: Jón Þorláksson.

1. gr.
Forstöðumenn og starfsmenn við stofnanir rikisins, bæjarfélaga og sveitar- 

félaga mega hvorki. sjálfum sér til banda né banda fyriríækjum, sem þeir eru 
við riðnir, taka við.neinum umboðslaunum eða þóknun i neinni mynd frá fram- 
leiðendum eða seljendum þess varnings sem keyptur er banda stofnun þeirri, 
er þeir veita forstöðu eða starfa við. Brot gegn þessu lieimfærist undir þrettánda 
kapítula liinna almennu hegningarlaga.
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Sþ. 108. Breytingartillögur
við lillögu til þingsályktunar um að leggja niður rikisféhirðisstarfið.

Frá Bjarna Asgeirssyni.

a. A eftir ,,Landsbankann“ í tillgr. komi: eða Búnaðarbanka Islands.
b. Orðin „eins og áður var“ í lok tillgr. falli niður.

Ed. 109. Frumvarp
til laga um sérstaka beimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum. 

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Sýslumenn og bæjarfógetar, og í Reykjavík lögmaður, skulu þegar eftir 

að lög þessi öðlast gildi, gera skrá, bver fvrir sitt umdæmi, um þau þinglýst 
veðbréf i fasteignum, sem dagsett eru fvrir 1. janúar 1905 og ekki liafa verið 
afmáð úr veðmálabókunum.

I skrár þær, sem um er getið í 1. málsgr., skal þó ekki taka þau fasteigna- 
veðsbréf, er standa skulu um aklur og æfi eða alla lífstíð eins eða fleiri eða til- 
tekinn tíma svo langan, að þau bafi ekki átt að vera greidd að fullu fvrir 1. 
janúar 1930.

2. gr.
Þegar skrár þær, sem í 1. gr. getur, eru fullgerðar, skal hlutaðeigandi 

dómari senda eigendum þeirra fasteigna, sem veðsettar eru, og eigendum veð- 
bréfanna fvrirspurn um, bvort veðskuldin muni vera greidd eða ekki.

Nú bera afsals- og veðmálabækur ekki með sér, hver er eigandi fasteignar, 
og er dómara þá ekki skvlt að senda lionuni fyrirspurn eftir 1. málsgr. þess- 
arar gr., nema liann á annan bátt viti um cigandann. Hið sama er, ef veðbréf 
sýnir ekki, hver er eigandi þess, eða bann er látinn eða óvist er um bústað hans 
eða liann er fluttur af landi burt, eða stofnun á i hlut, sem liðin er undir lok.

. 3. gr.
Nú berst dómara svar eða svör við fvrirspurn, sem bann hefir sent sam- 

kvæmt 2. gr., og skal bann þá, ef það eða þau að áliti lians sýna, að veðbréf 
það, sem við er átt, sé ekki greitt að fulíu, gera athugasemd um þetta í veð- 
málabókina, þar sem veðbréfið er skráð, og í fasteignaskrána. Jafnframt gerir 
liann atbugasemd um þetta i skrá þá, sem í 1. gr. getur.

• 4. gr.
Nú eru liðnir 4 mánuðir frá þvi fyrirspurnir þær, sem um er rætt í 2. gr., 

voru sendar, og skal þá dómari gefa út opinbera stefnu í samræmi við regl-
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urnar um ógildingu viðskiptabréfa með dómi, til ógildingar þeirra veðbréfa, 
sem í skrá eru tekin samkvæmt 1. gr. og ekki falla burt eftir reglum 2. og 3. 
gr. Stefna skal í einni stefnu í lögsagnarumdæmi liverju, og birtir dómari stefn- 
una þrisvar í Lögbirtingablaðinu. Fyrir birtinguna greiðist ekkert gjald.

Stefnur samkvæmt þessari gr. skal birta fvrir 1. april 1934.

5. gr.
Þau mál, sem 4. gr. ræðir um, skulu rekin fyrir aukarétti, þar sem dómari 

er búsettur. Réttargjöld greiðast ekki í þeim málnm.

6. gr.
Nú gefur einhver sig fram á þeim degi, sem til er tekinn í stefnunni, eða 

áður, og færir þær líkur eða sannanir, er dómari tekur gildar, fyrir því, að það 
veðskuldabréf, sem um ræðir, sé ekki að fullu greitt, og fellur þá málið niður, 
að því leyti sem það bréf snertir, en dómari gerir atbugasemd í veðmálabók 
um þetta eftir reglum 3. gr.

7. gr.
Nú gefur einliver sig fram og skýrir frá, að umstefnt veðskuldabréf sé enn 

í gildi, en að það hafi glatazt fvrir honurn, og skal lionum þá veittur frestur, 
ekki styttri en 1 mánuður og ekki lengri en 6 mánuðir, til þess að færa sönn- 
ur á það, að eigandi hinnar veðsettu eignar kannist við veðskuldbindinguna eða 
að veðhafi hafi undirbúið málssókn til ógildingar bréfinu. Ef veðhafi gerir 
hvorugt, fer um bréfið eins og segir í 8. gr., en kannist eigandi fasteignarinnar 
við veðskuldbindinguna, fer um það eftir 6. gr., ella skal bíða dóms í binu nýja 
máli, og fer þá um bréfið eftir úrslitum bans.

8. gr.
Um þau veðskuldabréf, sem enginn gefur sig fram sem eigandi. að í síðasta 

lagi á þeim degi, er stefna tilgreinir, skal með dómi ákveða, að þau megi af- 
má úr veðmálabókum, og skal það síðan gert ókeypis og vísað til beimildar í 
dóminum.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 110. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 100 [Sjúkraliús o. fl.].

Frá Vihnundi Jónssyni.

Orðin „eða hún er rekin með stvrk úr ríkissjóði" falli burt.
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2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr einargerð.

Þessu niáli hefir áður verið hreyft, og fyrst á sumarþingi 1931, er brtt. sama 
efnis var flutt við frv. til laga um einkasölu á tóbaki, sem þá lá fyrir þinginu. 
Sú tilraun náði ekki framgangi, af því að réttara þótti, að þetta efni kæmi fram 
i þeirri mynd, að það tæki til allra ríkisstofnana, svo og til stofnana bæjar- og 
sveitarfélaga. Síðan hefir málið komið aftur fram og verið vel tekið i orði frá 
öllum hliðum, en ekki náð sámþykki.

Hér er nú frv. flutt í þeirri mynd, sem eftir umræðum á undanförnum 
þingum ætti að mega vænta samkomulags um.

Um ástæður fyrir þessari lagasetningu skal ég aðeins taka þetta fram: 
í 13. kapítula hinna almennu hegningarlaga eru lagðar þungar refsingar við

fjárdrætti embættis- og sýslunarmanna og hverskonar misnotkun þeirra á stöðu 
sinni sér til ávinnings. Meðan starfsemi ríkisins var haldið nokkurnveginn innan 
þeirra takmarka, sem áður voru, liafa þessi ákvæði reynzt fullnægjandi og öll- 
um hlutaðeigendum verið Ijóst, hvað þeir áttu á liættu, ef þeir vildu misnota 
stöðu sína sér til ávinnings. En eftir að ríkið er farið að setja á fót ýmiskonar 
verzlunar- og atvinnut'yrirtæki og velja þangað forstöðumenn og starfsfólk, 
sem alls ekki hefir lifað sig inn í ríkjandi lagareglur um embættismenn, hefi 
ég beinlínis orðið var við vöntun á skilningi um þetta, og tel þvi brýna nauð- 
syn á lögleiðing þeirra ákvæða, er frv. liefir inni að halda.

Nd. 105. Tillaga
til þingsólyktunar um innflutning karakulasauðf jár.

Flm.: Halldór Stefánsson, Steingrimur Steinþórsson, Guðbrandur ísberg, 
Sveinn Ólafsson, Björn Kristjánsson, Þorleifur Jónsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að nota heimild laga 
nr. 27, 8. sept. 1931, um innflutning karakulafjár frá Þýzkalandi, og svo fljólt, 
að unnt sé að hafa það til framtímgunar næsta vetur.

Greinargerð.

Landbúnaðarframleiðsla vor er fábreytt og markaðir fyrir hana svo tak- 
markaðir sem kunnugt er. Oss er þvi hrýn nauðsyn að leita allra úrræða til að 
auka fjölbrevtni hennar og markaðsmöguleika. Mjög miklar líkur eru til, að 
verulegs ávinnings megi vænta í þessu tilliti af ræktun karakulafjár hér á landi, 
þar sem verðmætustu afurðir þess eru aðrar en þær, sem sauðfé vort gefur. 
Má einskis láta ófreistað, sem oss geti orðið til ávinnings í þessu efni.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 41
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Ed. 106. Frumvarp
til laga uni breyting á lögum uni dýralækna, nr. 61, 3. nóv. 1915.

Flutningsm.: Magnús Torfason.

1. gr. í lögum nr. 61, 3. nóv. 1915, orðist svo:
Dýralæknar skulu finnn, tveir í Sunnlendingaf jórðungi, þriðjí í Vestfirðinga- 

fjórðungi, fjórði í Norðlendingafjórðungi, finunti i Austfirðingafjórðungi. At- 
vinnumálaráðuneytið skipar þá og kveður á um bústað þeirra.

Greinargerð.

Breyting sú á lögum um dýralækna frá 3. nóv. 1915, er hér kemur fram, er 
flutt vegna ákveðinna en eðlilegra óska bænda á Suðurlandsundirlendinu til 
þess að fá sérstakan dýralækni, en í þessu tilliti hafa þeir verið mjög afskiptir.

Með auknum framförum í landbúnaði og betri meðferð á búpeningi er ó- 
umflýjanlegt að fjölga dýralæknunum. Breyting þessi fer fram á, að þeir verði 
5 samtals á öllu Iandinu, og mega þeir ekki færri vera. Þessi dýralæknafjölgun 
hefir aðeins lítinn kostnað í för með sér, en sá kostnaður er hverfandi saman- 
borið við það gagn, sem dýralæknir í stærsta landbúnaðarhéraði landsins gæti gert.

Samkvæmt búnaðarskýrslum frá 1931 er gripafjöldi í Vestur-Skaftafells- 
sýslu, Rangárvallasýslu og Árnessýslu sem hér segir: sauðfé 143351, nautgripir 
8262, hross 14376, en gripastóll allra landsmanna er á sama tíma: sauðfé 640031, 
nautgripir 30070, hross 50657. Dýralæknir sá, sem á Suðurlandsundirlendið 
kæmi, þyrfti því að annast um 15 þúsund sauðfjár, 2200 nautgrípi, 4200 hross 
fram yfir það, sem aðrir dýralæknar landsins hefðu að annast. Þessar tölur 
sýna augljóslega, að krafa hænda á Suðurlandsundirlendinu er í alla staði hin 
sanngjarnasta. Sem stendur eru ekki til nerna 4 dýralæknar á landinu, en tveir 
dýralæknanemar, er stunda nám við erlenda háskóla, liafa nú bráðum lokið því. 
Það er þvi ekki ástæða til þess að fresta stofnun þessarar sýslanar vegna þess, 
að enginn dýralæknir sé til þess að taka við henni. Þráfáldlega hafa komið fram 
ákveðnar óskir um, að dýralæknir fengist með búsetu á Suðurlandsundirlendinu, 
en nú hafa þessar óskir orðið háværari en oft áður, og stafar það meðal annars 
af því, að ýmsir sauðfjársjúkdómar hafa nú gert alvarlegan usla á Suðurlands- 
undirlendinu, en auk þess er hin mesta nauðsvn að hafa dýralækni í nánu sam- 
bandi við mjólkurbúin til leiðbeiningar og eftirlits. Dýralæknir sá, sem er í 
Reykjavík, hefir nú svo mikinn starfa þar og í nágrenni, að hann getur aðeins 
að litlu leyti sinnt óskum og þörfum bænda á Suðurlandsundirlendinu.

Sþ. 107. Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunar ura að leggja niður ríkisféhirðisstarfið.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Fyrir „Landsbankann" í tillgr. komi: Búnaðarhanka íslands.
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Nd. 111. Frumvarp
til laga uni sjúkrasjóð ríkisins.

Flutningsm.: Vihnundur Jónsson.

1- gr.
Stofna skal sjóð til styrktar fátækum sjúklingum, sem leita þurfa læknis- 

lijálpar sainkvæmt ákvæðum 3. gr. laga þessara og ekki er trvggður sjúkra- 
styrkur í því skyni annarsstaðar frá.

Sjóðurinn skal heita sjúkrasjóður ríkisins.

2. gr.
Sjóðurinn liefir tekjur eftir því, sem veitt er í fjárlögum, og er i umsjá fjár- 

málaráðherra.
3. gr.

Ráðherra úthlutar styrkjum úr sjóðnum eftir tillögum landlæknis. Styrk- 
liæfir eru þeir:

1. sem haldnir eru langvarandi sjúkdómi eða hafa langvarandi eftirstöðvar eftir 
sjúkdóm (t. d. mænusóttarsjúklingar), enda sé þeim batavon.

2. sem haldnir eru sjúkdómi, er leita verður læknishjálpar við út úr landinu.
3. sem haldnir eru sjúkdómi, sem ætla má, að útrýma megi úr landinu með því 

að taka þá til lækningar (t. d. geitnasjúklingar).
4. Örkumla menn, til að standast kostnað við útvegun nauðsynlegra gervilima, 

varanlegra umbúða, sjúkravagna o. s. frv.

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

Greinargerð.

Undanfarið hefir verið veitt í fjárlögum meira og minna fé til sjúklinga, er 
sérstök ástæða liefir þótt til að styrkja á þann hátt til að leita sér læknishjálpar, 
svo sem ef um óvenjulega og langvarandi sjúkdóma liefir verið að ræða, ef leita 
hefir þurft hjálpar út úr landinu o. s. frv. Hafa þessir styrkir verið bundnir við 
nöfn, og má geta nærri, að úthlutunin hefir orðið nokkuð af handaliófi, þar sem 
þingið í heild sinni hefir átt atkvæði um liana. Er stungið hér upp á liagfelldara 
skipulagi á þessum styrkveitingum, sem-sé því, að þingið veiti árlega nokkra 
upphæð í þessu skyni, en heilbrigðisstjórnin verði látin um úthlutunina, og mundi 
hún gera það á þann hátt, að taka við umsóknum, kynna sér allar ástæður og út- 
lduta síðan styrkjunum sem sanngjarnast eftir efnum og öðrum þeim ástæðum, 
sem fyrir hendi eru, að svo miklu leyti sem f járveitingin hrekkur til.

Auk persónustyrkjanna hefir við og við verið veitt í fjárlögum nokkurt fé 
til stvrktar mænusóttarsjúklingum, og hefir heilbrigðisstjórnin úthlutað þvi fé. 
Eftir mænusóttarfaraldurinn mikla 1924 voru veittar í fjáraukalögum 1925 kr.
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10000,00 í því skyni, 1926 kr. 4600,00, 1927 kr. 1000,00, 1928 kr. 800,00, 1929 
kr. 3000,00 og 1930 kr. 1000,00 (alltaf í f járaukalögum).

Enn hefir verið veitt á hverju ári siðan 1926 nokkurt fé til geitnalækninga, 
frá kr. 2500 fyrsta árið niður í kr. 500, og síSan 1920 kr. 4000 á ári til gervilima- 
kaupa.

Gerir frumvarpið ráð fyrir þvi, að öllu þessu verði slengt saman í eina fjár- 
veitingu, er heilbrigðisstjórninni verði fengin til úthlutunar. Heyrir þetta allt að 
nokkru leyti saman og getur livað styrkt annað til skiptis, með þvi að nokkur 
áramunur er að þvi, hvar þörfin kallar mest eftir.

3. gr. frv. takmarkar verksvið sjóðsins, og er alls ekki ætlazt til þess, að hann 
taki að sér ólæknandi sjúklinga til framfærslu.

Samkvæmt landsreikningum 1924—1931 liefir verið varið úr ríkissjóði til 
styrktar sjúklingum þeim, er frv. gerir ráð fyrir að sjóðurinn taki að sér:

1924 '............................... kr. 4500,00
1925 ................................  — 12060,75
1926 ............................... — 11800,00
1927 ............................... — 3900,00
1928 ............................... — 3405,77
1929 ............................... — 12663,01
1930 ................................ — . 10500,00
1931 ............................... — 8249,54

Er þar við nokkuð að miða, er áætla skal árlega fjárveitingu til sjóðsins. 
Gert er ráð fyrir, að sjóðurinn taki til starfa þegar á þessu ári, og er það með

tilliti til þess, að ýmsir bágstaddir sjúklingar víðsvegar um landið eru nú illa 
haldnir eftir nýafstaðna mænusótt, hafa sára þörf fyrir styrk og þvkja eiga sann- 
girnistilkall til hans fvrir þá hefð, sem á er komin. Mun ekki verða komizt hjá að 
veita á yfirstandandi ári nokkra upphæð í f járaukalögum í þessu skyni.

Nd. 112. Frumvarp
til laga um hreyting á lögum nr. 43 frá 1927 [Fátækralögj.

Flutningsm.: Guðbr. Isherg, Pétur Ottesen, Hannes Jónsson, Sveinn Ólafsson. 

1- gr.
Við 51. gr. 2. mgr. I stað orðanna „greiðist af sveitarsjóði“ komi: greiðist af 

ríkissjóði.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr einargerð.

Ákvæði 51. gr. fátækralaganna um heimild sveitarstjórna til að fá óreglu- 
menn og slæpingja, er sveitarstyrk þiggja, setta í þvingunarvinnu eða fangelsi
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munu litt eða ekki hafa verið notuð fyrr en vinnuhælið að Litla-Hrauni var reist. 
Hugðu sveitarstjórnir þá gott til að knýja fram greiðslu hjá óreiðumönuum, er 
eigi hirtu að greiða, eða sökum óreglu eigi gátu greitt framlagðan sveitarstyrk 
þeim til handa. Þetta liefir og borið nokkurn árangur, en komið hefir fvrir, að 
sveitarfélög liafa þurft að greiða meðgjöf svo liundruðum króna skiptir með 
þurfalingum sínum, vegna dvalar þeirra á Litla-Hrauni. Eru það of þungar bii- 
sifjar fátækum sveitarfélögum, sem eru að sligast undir framfærslu þurfalinga 
sinna, að verða eigi aðeins, samkv. ákvörðun löggjafans, að ala önn fyrir óreglu- 
mönnum og slæpingjum, sem eigi vilja eða nenna að vinna, eða eyða kaupi sinu 
öllu i óreglu, lieldur þurfa og að greiða fyrir dvöl þeirra á opinberri refsistofnun, 
sem liið sama löggjafarvald hvetur sveitarstjórnir til að nota sem hótun og þving- 
un gagnvart þessum mönnum. Virðist eðlilegast, að sama gildi um alla menn, 
sem dæmdir eru til hegningarvinnu eða þvingunarvinnu, að sá kostnaður, sem af 
þvi stafar, sé greiddur af almannafé, að svo miklu leyti sem þeir greiða hann eigi 
sjálfir. Er því lagt til, að ákvæðum 51 gr. fátækralaganna um greiðslu dvalar- 
kostnaðar óreglusamra þurfamanna á refsistofnunum verði breytt á þann veg, 
að rikið greiði hann hér eftir.

Nd. 113. Breytingartillaga
við frv. til laga um sjúkrahús o. fl.

Frá allsherjarnefnd.

Aftan við 8. gr. bætist: Nú hefir ríkissjóður lagt fram fé til þess að reisa heil- 
brigðisstofnun, sem lög þessi ná til, og má þá ekki, án samþvkkis ráðherra, veð- 
setja hana fyrir öðrum skuldum en þeim, sem stafa af stofnkostnaði hennar, við- 
aukum eða endurbótum.

Nd. 114. Frumvarp
til laga um landamerki Borgarhrepps i Mýrasýslu.

Flutningsm.: Bjarni Asgeirsson.

1- gr.
Landamerkí Borgarhrepps í Mýrasýslu skulu vera þau, er Iiér greinir:
Að vestan ræður Langá landamerkjum frá sjó til upptaka sinna í Langár-

vatni. Þaðan ræður Langavatn merkjum, þar til Langavatnsdalsá fellur í það, 
þá Langavatnsdalsá, þar til Mjóadalsá fellur i liana.

Mjóadalsá ræður síðan merkjum að Sauðarhrygg. Þaðan eru merkin sjón- 
hending upp á hæstu trumbu á Viðidalsmúla og þaðan eftir háeggjum fyrir efstu
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drög Víðidals, en þaðan eins og vötnuni liallar frá háfjalli suður i liæstu drög á 
Sátudal; þá ræður Sátugil merkjum niður í Fossdalsá, þá Fossdalsá niður i 
Skammá, þá Skammá í Vikravatn, þá Vikravatn að Lamhafelli. Þá ræður merkj- 
um laut sú, sem er á milli Vikrafells og Lambafells, þar sem liún er lægst, allt 
ofan í Litluá á Grímsdal. Þá ræður merkjum Litlaá þar til hún fellur í Gljúfurá, 
en síðan Gljúfurá, alla leið um sýki, er rennur úr henni í Norðurá, á milli Sól- 
lieimatungu-tungu og Ferjubakka. Þaðan ræður merkjum Norðurá þar til hún 
rennur i Hvítá, en síðan Hvítá alla leið til sjávar.

2. gr.
Frá þeim tíma, er lög þessi öðlast gildi, tekur Borgarhreppur að sér fram- 

færslu allra þeirra, sem hjálparþurfa eru eða verða og framfærslusveit eiga eða 
mundu eignast í Stafholtstungnahreppi vegna fæðingar eða dvalar á jörðinni 
Grísatungu.

3. gr.
Stofholtstungnahreppur skal öðlast forkaupsrctt að afréttarlandi þvi, er 

Stafholtskirkja á í Norðurárdalshreppi: Einiherja-, Brekku- og Staðarmúlum 
ásamt hálfum Baulusandi. A sama hátt eignast Borgarhreppur forkaupsrétt að 
Staðartungu og Grísatungu. Um kaupverð á löndum þessum fer eftir mati þriggja 
manna nefndar, einum útnefndum af sýslunefnd Mýrasýslu, öðrum af kirkju- 
málaráðherra Islands og þriðja af hæstarétti.

4. gr.
Geri Stafholtstungnahreppur kröfu á hendur Borgarhreppi um skaðabætur 

vegna ákvæða laga þessara, og verði ekki samkomulag milli þeirra um bæturnar, 
skulu þær úrskurðaðar af nefnd þeirri, sem um getur í 3. gr. laganna.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt fyrir beiðni hreppsnefndar Borgarhrepps, í þeim til- 
gangi að lagfæra nokkuð landamerki hreppsins og m. a. til þess að ná inn fyrir 
þau fjalllendi, sem sveitin á, en nú liggur í lögsagnarumdæmi Staflioltstungna- 
hrepps.

Nánar i framsögu.
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Ed. 115. Frumvarp
til laga um verzlunarnám og atvinnuréttindi verzlunarmanna.

Flutningsm.: Jakob Möller.

Inngangur.

1- gr.
Lög þessi taka til allra fastra starfsmanna við viðskiptafyrirtæki, sem talin 

eru i 2. gr. Þó taka lögin aðeins til starfsmanna þeirra fyrirtækja, er hafa að- 
setur í kaupstað. Með reglugerð getur ráðherra ákveðið, að lögin skuli einnig 
gilda í verzlunarstöðum, fleirum eða færri.

Lögin gilda þó eigi:
1. Þégar um er að ræða mann, sem ráðinn er til sendiferða eða sem vikapiltur 

aðeins.
2. Þegar ráðningin samkvæmt venjum þeim um vinnuskipti, sem gilda á vinnu- 

staðnum, aðeins á við störf, sem ekki krefjast sérþekkingar.
Lögin eru einkum miðuð við fulltrúa, hókhaldara, gjaldkera, hréfritara, vél- 

ritara, afgreiðslumenn í verzlun og skrifstofum, verzlunarumhoðsmenn og 
aðra, sem likt stendur á með. Agreiningi um, hvort einstakur maður eða flokk- 
ur manna falla undir lögin, ræður gerðardómur til lykta, shr. 20. gr.

2. gr.
Fvrirtæki þau og atvinnurekendur, sem lög þessi taka til, eru:
Kaupmenn, heildsalar, hlutafélög, kaupfélög, pöntunarfélög, samvinnufélög, 

bankar, sparisjóðir, vátryggingarfélög, umhoðssalar, útgerðarfyrirtæki, skipa- 
afgreiðslur, vöru- og skipamiðlarar, svo og aðrir þeir, er bókhaldsskvldir eru að 
lögum og hafa fleiri en einn mann í skrifstofu.

I. KAFLI.

3. gr.
Þeir, sem reka viðskiptafvrjrtæki, shr. 2. gr„ eða veita slíkum fyrirtækjum 

forstöðu í kaupstöðum, skulu, þá er þeir ráða karl eða konu til náms við fyrir- 
tækið, annast um, að gerður sé skriflegur námssamningur. Eyðuhlöð undir slíka 
samninga lætur ráðherra semja, að fengnu áliti Verzlunarráðs íslands, Sambands 
islenzkra samvinnufélaga og Samhands verzlunarinannafélaga tslands, og af- 
hendá lögreglustjórar þau ókeypis. Þeir skulu og rita á samningana vottorð sitt 
um, að þeir séu samkvæmir lögum þessum. Sé ákvæði þetta hrotið, er samn- 
ingurinn ógildur.

4. gr.
Óheimilt skal þeim, er nú skal greina, að taka ófullnuma mann til starfs 

eða kennslu, sbr. 3. gr.:
1. Þeim, sem ekki eru fullnuma verzlunarmeim, nema því aðeins, að upp- 

fræðsla nemandans sé á tryggan liátt falin einhverjum starfsmanna fyrir-
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).
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tækisins, karli eða konu, seni fullnunia er. Þó niá leyfa þeim að taka nem- 
endur, sem í 10 ár hafa rekið verzlun eða annað slikt fyrirtæki sem aðal- 
atvinnu, enda þótt eigi séu fullnuma.

2. Þeim, sem tvisvar hafa rofið námssamning í verulegum atriðum og ajð ó- 
fvrirsynju.

3. Þeim, sem dæmdir hafa verið dómi, sem að almennu áliti skerðir æruna, 
og ekki hafa fengið uppreist æru.

5. gr.
í samningnum skal ákveðið, hve langt námsskeiðið skal vera; má það aldrei 

Iengra vera en þrjú ár, að meðtöldum reynslutimanum, sbr. 7. gr.
Engan pilt eða stúlku má taka til náms yngri en 15 ára. Vilji nemandi, sem 

tekinn hefir verið til náms áður en hann var sjálfráða, hætta námi eftir þann 
tima, getur hann það með venjulegum uppsagnarfresti, þótt samið hafi verið 
um lengri tíma;

6. gr.
Það skal skýrt tekið fram í samningnum, hvernig launa skuli nemandan- 

um, og skulu launin annaðhvort vera fólgin i fæði, húsnæði, klæðum og þjón- 
ustu eða þá mánaðarlaun, er greiðist í peningum að nokkru eða öllu. Xemanda 
skal séð fyrir ókeypis kennslu og veittur nægur tími til náms, þannig að hann að 
loknu námi geti fullnægt þeim skilvrðum, er þarf til þess að reka verzlun sjálfur. 
Lærimeistari er skvldur til, þegar námstíminn er liðinn, að gefa vottorð um 
kunnáttu nemandans og hegðun.

7. gr.
Fyrstu 3 — þrjá mánuðina af námstíniaiiuni ber að skoða sem reynslu- 

tíma fyrir báða, og hafa þá. bæði forstjóri og nemandi, sé hann orðinn 16 ára, 
en ella foreldrar eða lögráðamenn, rétt til þess að heimta, að samningnum sé 
slitið án þess að tilgreina nokkra ástæðu. En þegar svo er, á hvorugur heimt- 
ingu á skaðabótum hjá hinum.

8. gr.
Sé námssamningi slitið án þess að nemandi eigi sök á og bann siðan fer til 

kennslu í annan stað, skal reikna saman námstímann á báðum stöðum, er finna 
á fullan námstíma, þó því aðeins, að ekki hafi verulegur tími liðið á milli, er 
nemandi eigi var við nám.

9. gr.
Xemandi skal sýna húsbónda sínum trúmennsku, hlýðni og virðingu og 

vinna honuin allt það gagn, er hann frekast má.

10. gr.
Sé nemandi yngri en 18 ára, má vinnutiminn ekki fara fram úr 12 stund- 

um á dag, að meðtöldum námstimanum og 2 stundum á dag til að bvílast og 
matast. Húsbóndi má ekki láta nemanda vinna neina vinnu frá kl. 9 á kvöldin 
til kl. 8 á morgnana, nema brýn nauðsvn sé til.'
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11. gr.
Á sunnudögum og öðrum helgidögum þjóðkirkjunnar eða lögskipuðum frí- 

dögum má húsbóndi ekki fá nemanda neina vinnu, nema þegar sérstaklega mikið 
liggur við eða þegar birgðakönnun á sér stað. Nemandi skal fá að minnsta kosti 
10 daga sumarfrí í einu lagi, og skal það vera á tímabilinu frá 1. maí til 30. sept.

12. gr.
Meðan námstiminn stendur yfir, skal húsbóndi vaka yfir hegðun og siðferði 

nemanda og kosta kapps um, að nemandanum verði sem mest not af námstim- 
anum, og geti á hæfilegum tíma orðið fullnuma.

13. gr.
Xú sýkist nemandi án þess að honuni sé sjálfum sök á gefandi sakir ótil- 

hlýðilegrar liegðunar, og ber forstjóra þá að greiða lionuni laun í þrjá mánuði 
frá þeim tima, sem hann veiktist, og auk þess greiða kostnað allan við sjúkra- 
húslegu hans í jafnlangan tíma, þó ekki lengur en út ráðningartímann. Akvæði 
þessu verður ekki brevtt með neinuni samningi milli aðila. Þar, sem löggiltur 
sjúkrasjóður er, skal neinandi tryggður þar á kostnað fyrirtækisins.

14- gr-
.Sanmingnum getur livor aðili sagt upp án fyrirvara, ef verulegar vanefndir 

eru fvrir hendi.
Sem dæmi verulegra vanefnda, er réttlæti slíka uppsögn. nema sérstök at- 

vik hamli, má einkum nefna þessi:

A. Af liálfu húsbónda:
1. Ef nemandi er ótrúr i þjónustu sinni, misnotar trúnað yfirboðara síns eða 

bregzt þagnarskvldu um leyndarmál fyrirtækisins.
2. Ef bann fer levfislaust frá verkum sínum. Ef hann sýnir yfirboðurum sín- 

um þrjózku í starfinu eða neitar að gegna skyldum þeim, er starfi lians legg- 
ur honum á herðar.

3. Ef veikindi liamla nemanda frá námi í mánuð og sjúkdómurinn er ólækn- 
andi eða svo mikið kveður að lionuin, að læknir telur sjúkling eigi starf- 
hæfan fyrr en tveim mánuðum þar eftir. Þetta skerðir ekki kröfur nem- 
anda samkv. 13. gr.

4. Ef nemandi’ situr í fangelsi.
5. Ef nemandi er dæindur dómi, er að almennu áliti skerðir æru lians.
6. Ef nemandi leggur liendur á yfirboðara sinn eða ærumeiðir liann.

B. Af hálfu nemanda:
1. Ef nemandi verður ófær til þess að gegna starfi sinu.
2. Ef húsbóndi greiðir ekki laun nemanda eða hlunnindi, eða veitir eigi til- 

skilda fræðslu samkvæmt nánissaniningi.
3. Ef aðbúð nemanda er slíkt, að heilsu hans eða siðferði geti stafað liætta af, 

eða almennum hreinlætisreglum eigi er fylgt.
4. Ef húsbóndi leggur liönd á nemanda eða ærumeiðir liann, eða aðrir starfs-
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nienn liafa slíkt í frannni og liúsbóndi veitir nemanda eigi tilhlýðilega 
vernd.

5. Ef lærimeistari er fjarverandi fulla 2 mánuði, nema vinnan fari fram undir 
umsjón fullnuma manns.

6. Ef fyrirtækið flvzt í annan kaupstað.
Ákvæðin undir A og B eru ekki tæmandi, ef almennar reglur leiða til ann- 

ars. Tjón allt, er af liefir hlotizt, bætir liinn seki eins og lög bjóða.

15. gr.
Verði eigandi gjaldþrota eða fvrirtækið hættir af öðruni ástæðum, þannig 

að náminu verði eigi haldið áfram á sama hátt og áður, á neinandi rétt til þriggja 
mánaða kaups samkvæmt. námssamningi.

16. gr.
Enginn má taka nemanda annars manns til kennslu, sem um ræðir í lög- 

um þessum, nema námssamningi sé áður slitið. Slíkur samningur er ógildur.

II. KAFLI.

17. gr.
Verzlunarmenn eru i lögum þessum taldir þeir, sem lokið hafa verzlupar- 

nánii og sýnt kunnáttu sína á þann liátt, er hér segir:
1. a. Lokið fullnaðarprófi frá Verzlunarskóla íslands eða skóla, er eigi gerir

minni kröfur um þekkingu á verzlun og viðskiptum.
b. Auk þess stundað verklegt nám i verzlun eða skrifstofu i eitt ár eða meira.

2. Stundað verklegt nám í verzlun eða skrifstofu þrjú ár eða meira og kunna 
að færa þær bækur, sem lögboðið er, að bókhaldsskyld fvrirtæki skuli halda.

3. a. Lokið stúdentsprófi og fullnægi samskonar skilvrðuni uni bókhalds-
kunnáttu, sem um ræðir í 2. lið.

b. Auk þess stundað verklegt nám i verzlun eða skrifstofu í eitt ár eða meira.
4. Ennfreniur eiga rétt til skirteinis sem fullnuma verzlunarmenn:

a. Þeir, sem starfað hafa við verzlun eða í skrifstofu í þrjú ár eða meira seni 
fastastarfsmenn áður en lög þessi öðluðust gildi, og sýni vottorð þar að 
lútandi, sem lögreglustjóri tekur gild.

b. Fullnægi auk þess samskonar skilyrðum um bókhaldskunnáttu, seni 
um ræðir í 2. lið.

18. gr.
Hver sá, sem lokið liefir verzlunarnámi á þann liátt, sem um ræðir í 1. lið 

17. gr., á rétt að fá hjá lögreglustjóra skirteini sein verzlunarmaður, er hann 
sýnir prófskírteini sitt og vottorð tveggja skilrikra manna um námstima sinn 
við verklegt nám, ásamt vottorði lærimeistara um góða liegðun, samvizkusemi 
og alúð við það.

Þeir, sem lokið hafa verzlunarnámi á þann liátt, er um ræðir í 2. og 3. lið 
17. gr., eða fullnægja ákvæðum 4. liðs sönm greinar, eiga rétt til samskonar 
skírteinis, enda leggi þeir fram saniskonar vottorð og áður segir, en í stað próf-
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skírteinis sundurliðað vottorð um kunnáttu sina frá manni, er ráðherra liefir til 
þess skipað.

Vottorðið skal meðundirritað af tveimur prófdómenduni, skipuðum á sama 
hátt. Ráðherra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um próf þessi, eftir að 
hafa leitað álits þeirra aðila, sem nefndir eru í 3. gr.

19. gr.
• Ekkert fvrirtæki, sem um ræðir í 2. gr. laga þessara, má ráða til sín eða 

hafa í þjónustu sinni fasta starfsmenn, sem eigi hafa skirteini sem verzlunar- 
menn, aðra en þá, sem undanteknir eru i 1. gr. Hver.sá fastur starfsmaður, scm 
ekki er þannig undanþeginn og eigi hefir skirteini, telst námsmaður.

Námsmenn geta fyrirtækin ráðið fyrir hverja starfsdeild sína þannig, 
stjórnandi alltaf undanskilinn:

1 starfsmaður má vera námsmaður.
2 starfsmenn, þar af annar námsmaður, liinn verzlunarmaður.
3 starfsmenn, þar af einn námsmaður.
4 starfsmenn, þar af tveir námsmenn.
5 starfsmenn, þar af tveir námsmenn.
6 starfsmenn, þar af tveir námsmenn.
7 starfsmenn, þar af Jveir námsmenn.
8 starfsmenn, þar af þrír námsmenn.
9 starfsmenn, þar af þrír námsmenn.

10 starfsmenn, þar af þrir námsmenn.
11 starfsmenn, þar af þrír námsmenn.
12 starfsmenn, þar af þrír námsmenn.

Af liverjum fjórum starfsmönnum, sem við hætast, má sá fjórði vera náms- 
maður.

Þó er alvinnurekanda heimilt að notfæra sér við atvinnureksturinn starfs- 
krafta maka síns, foreldra og barna, þótt eigi séu fullnuma.

Samningar, er hrjóta í bága við grein þessa, eru ógildir.

III. KAFLI.

Um gerðardóm, refsingar og undanþágur.

20. gr.
Er úrskurða skal samkvæmt 1. gr., skal það gert af gerðárdómi, sem skip- 

aður er finim mönnum, einum útnefndum af Verzlunarráðinu, einum af Sam- 
bandi isl. samvinnufélaga og tveim af Sambandi verzlnnarmannafélaga Islands, 
en oddamaðnr af hæstarétti.

21. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um meðferð mála fyrir 

gerðardómi.
22. gr.

Nemendur og verzlunarmenn geta innheimt vangreitt kaup sitt samkv. 3. gr. 
laga nr. 55, 31. maí 1927.
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23. gr.
Stjórnandi fyrirtækis eða lærinieistari, seni brýtur gegn 3., 4., 5., 6., 10., 11., 

16. eða 19. gr., skal sæta sektiun, allt að 1000 kr., nema þyngri refsing liggi við 
að lögum.

Sektir renna í ríkissjóð.
24. gr.

Mál út af brotum gegn ákvæðum 3., 16. og 19. gr. eru almenn lögreglumál. 
Önnur mál samkvæmt lögum þessum eru einkalögreghunál, en má þó reka eftir 
reglunum um almenn einkamál, ef hentugra þykir.

Þegar mál sætir meðferð einkalögreglumála samkvæmt lögum þessum, skal 
rétturinn skipaður meðdómsmönnuni.

Meðdómsnienn skulu utnefndir af binum þremur aðilum, sem nefndir eru 
í 3. gr., til eins árs i senn. Útnefnir Verzlunarráðið einn, Samband íslenzkra 
samvinnufélaga einn, Samband verzlnnarinannafélaga íslands tvo. Skal Sam- 
band verzlunarmannafélaga íslands jafnan útnefna verzlunarþjóna, en aðilar 
ryðja sínum hvor úr dómi, þannig að dómurinn er í bverju máli skipaður tveim 
meðdómsmönnum.

25. gr.
Ráðherra getur veitt undanþágur frá lögum þessum, ef sérstakar ástæður 

eru fyrir hendi.
26. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 45, 30. júli 1909, svo og 
önnur lagaákvæði, er brjóta í bág við lög þessi.

27. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934. Eldri sainningar balda þó gildi sínu eitt 

ár eftir, þótt eigi séu þeir samkvæmir lögum þessum, en skal innan þess tíma 
komið í löglegt horf.

Greinargerð.

Fruinvarp samhljóða þessu var borið fram á Alþingi 1931 (vetrarþinginu, 
þingskjal 93), af þingmönnum Reykjavíkur. og fylgdi því mjög rækileg grein- 
argerð, sem hér nægir að vísa til. — Frumvarpið er samið að tilhlutun verzlunar- 
mannafélaganna í Reykjavík í samvinnu við Verzlunarráð íslands og Samband 
verzlunarmannafélaga Islands. — Er það nú flutt á ný samkvæmt eindregnum 
tilmælum stjórnar verzhinarmannafélagasambandsins.

Ed. 116. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um verzlunaratvinnu, nr. 52, 27. júní 1925. 

Flutningsm.: Jakob Möller.

3. gr. laga nr. 52, 27. júní 1925, 5. liður orðist þannig:
Fullnægir þekkingarskilyrðum þeim, er hér segir:
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1. a. Hefir lokið fullnaðarprófi frá Verzlunarskóla Islands, eða skóla, sem eigi
gerir minni kröfur um þekkingu á verzlun og viðskiptum. 

b. Auk þess stundað verklegt nám í verzlun eða skrifstofu eitt ár eða meira.
2. a. Hefir stundað verklegt nám í verzhm eða skrifstofu 3 ár eða meira.

b. Sannar, að hann kunni að færa þær bækur, sem lögboðið er, að bók- 
haldsskyld fyrirtæki skuli halda.

3. a. Hefir lokið stúdentsprófi.
b. Sannar þekkingu sína á bókhaldi, shr. 2. h.
c. Auk þess stundað verklegt nám í verzlun eða skrifstofu eitt ár eða meira. 
Atriði þau, sem um ræðir i 2. b. og 3. b., skulu sönnuð með vottorði liæfra

manna, er ráðherra tilnefnir í samráði við Verzlunarráð Islands, Samhand ísl. 
samvinnufélaga og Samband verzlunarmannafélaga Islands.

Fyrirmæli þessa tölul. taka ekki til sveitaverzlana, og getur ráðherra veitt 
undanþágu smásölum utan kaupstaða, ef ástæður mæla með.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt samkvæmt ósk verzlunarmannafélaganna i Revkja- 
vík. Frumvarpið var borið fram á Alþingi 1931, af þingmönnum Reykjavíkur, 
þskj. 66, og vísast til greinargerðar þeirrar, er því fylgdi þá.

Nd. 117. Nefndarálit
um frv. til laga um kjötmat o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Með frv. þessu eru gerðar allverulegar breytingar á lögunum um mat á kjöti 
til útflutnings og merkingu á kjöti. Felast þær breytingar einkuin og sér í lagi 
í því, að heilbrigðiseftirlitið er skerpt. Ströng fyrirmæli eru sett um það, að 
hreinlætis sé gætt i allri meðferð á kjötinu, og gildir þetta einnig um það kjöt, 
sem ætlað er til sölu innanlands, en um það eru nú engin fyririnæli framar þvi, 
sein ákveðið kann að vera í heilbrigðissamþvkktum kauptúna og kaupstaða.

Þá á samkvæmt þessu frv. að vera einn vfirkjötmatsmaður, i stað þess að 
nú eru þeir sex, en gert er ráð fyrir, að hann fái þrjá menn sér til aðstoðar og 
hafi þeir ásamt lionum eftirlit með því, hvernig kjötmatsmennirnir leysa starf 
sitt af hendi, og gæta þeir þess, að samræmi sé í matinu. Lagafvrirmæli þau, er 
nú gilda um mat á kjöti og merkingu þess, eru tekin upp í þetta frv.

Nefndin lítur svo á, að um breytingar þær, sem felast í frv., megi segja, að 
þær séu yfirleitt heldur til bóta, og sumar nauðsvnlegar, og leggur hún því til, 
að frv. verði samþ.

A tveimur stöðum i frv. er vitnað skakkt í greinar og á nokkrum stöðum 
þvkir nefndinni betur fara, að brevtt sé til um orðalag, og gerir hún því tillögur 
um, að á frv. verði samþ. þessar
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BREYTINGAR:

1. Við 3. gr. Fyrri málslið greinarinnar skal orða svo:
Hús, sem slátrað er í skepnum til söltunar á kjötinu til útflutnings eða 

til sölu innanlands, og ekki eru löggilt sláturhús, skulu vera þrifaleg og svo 
rúmgóð og þannig hagað, að kjöt geti kólnað þar nægilega fljótt og því sé 
þar að öðru leyti ekki hætt við skemmdum.

2. Við 4. gr. Aftan við aðra málsgr. bætist: 1 reglum þeim, sem ráðherra setur 
samkvæmt þessari grein, má ákveða hámarksþóknun fyrir skoðun og merk- 
ingu kjöts og annara sláturfjárafurða.

3. Við 6. gr.
a. Fyrir orðin „einhverra af helztu útflytjendum“ i fyrri málsgr. komi: 

nokkurra af helztu útflytjendum.
b. Upphaf síðari málsgr. skal orða svo:

Kjöt, sem saltað er í sláturhúsum til sölu innanlands, o. s. frv.
4. Við 7. gr.

a. Fyrir „samkvæmt 5. gr.“ i fvrsta málsl. fvrstu málsgr. komi: samkvæmt
6. gr.

b. Fyrsta málslið fjórðu málsgr. skal orða svo:
Yfirmatsmaður skal hafa að árslaunum 1200 kr., en aðstoðarmenn 

lians 300 kr. hver.
e. A eftir orðunum „ákveður ráðuneytið þau“ í síðari málsl. fjórðu málsgr. 

komi: fyrir eitt ár í senn.
d. Fyrir orðin „4 krónur 1 fæðispeninga“ i fyrri málsl. fimmtu málsgr. 

komi: 4 kr. liver í fæðispeninga og húsnæðis.
5. Við 9. gr.

a. Fvrir orðin „eða sem flutt er“ í fyrsta inálsl. fyrstu málsgr. komi: eða 
flutt er.

b. Orðin „þar sem sláturhúsið er“ í fjórðu málsgr. falli hurt.
c. Fyrir orðin „leggja það fram til skoðunar“ í sönni málsgr. komi: láta 

þar fram fara skoðun á kjötinu.
d. Fyrir „innan kauptúnsins“ í fyrri málsl. fínnntu málsgr. komi: innan 

kaupstaðárins eða kauptúnsins.
e. Fyrir „lieilbrigðisnefndar kauptúnsins“ i sama málslið komi: heilhrigð- 

isnefndar.
6. Við 11. gr.

Fyrir orðin „hvaða vörur megi selja í kjötbúðum auk þeirra vara sem“ 
í fvrri málsl. komi: hverjar vörur aðrar megi selja í kjötbúðum en þær, sem.

7. Við 12. gr.
Fyrir „4. gr. 2. málsgr.“ i fyrri málsl. fyrstu málsgr. komi: 5. gr. 2. mgr. 

Alþingi, 7. marz 1933.

Bjarni Ásgeirsson, Pétur Ottesen, Steingr. Steinþórpson,
form. frsm. fundaskr.

Guðbr. ísberg. Lárus Helgason.



Pingskjal 118 337

Nd. 118. Frumvarp

til laga uni heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í 
samkomulagi um viðskiptamál milli íslands og Xoregs.

Flutningsjn.: Asgeir Ásgeirsson.

1- Sr-
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að samkomulag það, er undirritað 

var í Oslo þann 17. sept. 1932 milli íslands og Xoregs og prentað er sem fylgi- 
skjal með lögum þessum, um fiskiveiðahagsmuni Xorðinanna á íslandi og inn- 
flutninginn á söltuðu islenzku kindakjöti til Xoregs, skuli koma í gildi.

2.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

gr.

Fylgiskjal.

Fndirritaðir, sem liafa til þess fullt 
umhoð ríkisstjórna sinna, liafa orðið 
ásáttir um eftirfarandi samkomulag:

I. kafli. Fiskiveiðahagsmunir 
Norðmanna á íslandi.

/. yrein. Hinar norsku síldarverk- 
smiðjur, sem nú eru á íslandi, er heim- 
ilt að reka áfram.

2. yrein. Auk þess, sem íslenzkum 
síldarverksmiðjum er almennt heimilt 
að kaupa við og við nýja síld af er- 
lendum fiskiskipum (að svo miklu 
leyti sem þetta getur samrýmzt 3. gr. 
fiskiveiðalaganna), er norsku síldar- 
verksmiðjunum, sem nefndar eru í 1. 
gr., heimilt að gera samninga, er gilda 
ákveðið síldveiðatimahil, við eins 
mörg erlend fiskiskip eins og þær 
kynnu að óska, um kaup á nýrri síld 
til bræðslu. Það síldarmagn, sem norsk 
verksmiðja tekur á móti samkvæmt

Alþt. 1933. .4. (40. löggjafarþing).

Fndertegnede dertil behörig benivn- 
digede av sine respektive regjeringer 
er konnnet overens om fölgende over- 
enskomst:

Kap. I. De norske fiskeriinteresser 
ved Island.

Arl. 1. Det tillates fortsatt drift av 
nuværende norske sildoljefabrikker 
pá Island.

Art. 2. Ved siden av de islandske 
sildoljefabrikkers almindelige rett til 
leilighetsvis (innenfor raminen av 
fiskerilovens Prgr. 3) á opkjöpe fersk 
sild fra fremmede fiskefartöier tilla- 
tes dct de i art. 1 nevnte norske sild- 
oljefabrikkér á avslutte sesongkon- 
trakter med det antall fremmede fiske- 
fartöier som de mátte önske, om leve- 
ring av fersk fabrikksild. Det sild- 
kvantum som vedkommende norske 
fabrikk mottar pá slike sesongkon- 
trakter og ved leilighetsvise innkjöp

43
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slíkuni saniningum, að viðbættu því, 
seni verksiniðjan kynni að kaupa við 
og við frá erlendum fiskiskipum, má 
þó ekki samanlagt fara frani úr 60% 
af bræðslusild verksmiðjunnar á þvi 
síldveiðatímabili.

3. grein. Norskum síldveiðaskipum 
er heiniilt að þurrka og gera við veið- 
arfæri sín á Siglufjarðar- og Akur- 
eyrarhöfn. Meðan á því stendur skal 
skipið, sem, í hlut á, liggja við akkeri 
eða festar, og liafa uppi merki, sem 
nánar verður ákveðið.

4. grein. Norskum síldveiðaskipuni 
skal heiinilt að fara með veiðarfæri sín 
í land og gera við þau á Akurevri og 
Siglufirði. Meðan á þvi stendur skal 
skip það, sem í hlut á, liggja við akk- 
eri eða festar, og hafa uppi nánar á- 
kveðið merki.

5. grein. Norskum fiskiskipum er 
lieimilt að nota veiðibáta sína til flutn- 
inga og vatnstöku í Revkjavík, á ísa- 
firði, Skagaströnd, Siglufirði, Krossa- 
nesi, Akurevri, Raufarhöfn, Seyðis- 
firði, Eskifirði, í Vestmannaeyjum og 
Hafnarfirði, en til vatnstöku þó þvi 
aðeins, að það komi ekki í bága við 
einkarétt til afhendingar vatns.

6. grein. Norskum fiskiskipum, sem 
afhenda ekki síld til söltunar í móður- 
skip eða í annað erlent skip, skal 
heiniilt að selja í land til söltunar alls 
500 tunnur af reknetaskipi liverju og 
700 tunnur af snurpunótaskipi.

Fvrir norsk fiskiskip, sem uppfvlla 
þetta skilvrði og hafa gert sanming 
yfir síldveiðatímabil við síldarverk- 
smiðju á íslandi, liækkar þessi tunnu- 
tala upp í 700 tunnur fyrir rekneta- 
skip og 1200 tunnur fyrir snurpunóta- 
skip.

Ef þessi söluheiniild verður afnum- 
in eða torvelduð með sérstökum laga-

fra fremmede fiskefartöier, skal dog 
tilsammen ikke overstige 60% av fa- 
brikkens rástofforbruk i sesongen.

Art. 3. Norske sildfiskefartöier til- 
lates á törre og efterse sine fiskered- 
skaper under ophold i Siglufjord og 
Akureyri. l’nder dette arbeide skal 
vedkommende fartöi være forankret 
eller fortöiet og före nærmere fastsatt 
signalflagg.

Art. 't. Norske sildfiskefartöier til- 
lates á ilandbringe og reparere sine 
fiskeredskaper i Siglufjord og Akur- 
evri. Under dette arbeide skal vedkom- 
mende fartöi være forankret eller for- 
töiet og före nærmere fastsatt signal- 
flagg.

Art. 5. Norske fiskefartöier tillates á 
benytte sine fangstbáter til transport 
og vannfylling i Revkjavik, Isafjord, 
Skagastrand, . Siglufjord, Krossanes, 
Akurevri, Raufarhavn, Sevdisfjord, 
Eskefjord, Vestmannöyane og Havna- 
fjord, vannfylling dog kun forsávidl 
det ikke strider mot etablert monopol 
pá vannforsvningen.

Art. 6. Dc norske fiskefartöier som 
ikke leverer sild til salting pá moder- 
skib eller pá annet fremmed fartöi til- 
lates á selge iland til salting ialt 500 
tönner og 700 tönner pr. skib, hen- 
lioldsvis for drivgarns- og snurpenot- 
fartöier.

For de norske fiskéfartöiers ved- 
kommende som foruten á bpfvlle 
denne hetingelse ogsá har sesongkon- 
trakt med sildoljefabrikk pá Island 
forhöies det nevnte kvantum til hen- 
holdsvis 700 tönner og 1200 tönner.

Sáfremt denne adgang opheves. eller 
vanskeliggjöres ved særlige lovbestem-
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ákvæðum eða öðrum fyririnælum yf- 
irvalda, getur norska stjórnin, þrátt 
fyrir ákvæði 18. greinar, hvenær seni 
er sagt upp samningi þessuni ineð 3 
niánaða fyrirvara.

7. grein. Xorskum fiskiskipum, sem 
ekki láta af liendi síld til söltunar í 
móðurskip eða annað erlent skip, og 
hafa gert samning vfir síldveiðatíma- 
hil við síldarverksmiðju á Islandi, 
skal heimilt að húlka afla sinn og það, 
sem til útgerðarinnar þarf, á liöfnun- 
um á Siglufirði og Akureyri. Hlutað- 
eigandi hafnarstjórn skal fvrirfram 
tilkvnnt, að slík húlkun fari fram, og 
skipið, sem í hlut á, skal, meðan á 
verkinu stendur, liggja við akkeri eða 
festar og hafa uppi nánar ákveðið 
merki.

8. grein. Xorsk fiskiskip greiða af- 
greiðslugjald og vitagjald einungis 
þegar þau koma frá útlöndum.

9. grein. Það telst ekki viðkoma í út 
löndum, er síldveiðaskip liefir sam- 
hand við annað skip utan landhelgi, 
ef hið síðarnefnda skipið hefir einnig 
greitt lögboðin gjöld á íslandi á veiði- 
tímanum, og hefir ekki síðar haft sam- 
hand við útlönd eða við önnur skip, 
sem beint eða óbeint hafa haft sam- 
band við útlönd eftir að liin lögboðnu 
gjöld voru innt af hendi. Sýna ber 
skilríki fvrir þessu frá skipstjóra hins 
skipsins.

10. grein. Xú varpar skip akkerum 
utan löggiltra hafna, og greiðast þá 
ekki opinber gjöld, ef skipið hefir ekki 
samhand við land.

11. grein. Xorsk fiskiskip, sem leita 
neyðarhafnar á íslandi, skulu aðeins 
greiða venjuleg gjöld fyrir tollskoðun 
og heilbrigðiseftirlit, og hafnsögu- 
mannsgjald og hafnargjöld o. þvl. að- 
eins ef um slík afnot er að ræða.

melser eller andre forföininger fra 
mvndighetenes side, skal den norske 
regjering uansett hestemmelsene i art. 
18., nársomhelst kunne opsige denne 
overenskomst med 3 máneders varsel.

Art. 7. De norske fiskefartöier som 
ikke leverer sild til salting pá moder- 
skib eller pá annet fremmed fartöi, og 
som har sesongkontrakt med sildolje- 
fabrikker pá Island, tillates á foreta 
omstuving av egen last av fangst og 
utrustning under ophold i Siglufjord 
og Akureyri. Dette arbeide skal pá 
forhánd anmeldes til vedkommende 
havnemyndigheter, og under arbeidet 
skál fartöiet være forankret eller for- 
töiet og före nærmere fastsatt signal- 
flagg.

Art. 8. Ivlareringsavgift og fyravgift 
avkreves norske fiskefartöier kun ved 
anlöp fra utlandet.

Art. !). Det regnes ikke som anlöp 
av uflandet nár et sildfiskefartöi har 
forbindelse med annet fartöi utenfor 
territorialgrensen sáfremt vedkom- 
mende annet fartöi ogsá har innkla- 
rert pá Island i sesongen og ikke se- 
nere har hatt forbindelse med utlandet 
eller med fartöier som har liatt direkte 
eller indirekte forbindelse med ut- 
landet efter innklarering pá Island. 
Bevidnelse herom má foreligge fra 
det annet fartöis förer.

Art. 10. Ved opankring utenfor le- 
gale islandske havner skal norske 
fiskefartöier ikke avkreves avgifter, 
sáfremt skibet ikke har forbindelse 
med land.

Art. 11. Xorske fiskefartöier som 
söker nödhavn pá Island avkreves kun 
de vanlige avgifter for toll- og sund- 
hetseftersyn samt i tilfelle av virkelig 
benvttelse los- og havneavgifter o. lign.
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72. yrein. Xorsk fiskiskip, scm geta 
sannað, að þan liafi rekið inn í land- 
helgi vegna stranms og/eða storms, 
skulu ekki sæta ákæru, ef það er ljóst 
af ölluni atvikum, að þetta hafi ekki 
átt sér stað vegna stórkostlegs gá- 
leysis eða ásetnings, í þeim tilgangi að 
veiða eða verka aflann innan land- 
helgi, enda sé þessu kippt í lag svo 
fljótt sem auðið er.

73. grein. Ef norskt fiskiskip vill 
ekki greiða sekt, heldur é)skar að dóm- 
ur gangi, skal skipinu þegar sleppt, 
gegn geynislufjárgreiðslu, en ekki 
haldið þar til dómur fellur.

II. kafli. Innflutningurinn á söltuðu 
íslenzku kindakjöti til Noregs.

74. yrein. Aðalinnflutningstollurinn 
skal strax lækkaður niður í 15 aura 
pr. kg., að viðhættum venjulegum við- 
aukum, fyrir innflutningsmagn, er 
nemi allt að 1,3(MM) tunnum árið 1932

-1933.
7,5. yrein. Eins fljótt og unnt er verð- 

ur lagt fyrir Stórþingið frumvarp um 
lækkun á aðaltollinum niður í 10 aura 
pr. kg., og um heimild til þess að end- 
urgreiða íslenzku ríkisstjórninni mis- 
mun þess tolls, sem greiddur hefir ver- 
ið, þ. e. 15 aura aðal.tolli pr. kg., og 
tollsins samkvæmt nýja aðaltollinum, 
í báðum tilfellum með venjulegum 
viðaukum, og að því er snertir inn- 
flutningsmagn, er nemi 13000 tunnum 
árið 1932—1933.

76. yrein. Xýi aðaltollurinn, 10 aur- 
ar pr. kg., skal gilda framvegis um 
eftirfarandi innflutningsmagn af sölt- 
uðu íslenzku kindakjöti:
a) Arið 1933—31 fvrir 115(M) tunnur, 

en af þeim flytjist ekkert inn frá 
1. júlí til 15, október, 8000 tunnnr

Art. 72. Det skal ikke innledes retts- 
lig forföining mot norske fiskefartöier 
som kan hevise á være drevet inn pá 
sjöterritoriet pá grnnn av ström og/ 
eller storm livis det av alle omstendig- 
heter med tydelighet fremgár at dettc 
ikke er gjort ved grov uaktsomhet eller 
forsetlig i den hensikt á fange eller til- 
virkc fangst innenfor territorialgren- 
sen og sáfremt forholdet hnrtigst mn- 
lig hringes i orden.

Art. 73. Hvis norsk fiskefartöi ikke 
vedtar böteforlegg men önsker dom, 
skal fartöiet straks frigis mot deposi- 
tum og ikke fastholdes inntil dom 
faller.

Kap. II. Innförsel av saltet islandsk 
saukjött i Norge.

Art. 74. Tollen nedsettes straks tii 
15 öre pr. kg. i grunnsats med vanlige 
tariffmessige tillegg ved fortolling i 
lí)32/33 av inntil 1,3.000 tönner.

Art. 15. Snarest mulig fremsettes det 
forslag for Stortinget om nedsettelse 
av grunnsatsen til 10 öre pr. kg. og om 
bemyndigclse til á tilhakebetale til den 
islandske regjering forskjellen mel- 
lem pá den ene side erlagt toll efter 
en grunnsats av 15 öre pr. kg. og pá 
den annen side tollen efter den nye 
grunnsats, hegge med vanlige tariff- 
messige tillegg for et importkvantum 
pá 13.000 tönner i 19,32—33.

Art. 16. Den nye grunnsats av 10 
öre pr. kg. gjöres fremtidig gjeldende 
ved fortolling av fölgende mengder 
saltet islandsk saukjött:
a) I sesongáret 1933—,31 for 11500 

tönner, hvorav intet i tiden 1. 
juli — 15. oktober, 8.000 tnr. i
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frá 16. október til 31. desember, 
og' það, seni eftir er, frá 1- janúar 
til 30. júní.

b) Árið 1934—35 fyrir 100(X) tunnur, 
en af þeim flytjist ekkert inn frá 
1. júlí til 15. október, 7000 tunnur 
frá 16. október til 31. dejsember, 
og það, sem eftir er, frá 1. janúar 
til 30. júní.

c) Arið 1935—36 fyrir 8500 tnnnur. 
en af þeim flvtjist ekkert inn frá 
1. júlí til 15. október, 6000 tunnur 
frá 16. október til 31. desember, 
og það, sem eftir er, frá 1. janúar 
til 30. júní.

d) Árið 1936—37 fyrir 7000 tunnur, 
en af þeim flvtjist ekkert inn frá 
1. júlí til 15. október, 5000 tunnur 
frá 16. október til 31. desember, og 
það, sem eftir er, frá 1. janúar til 
30. júni.

e) Árið 1937—38 og síðar fvrir 6000 
tunnur, en af þeim flytjist ekkerl 
inn frá 1. júlí til 15. október, 5000 
tunnur frá 16. október til 31. des- 
cmber, og það, sem eftir er, frá 1. 
janúar til 30. júní.

III. kafli. Gildistaka og uppsögn.
17. yrein. Samningur þessi gengur i 

gildi og endurgreiðslan samkvæmt 15. 
grein fer fram, þegar eftirfarandi skil- 
yrði eru fyrir hendi:

þegar Stórþingið hefir tekið álykt- 
un í samræmi við 15. grein hér á 
undan,

þegar Álþingi befir, ef með þarf, 
samþvkkt nauðsynlegar breytingar á 
fiskivciðalöggjöfinni,

þegar samningum milli landanna 
liefir verið komið i lag, annaðhvort 
með afturköllun uppsagnarinnar af 
íslands liálfu, eða með því að gera nýj- 
an verzlunar- og siglingasamning, er

tiden 16. oktober -31. desember 
og resten i tiden 1. januar — 30. 
juni.

b) I sesongáret 1934—35 for 10.000 
tönner, livorav intet i tiden 1. juli
— 15. oktober, 7.000 tnr. i tiden 16. 
oktober — 31. desember og resten 
i tiden 1. januar — 30. juni.

e) I sesongáret 1935—36 for 8.500 
tönner, bvorav intet i tiden 1. 
juli —15. oktober, 6.000 tnr. i 
tiden 16. oktober — 31. desember 
og resten i tiden 1. januar — 30. 
juni.

d) I sesongáret 1936 37 for 7.000 
tönner, hvorav intet i tiden 1. 
juli —15. oktober, 5.000 tnr. i 
tiden 16. oktober — 31. desem- 
ber og resten i tiden 1. januar
— 30. juni.

e) I sesongáret 1937—38 og senere 
for 6.000 tnr., bvorav intet i tiden 
1. juli — 15. oktober, 5.000 tönner 
i tiden 16. oktober — 31. desem- 
ber og resten i tiden 1. januar — 
30. juni.

Kap. III. Ikrafttredelse og opsigelse. 
.1/7. 17. Nærværende overenskomst

trer i kraft og den i art. 15 omband- 
lede tilbakebetaling av tolldifferansen 
finner sted,

nár Stortinget bar fattet beslutning 
overensstemmende med foranstáende 
art. 15,

nár Altinget bar fattet beslutning 
om eventuelle nödvendige endringer i 
fiskeriloven,

nár traktatforholdet lnellem de to 
land er ordnet enten ved tilbakekallelse 
av opsigelsen fra Islands side eller ved 
avsluttelse av en ny handels- og sjö- 
fartstraktat bygget pá de samme prin-
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bvggi á söinu nieginreglum og sanin- 
ingar og yfirlýsingar, sem nú eru í 
gildi, en hefir verið sagt upp,

og ekki seinna en 15. apríl 1933.
18. grein. Samningi þessum getur 

livort ríkið fyrir sig sagt upp með 6 
niánaða fyrirvara, þó þannig, að af Is- 
lands liálfu má ekki segja npp sanin- 
ingnuni þannig, að liann gangi úr gildi 
á timabilinu 1. júni til 30. september, 
og frá Noregs hálfu ekki þannig, að 
hann gangi úr gildi á tímahilinu 1. 
október til fehrúarloka.

Þessu til staðfestu liafa undirritaðir 
skrifað nafn sitt undir samkomulag 
þetta, sem er gert í tveimur eintökum 
á islenzku og tveimur eintökum á 
norsku.

Oslo, þann 17. septemher 1932.

Fyrir ísland: Fvrir Noreg:
Ólafur Thors. T. Anderssen-Rysst. 
Jón Arnason. S. .Tohannessen.

Stefán Þorvarðsson. Johan Askeland.

sipper som de nugjeldende, opsagte 
konvensjoner og deklarasjoner, 
og senest 15. april 1933.

Art. 18. Nærværende overenskomst 
kan opsies med 6 máneders varsel av 
liver av de to statcr, dog skal opsigelse 
fra norsk side ikke kunne finne sted 
slik at overenskomsten utlöper i tiden 
1. oktoher til utgangen av fehruar eller 
fra Islands side slik at overenskomsten 
utlöper i tiden 1. juni til 30. septemher.

Til hekreftelse lierav har underteg- 
nede underskrevet denne overens- 
komst, som er utferdiget i 2 eksem- 
plarer pá norsk og.i 2 eksemplarer pá 
islandsk.

Oslo, den 17. september 1932.

For Norge: For Island:
T. Anderssen-Rvsst. Ólafur Thors.

S. Johannessen. Jón Arnason.

Johan Askeland. Stefán Þorvarðsson.

G r e i n a r g e r ð.

Kins og kunnugt er, var á Alþingi þann 6. júni 1932 gerð svo hljóðandi 
þingsályktun um verzlunar- og siglingasamninga við Noreg:

„Alþingi skorar á ríkisstjórnina að atlniga, hvort ekki sé ástæða til að segja 
upp gildandi verzlunar- og siglingasamningum við Noreg“.

Þingsályktunartillagan var flutt af utanrikismálanefnd, og i framsögu- 
ræðu fyrir tillögunni var gerð grein fyrir tildrögum málsins, sem voru fyrst og 
fremst þau, að norska stjórnin liafði, þann 11. fehrúar 1932, sagl upp kjöttolls- 
samkomulaginu frá 1924 — en við það tvöfaldaðist tollurinn á íslenzku salt- 
kjöti í Noregi — og að ekki liafði tekizl að fá norsku stjórnina til þess að liefja 
samningamnleitanir af nýju um kjöttollinn.

Fftir samþykkt þingsályktunartillögunnár voru enn gerðar tilraunir til þess 
að ná viðunandi samkomulagi við norsku stjórnina um kjöttollsmálið, en þeg- 
ar þær tilraunir reyndust árangurslausar, ákvað ríkisstjórnin að segja upp gild- 
andi verzhmar- og siglingasamningum við Noreg. Var þetta gert með erindi til 
norsku ríkisstjórnarinnar, dags. 8. júní 1932, og þar með sagt upp almenna verzl-
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unar- og siglingasamningnum frá 2. nóv. 1826, með viðaukayfirlýsingum frá 13. 
júní 1856 og 19. jan. 1865, þannig að þessir samningar hætta að gilda þann 8. 
júli 1933. Uni leið var og sagt upp yfirlýsingu um gagnkvæman rétt til strand- 
siglinga frá 16. apríl 1858, en uppsagnarfresturinn var þar 6 mánuðir, svo að 
yfirlýsingin hætti að gilda þann 8. jan. þ. á. (samanber þó siðar).

í sambandi við uppsögn þessara samninga var fastmælum bundið milli is- 
lenzku og norsku ríkisstjórnanna að hefja sem fyrst samninga um viðskiptamál 
landanna, einkum toll á ísl. saltkjöti í Noregi og síldveiðar Norðmanna hér við 
land. Samkvæmt þessu hófust samningaumræður hér i Revkjavík þann 26. júli 
f. á. og stóðu yfir til 11. ágúst. Var þeim siðar haldið áfram í Oslo, frá 30. ágúst 
til 16. sept., og lauk þar með því, að undirritað var samkomulag það, sem prent- 
að er hér að framan.

Eins og sést á 17. grein samkomulagsins, er það meðal annars skilyrði fyrir 
gildistöku þess, að Alþingi hafi samþykkt nauðsvnlegar brevtingar á fiskiveiða- 
löggjöfinni, ef með þarf.

Annað skilyrði er það, að Stórþingið hafi gert ályktun um að lækka.aðal- 
tollinn á söltuðu kindakjöti niður í 10 aura pr. kg. En með þvi að fresturinn, 
sem settur er fyrir því að samkomulagið gangi í gildi, er nú orðinn stuttur, þ. e. 
15. apríl næstkomandi, og rikisstjórnin hefir ekki fengið tilkvnningu um, að 
kjöttóllurinn hafi verið lækkaður í Noregi, þykir hezt við eiga, að umrætt sam- 
komulag sé lagt fyrir Alþingi á þann hátt sem hér cr gert.

Um hin einstöku ákvæði samkomulagsins skal eftirfarandi tekið fram:

I. Ákvæðin um fiskiveiðahagsmuni Norðmanna á íslandi:
Um 1. gr.

Krossanesverksmiðjan liefir starfað óhindrað hér frá upphafi, og er þar 
eigi um neina brevtingu að ræða. Aftur er Ranfarhafnarverksmiðjan reist án 
heimildar, en hefir þó verið liðið að starfa.

Um 2. gr.
Samkvæmt samningnnm frá 1924 hafði Krossanesverksmiðjan ótakmark- 

aða heimild til að kaupa afla af erlendum skipum. Eftir 1924 höfðu íslenzk 
stjórnarvöld þó smátt og smátt þrengt að verksmiðjunni, og var svo komið, að 
verksmiðjan fékk ekki að kaupa nema 400 af notaþörf sinni af erlendnm skip- 
um á síðastliðnu sumri. Norðmenn héldu því fram, að þetta væri samningsrof, 
en af Islands liálfu þótti rétt að hækka heimildina upp í 600, til samkomulags. 
Noti verksmiðjan h'eimildina til fulls, er með því dregið úr sölumöguleikuin is- 
lenzkra síldveiðiskipa, en þó eigi svo verulegu máli skipti, og eigi meir en svo, 
að sé miðað við verðlag síðasta árs, lokast markaður fvrír svo sem 50—60 þús- 
und krópa virði af hræðslusíld árlega. í þessu sambandi þykir rétt að geta þess, 
að meðan heimild Krossanesverksmiðjunnar var ótakmörkuð til að fullnægja 
allri notaþörf sinni með kaupum af erlendum skipum, höfðu íslendingar ekki 
umráð yfir neinum bræðslustöðvum, og áttu þvi eigi i önnur hús að venda um 
aflasölu til bræðslu. Nú er sú breyting á orðin, að Islendingar ráða yfir 3 stór-
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uiii verksiniðjum, sem sé Ríkisverksniiðjunni á Siglufirði, Hesteyrar- og Sól- 
bakkaverksmið j ununi.

Uni 3. og 4. gr.
Enda þótt erlend fiskiskip bafi til þessa ekki öðlazt með íslenzkri löggjöf 

eða leyfi ríkisstjórnar íslands neina almenna lieimild til þess að bæta vciðar- 
færi á íslenzkum höfnum eða flytja þau í land í því skyni, þá mun slíkt bafa 
fram farið, a. m. k. að því er snertir þurrkun og bætingu á síldarnótunf og net- 
um á höfnum inni, og hefir það verið óátalið. Þó eru þess dæmi, að þetta hefir 
beinlínis verið leyft, samanber m. a. stjórnarleyfi til handa norskum skipstjóra 
til að bæta sildarnet á Siglufjarðarhöfn.

l'm 5. gr.
I samkomulaginu frá 1924 er Xorðmönnum veitt heimild til að nota síld- 

arbátana til flutnings á öllum íslenzkum höfnum. Af íslands bálfu var því 
haldið fram, að engin nauðsyn bæri til að hafa heimildina svo víðtæka, og var 
þvi leitazt við að binda hana við þá staði eina, sem fullnægðu þessari þörf Norð- 
manna sæmilega, en heimildin aftur á móti felld niður alstaðar þar. sem ]>örf- 
in þótti ckki jafnbrýn, en hinsvegar gat verið hætta á misnotkun í þágu land- 
helgisveiða. Er hér um allverulega skerðingu að ræða á eldri réttindum Xorð- 
manna.

Em 6. gr.
Með þessum ákvæðum er að sumu leyti rýmkaður nokkuð sá réttur, sem 

úllend skip hafa til að selja síltl í land, þvi þeim hefir aðeins verið leyft að selja 
500—700 tn. Hínsvegar eru og í þessari grein settar nýjar takmarkanir. Leyfið 
til þess að selja 500 eða 700 tunnur í land er því skilyrði bundið, að skipið af- 
hendi ekki síld til söltunar í móðurskip eða i annað erlent skip, og má ætla, að 
það reynist takinörkun frá því, sem nú er. Til þess að leyfilegt sé að selja 700 
eða 1200 tunnur í land, er auk þess það skilyrði sett, að veiðiskipið hafi gert 
samning yfir síldveiðatímabil við síldarverksmiðju á íslandi. Þetta skilyrði set- 
ur því enn meiri takmarkanir fyrir þvi, að erlend skip geti notað sér samnings- 
ákvæðin til aukinnar sildarsölu í land, og þykir ekki líklegt, að af hljótist aukin 
sala svo verulegu nemi. Hinsvegar er höfuðtilgangur með þessum ákvæðum sá, 
að losna við hin svokölluðu móðurskip. Halda Xorðmenn því fram, að með komu 
þeirra hafi síldveiðar Xorðmanna færzt yfir i hendur stór-kapitalismans, en 
bæði sé það gagnstætt þróun norskra fiskiveiða, og liafi auk þess orðið til þess 
að auka sildveiðarnar, en það skaði sameiginlega hagsmuni íslendinga og Xorð- 
manna.

L’m 7. gr.
Hingað til hefir ekki verið lalið heimilt að búlka afla og útgerðarvörur á ís- 

lenzkum höfnum, og er því hér um nýmæli að ræða. Er þessi heimild þó aðeins 
veitt á tveimur höfnum, og takmörkum bundið, hvaða veiðiskip geta notfært sér 
heimildina, og ákvæði sett til þess að tryggja, að misnot eigi sér ekki stað.
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l’in 8. gr.
Afgreiðslugjald og vitagjald til ríkissjóðs greiðist aðeins þegar erlend fiski- 

skip koma frá útlöndum, og er því ekki um neina breytingu að ræða.

L’m 9. gr.
L’m þetta eru cngin sérstök lagaákvæði, en lögin liafa verið skilin á þennan 

hátt, og er því ekki um nýmæli að ræða.

L'm 10. gr.
Er samkvæmt gildandi lögum.

l'm 11. gr.
Skip, sem leila neyðarliafnar, greiða ekki vitagjald. Samkvæmt þessu á- 

kvæði fellur afgreiðslugjaldið einnig niður, þegar svo stendur á. I’ó skal í þessu 
samhandi á það hent, að erlend fiskiskip greiða afgreiðslugjald aðeins einu siimi 
á ári, shr. lög nr. 22/1931.

Lm 12. gr.
Ifér er höfð hliðsjón af vilyrði. sem hrezku stjórninni liafði áður verið gef- 

ið um að skipherrar varðskipanna áminni sjálfir togaraskipstjóra, sem hafi 
reynzt hrotlegir við lagaákvæðin um húlkun veiðarfæra, en leiði þá eigi fyrir dóm- 
ara, svo framarlega sem skipherra þykist eftir öllum kringumstæðum geta verið 
viss um, að fiskiskipið hafi komið inn í landhelgina af afsakanlegri vangá, eða 
liafi farið inn i landhelgina af öðrum gildum ástæðum, óviðkomandi sjálfum 
veiðunum, enda liafi þá ekki dregið frekar en nauðsynlegt var að koma veiðar- 
færunum í lag. I’etta er í samræmi við dóma Ila'staréttar i slíkum máluin og þvi 
engin ívilnun. Athygli skal og vakin á þvi, að sönnunarskyldan hvilir á sak- 
horningi.

Lm 13. gr.
I’eirri reglu hefir verið fylgt að sleppa skipum gegn tryggingu eftir að land- 

helgishrot þeirra eru fullrannsökuð, enda í samræmi við ákvieði í kjöttollssamn- 
ingnum frá 1921.

II. Um saltkjötsinnflutninginn til Noregs.
L’m 11.—16. gr.

Að því er snertir ákvæði samkomulagsins um kjötinnflutninginn til Nor- 
egs, þá her samninguriun með sér, að það kjötmagn, sem lægri tollurinn á að 
gilda fyrir, fer lækkandi, þannig að það á 5 árum kemst úr 13000 tunnum niður 
i 6000 tunnur. Neniur þetta fyrslu árin um helmingi af meðalkjötútflutningi 
landsmanna. Varð ekki hjá því komizt, ef samning skyldi gera, að ganga að 
slíku samkomulagsákvæði.

Jafnframt skal á það hent, að með samkomulaginu fekkst aðalinnflutnings- 
tollurinn á söltuðu íslenzku kindakjöti /legar i stað lækkaður úr 30 aurum pr. 
kg. i 15 aura pr. kg. (sbr. 11. grein), en þetta þýðir, að hin raunverulegu inn-

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 44
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flutningsgjöld (að viðbættum ýmsuin viðaukum) lækkuðu þegar í stað úr 57,08 
aurum pr. kg. (63,93 kr. pr. tunnu) í 29,54 aura pr. kg. (33,08 kr. pr. tunnu). 
Hljóti samningurinn endanlegt gildi, lækkar aðalinnflutningstollurinn niður í 10 
aura pr. kg., og fyrir íslenzkt saltkjöt frá haustslátrun 1932, seni innflutningstoll- 
ur hefir verið greiddur af í Noregi, endurgreiðist tollmisinunurinn (sbr. 
15. grein), en sú endurgreiðsla mundi nema um 10 kr. pr. tuiuui. Hversu 
bá heildarupphæðin yrði, sem endurgreiddist, er ekki liægt að segja um með 
vissu, en ráðuneytið hefir þegar gert ráðstafanir til þess að fá nákvæmar 
skýrslur um saltkjötsútflutninginn til Noregs frá haustslátruninni síðastliðið ár. 
1 þessu sambandi er þó rétt að benda á, að nokkur hluti af því kjöti, sem flutt 
er til Noregs, selst þaðan án þess að innflutningstollur hafi verið greiddur (t. d. 
til skipa), þannig að sú tunnutala, sem yrði lögð til grundvallar fyrir tollendur- 
greiðslunni af Noregs hálfu, yrði eitthvað lægri en útflutningsskýrslur islenzkar 
munu sýna. Meðalupphæðin, sem til endurgreiðslu kæmi til íslenzkra saltkjöts- 
útflytjenda, myndi því verða eitthvað lægri en 10 kr. pr. tunuu.

Norðmenn hafa aukið kjötframleiðslu sína stórum hin síðari ár og markaður 
fyrir innflutt kjöt því verið að smáþrengjast þar í landi. Takmörkun innflutn- 
ingsins á að tryggja það, að hæsta markaðsverð fáist fyrir saltkjötið í Noregi á 
hverjum tíma.

tslenzkir kjötframleiðendur hafa fyrir löngu séð fram á, að breyta verði til 
um kjötútflutninginn og hverfa sinátt og smátt frá útflutningi saltkjöts. í samn- 
ingnum er gert ráð fyrir, að útflutningurinn til Noregs fari árlega minnkandi þang- 
að til komið er niður i 6000 tn. Jafnvel þó þetta kjötmagn sé ekki mikið, þá er það 
nægilegt til að gera bæn'dum í þeim béruðum á Islandi unnt að stunda sauðfjár- 
rækt, sem aðstöðunnar vegna verða að salta kjötið. En svo bagar til i Skaftafells- 
sýslum, nokkrum hluta Dalasýslu og Barðastrandarsýslu, og ennfremur í mörg- 
um sveitum, sem ekki liafa svo mikla kjötframleiðslu, að svarað geti kostnaði að 
reisa frystihús til kjötfrystingar. Saltkjötsútflutningurinn verður bændum því að 
miklu liði enn um allmörg ár, þó ekki sé um meira magn að ræða en bér er gert 
ráð fyrir, og þó vonir manna um árangurinn af útflutningi á freðkjöti rætist.

III. Gildistaka, uppsögn o. fl.
Um 17.—18. gr.

Aiik þess, sem áður hefir verið tekið fram um skilyrðin fyrir gildistöku 
samkomulagsins, skal bent á, að samkvæmt 17. grein þess er enn eitt skilyrðið 
það, að samningum milli landanna bafi verið komið í lag, annaðhvort með aft- 
urköllun uppsagnarinnar af íslands hálfu, eða með því að gera nýjan verzlunár- 
og siglingasamning, er byggi á sömu meginreglum og samningarnir og yfirlýs- 
ingarnar, sem sagt bafði verið upp. Þar eð nú gildistaka samkomulagsins, sem 
frumvarp þetta ræðir um, á að vera grundvöllur og skilyrði af íslands bálfu 
fyrir því, að bin •fyrrgildandi samningsákvæði um verzlunar- og siglingavið- 
skipti Islands og Noregs verði endurnýjuð, taldi ríkisstjórnin ekki rétt að befja 
nú þegar samningaumleitanir um nýjan verzlunar- og siglingasamning milli 
landanna, og mun þvi hin leiðin verða farin, að afturkalla úppsögnina.
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1 sambandi við þetta skal frá þvi skvrt, að að þvi er snertir yfirlýsinguna uni 
gagnkvæman rétt til strandsiglinga, sem samkvæmt áður sögðu gekk úr gildi þann 
8. jan. s. 1., gáfu íslenzku samningamennirnir norsku samningamönnunum yfir- 
lýsingu um, að vfirlýsingin skuli ekki í framkvæmdinni ganga úr gildi fyrr en 
liðinn er frestur sá, sem settur er í 17. grein samkomulagsins.

Er þar svo ákveðið, að þau skilvrði, sem sett eru fyrir þvi, að samkomulagið 
gangi í gildi, skuli vera fyrir hpndi í síðasta lagi þann 15. apríl næstkomandi. 
Frumvarp þetta þarf því að vera afgreitt fyrir þann tíma.

Loks skal bent á, að uppsagnarfresturinn er, samkvæmt 18. gr., 6 mánuðir, 
en auk þess ákvæði sett til þess að tryggja, að uppsögnin komi ekki, fvrir hvor- 
ugan samningsaðilann, á hinuin óhentugasta tima. Undantekning er þó frá þessu, 
shr. niðurlag 6. gr.

Nd. 119. Nefndarálit
um frumvarp til laga um samþykktir um mat á heyi til sölu.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin telur rétt að lieimila sýslunefndum að gera samþykktir um hevmat, 
eins og frumvarp þetta ákveður. Leggur nefndin til, að frumv. verði samþykkt 
með eftirfarandi

BREYTINGU.

Yið 2. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo-
Atkvæðisrétt á þeim fundi eiga allir, er kosningarrétt hafa í sveitarmál-

efnum.
Alþingi; 7. marz 1933.

Bjarni Asgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Guðhr. fsberg. 
form. fundaskr., frsm.

Lárus Helgason. Pétur Ottesen.

Nd. 120. Nefndarálit
um frv. til laga um hreyting á lögum nr. 55, 7. inai 1928, mn hann gegn drag- 
nótaveiðmn í landhelgi.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frumvavp þetla er til staðfestingar hráðahirgðalögum, útgefnum 6. júli f. á., 
er útgefin voru sem „hjargráðaráðstöfun í viðskiptaóáran þeirri, er nú á sér 
stað, til að létta undir ineð bátaútvegi landsmanna, þar sem likur séu til, að veiða
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megi af bátuni í dragnætur innan landhelgi kola og annan verðmætan og auð- 
seljanlegan fisk, sem eigi náist öðruvísi svo teljandi sé“, eins og segir í forsend- 
um bráðabirgðalaganna. —

Veiðarnar síðastliðið ár báru að visu ekki eins góðan árangur fyrir lands- 
menn eins og æskilegt hefði verið, einkuin sökum örðugleikanna, sem á því 
voru að koma fiskinum á markað. Þrátt fyrir þetta höfðu menn sumstaðar 
nokkra aukaatvinnu af kolaveiðunum. Annars er það vitanlegt, að vér Islend- 
ingar erum lítt kunnugir þessum veiðum, og er líklegt, að er fram líða stundir 
og landsmenn venjast hagkvæmri notkun dragnótarinnar, muni þessar veiðar 
bera betri árangur en nú.

Hinar sömu knýjandi ástæður, sem fyrir hendi voru siðastl. ár til að nota 
alla færa vegi til að bæta afkomu landsmanna með auknuin bjargræðisathöfn- 
um, eru enn fyrir liendi.

Dragnótaveiðarnar geta verið góð lijálp bátaútveginum, til að stunda milli 
vertíða, ef tök eru á því að losna við aflann fyrir sæmilegt verð.

Xefndin hefir ekki orðið þess vör, að reglugerð sú, er um getur í niðurlagi
1. gr. laganna, hafi enn verið gefin út, en telur rétt, að það sé gert hið fyrsta að 
við verður komið.

Samkvæmt því, er segir hér að ofan, leggur nefndin til, að frv. verði sam- 
þykkt óbrevtt.

Alþingi, 6. marz 1933.

Sveinn Olafsson, Jóliann Þ. Jósefsson, Ólafur Tliors,
form. fundaskr., frsm. með fyrirv.

Bergur Jónsson, Bjarni Ásgeirsson. 
með fyrirv.

Ed. 121. Nefndarálit
um frv. til Iaga um leiðsögu skipa.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Xefndin mælir með því, að frv. þetta verði sainþ. með eftirfarandi

BREYTINGUW.

1. Fyrri málsgr. 1. gr. orðist svo:
Skipa skal leiðsögumenn umhverfis land allt. I reglugerð, er at- 

vinnumálaráðherra setur, skal kveðið á um skipting og tölu leiðsöguum- 
dæma, hvar leiðsögumenn skulu skipaðir og hve margir i stað. Þar skal og 
kveðið nánar á um starf þeirra, skvldur og réttindi.
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2. Við 3. gr.
a. 1 stað orðsins „lielzt“ í 2. lið komi: að jafnaði.
b. 1 stað „erlend flögg“ í 3. lið komi: erlenda fána.

3. Við 9. gr.
a. í stað orðanna „nema ef ekki næst“ komi: nema ekki náist.
b. Orðin „þangað, sem hann byrjaði“ falli niður.

4. Við 13. gr. Orðin „gjaldskrá og“ falli niður.
5. Við 19. gr. 3. mgr. f stað „nema ef skipið“ kemur: nema skipið.

Alþingi, 7. marz 1933.

Ingvar Pálmason, Magnús Torfason, Jakob Möller, 
form. frsm. fundaskr.

Nd. 122. Tillaga
til þingsályktunar um bættar samgöngur við Austfirði:

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Sveinn Ólafsson, Þorleifur Jónsson, 
Halldór Stefánsson.

Xeðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að sjá svo um, að skip 
Eimskipafélags fslands komi við á Austfjörðum á leið til útlanda eigi sjaldnar 
en tvisvar i mánuði, á timabilinu frá 1. september til áramóta, og að hringferð- 
um strandferðaskipa ríkissjóðs verði í engu fækkað frá því, sem ráð var fyrir 
gert i áætlun ársins 1932, en til viðbótar verði upp teknar hraðferðir frá Revkja- 
vík sunnanlands til Seyðisfjarðar og til baka sörnu leið eigi sjaldnar en einu 
sinni i mánuði.

Nd. 123. Tillaga
til þingsálvktunar um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Faxafióa. 

Flutningsm.: Pétur Ottesen, Ólafur Thors.

Alþingi ályktar að leggja fyrir ríkisstjórnina að láta eitt varðskipanna 
annast að staðaldri jafnframt landhelgisgæzlu björgunarstarf og eftirlit með 
fiskibátum og veiðarfærum þeirra á Faxaflóa á timabilinu frá jólaföstiibvrjun 
til vetrarvertíðarloka.

Greinargerð.

Á meginhluta þess tímabils, er tillaga þessi ræðir um, eru gerðir út eigi 
færri en um 110 vélbátar frá veiðistöðvunum við Faxaflóa, og er bér þó ótalinn
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allmikill fjöldi opinna vélbáta. Sjósókn er þar, svo sem öllum er kunnugt, mjög 
hættusöm á þessum tíma árs, og er af þeirri ástæðu hin brýnasta nauðsyn, að 
þar sé tiltækt skip til verndar og öryggis mannslífunum. Þá verða og bátarnir 
oft fvrir þungum búsifjum í veiðarfæramissi af völdum botnvörpunga, en slík- 
um hnekki má að mjög verulegu levti afstýra, ef gæzluskip er á miðum úti. 
Hvorttveggja þetta niá sameina því, að gætt sé og landhelginnar á svæðinu.

Nd. 124 Breytingartíllögur

við frv. til laga um bann gegn jarðraski við sjó i kaupstöðum, kauptún.um og 
sjávarþorpum.

Flutningsm.: Pétur Ottesen.

1. Við 3. gr. Fyrri málsgr. skal orða svo:
Nú bagar þannig til, að áhættulaust virðist að taka efni í landi, sem 

ofangreind ákvæði ná til, og getur þá landeigandi levft jarðraskið, ef bæj- 
arstjórn eða hreppsnefnd veitir til þess samþykki sitt. Ef ástæður brevtast, 
getur þó bæjarstjórn eða hreppsnefnd hvenær sem er fellt leyfið aftur úr 
gildi eða takmarkað svæði það, er áður var leyfð i efnistaka. Xú þvkir 
landeiganda rétti sínum hallað, og getur hann þá skotið ákvörðun bæjar- 
stjórnar eða hreppsnefndar til ráðherra, og úrskurðar hann þá málið, að 
fengnum tillögum vifamálastjóra, enda er sá úrskurður fullnaðarúrskurður.

2. A eftir 3. gr. kemur ný grein, sem verður 4. gr., svo bljóðandi:
Vitamálastjóri gerir skrá um þau landsvæði innan kaupstaða og kaup- 

túna, þar sem sérstök bætta getur stafað af efnisnámi. Á slikum svæðum 
er óheimilt að leyfa nokkurt slíkt jarðrask, enda sé tilkvnning um það 
send bæjarstjórn þeirri eða hreppsnefnd, sem í hlut á.

Nd. 125. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættis- 
manna.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin telur sanngjarnt og eðlilegt, að staða læknisins i Kristnesi sé gerð 
hliðstæð stöðu heilsuhælislæknisins á Vifilsstöðum, þar sem um alveg samskon- 
ar störf er að ræða. Hinsvegar mun Kristneshæli ekki enn hafa verið formlega 
afhent ríkinu, þó það sé rekið á sama hátt og ríkisstofnun væri. Telur nefndin 
rétt, að afhending hælisins fari fram samtímis því, að staða læknisins verður 
tryggð.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi
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BREYTINGV.

Við 3. gr. Fyrir „1. janúar 1934“ komi: þegar Ivristneshæli hefir formlega verið 
afhent rikinn.

Alþingi, 7. niarz 1933.

H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, Bernh. Stefánsson, 
form. fundaskrifari. frsm.

Hannes Jónsson. Ólafur Thors.

Nd. 126. Nefndarálit
um frv. til laga um viðgtuka við lög nr. 20, 27. júni 1925, um heiinild til að veita 
lán úr Bjargráðasjóði.

Frá fjárhagsnefnd.

Xefndin er sammála um að leggja til við háttv. deild, að frv. þetta verði 
samþ. óbreytt.

Alþingi, 4. marz 1933.

H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, Ólafur Thors.
form. fundaskr., frsm.

Bernh. Stefánsson. Hannes Jónsson.

Ed. 127. Nefndarálit
um frv. til laga um vegarstæði og götulóðir í kaupstöðum og kauptúnum o. fl. 

Frá allsherjarnefnd.

X’efndin leggur til, að frv. verði samþ. með nokkruni hrevtingum. Sérstak- 
lega skal tekið fram, að ekki þvkir vert í fvrstu að gera ráð fyrir ítrekuðum 
matsgerðum, enda undir hælinn lagt, að hverju gagni þær mundu koma.

BREYTIXGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr.

a. Orðin í 1. mgr. „sem þegar hafa verið lagðir um þessar lóðir og lönd“ 
falli niður.

h. í stað orðanna í 3. ingr. „hæjárstjórn .... verða tekin“ komi: landeig- 
andi hefir fengið vitneskju um, að lóð eigi að taka.
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2. Við 2. gr. í stað 2 fyrri liða 2. málsgr. komi:
Xú vill annar aðilja ckki nna mati, og getur liann þá krafizt yfinnats 

innan tveggja vikna frá því, er undirmat fór fram, og skal þá vfirmat fram- 
kvæmt af fjóruni dómkvöddum mönnum, eins og áður segir.

3. Við 3. gr. 2 fyrstu málsl. orðist svo:
Mat skal að jafnaði fara fram á vettvangi, þegar jörð er snjólaus, og 

framkvæmt í tvennu lagi.
4. Við 4. gr. 1. mgr. í stað orðanna „og skulu þá eigendur" komi: og skal þá 

liver eigandi.
5. Við 5. gr. Greinin falli niður.
6. Við 7. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:

Bætur samkvæmt lögum þessum falla í gjalddaga viku eftir að þær 
eru endanlega ákveðnar.

Alþingi, 8. marz 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon, 
form., frsm. fundaskrifari. með fyrirvara.

Nd. 128. Frumvarp

til laga um afnám laga nr. 21, lt). júni 1922. um að veita ríkinu einkarétt til þess 
að selja allt silfurberg, sem unnið verður á íslandi.

Flutningsm.: ÞorJcifur Jónsson, Jörundur BrynjóJfsson.

1- gr.
Lög nr. 21, 19. júni 1922, eru með lögum þessum úr gildi numin.

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

G r e i n a r g e r ð.

Á Alþingi 1922 var ákveðið, að ríkið tæki sjálft að sér rekstur silfurlærgs- 
námunnar í Tlelgustaðafjalli við Reyðarfjörð á kostnað ríkisins. I’á var rikinu 
einnig veittur einkaréttur til að selja allt silfurberg, sem framleitt yrði í land- 
inu. Xæstu árin var varið allmiklu fé til að grafa námugöng og til vinnslunnar 
'yfir liöfuð, en eftirlekjan varð minni en búizt var við, með þvi að ekki fundust 
nýjar silfurhergsæðar, og varð þvi tap á námuvinnslunni. Er nú fvrir löngu 
liætt við námureksturinn og búið að selja allt það, sem nothæft er af silfur- 
lærginu.
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Síðan lögin frá 1922 gcngu í gildi hefir cnginn árætt að leggja í silfurbergs-, 
lcit annarsstaðar á landinu, vcgna þess að ríkið hefir einkasöluna. En þar sem 
ckki er útlit fyrir, að neitt gagn vcrði frainar að Helgustaðanámunni fvrir rík- 
issjóð, þá virðist hcldur ekki ncin þörf eða neitt gagn að því fvrir landið, að 
þessi lög standi áfram. Hinsvegar cr það kunnugt, að silfurberg hefir fundizt 
víðar hcr á landi, og er sennilegt, að afnám laganna um cinkasölu kynni að 
örva menn til að leita eftir silfurhergi og vinna það.

Nd. 129. Frumvarp
til laga um sjúkrahús o. fl.

(Eftir 2. umr. í Xd.).

1- gr.
Enginn má setja á stofn eða starfrækja undir neinu nafni sjúkrahús, 

sjúkraskýli, geðveikrahæli, heilsuhæli, lijúkrunar- eða hressingarheimili, bað- 
staði, nuddstofur, ljóslækningastofnanir, fæðingarheimili, elliheimili, barna- 
liæli eða aðrar tilsvarandi lieilhrigðisstofnanir, nema með leyfi ráðherra.

Saina gildir um breytingar á húsakynnum, fyrirkomulagi og starfrækslu 
slíkra stofnana, enda skipti hreytingarnar einhverju máli.

2. gr.
Beiðni til ráðherra um leyfi samkvæmt 1. grein hcr að fylgja upplýsingar 

um verksvið stofnunarinnar og hvar lienni er ætlaður staður, uppdrættir af 
hyggingum, lóðuni og lönduni og afstöðu til nágrennis ásamt lýsingum á húsa- 
kvnnum, innanstokksmunum og áhöldum, ennfremur greinargerð um eigend- 
ur stofnunarinnar og fjárhagsásta*ðiir hennar og loks skýrsla eða áætlun um 
stjórn, starfsfólk, rekstrarfyrirkomulag, liversu niörgum sjúklingum eða vist- 
inönnum henni er ætlað að taka á nióti og með hverjum kjörum o. s. frv.

Ráðherra veitir ekki leyfið, nema stofnunin verði talin fullnægja heil- 
hrigðiskröfum og ætla megi, að hún leysi á viðunandi liátt þau verkefni, sem 
henni er gert að leysa, enda leiði hún ekki til óheilhrigðrar samkeppni við til- 
svarandi opinherar stofnanir á sama stað eða í grennd.

Leita skal staðfestingar ráðherra á reglugerðum um starfrækslu sjúkrahúsa 
og annara stofnana, sem um getur í lögum þessum, og getur ráðherra krafizt, 
þegar honum þykir ástæða til, að slíkar reglugerðir séu settar.

3. gr.
Heilbrigðisyfirvöld skulu jafijan eiga greiðan aðgang til eftirlits að stofn- 

ununi þeim, sem um getur i lögum þessum.

L gr.
Við hvert sjúkrahús eða stofnun, sem tekur sjúklinga til dvalar og lækn- 

inga, skal vera sérstakur sjúkralnislæknir eða vfirlæknir.
Al|>’. 1933. A. (46. löggjafnr])ing 1. 45
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Sjúkrahúslæknir eða yfirlæknir annast að jafnaði öll læknisstörf eða hefir 
yfirumsjón nieð ölluni læknisstörfum við sjúkrahúsið. Hann hefir lækniseftir- 
lit með rekstri sjúkralnissins, er til andsvara heilhrigðisyfirvöldum, stendur 
skil á skýrslum þeim, sem af sjúkrahúsinu kunna að verða heimtaðar, o. s. frv.

Ef sjúkrahús er í fleiri en einni deild, má sérstakur sjúkrahúslæknir eða 
vfirlæknir vera fvrir hverri deild.

Xú er heimilað, að fleiri en einn læknir starfi sjálfstætt við eitt og sama 
sjúkrahús eða sjúkrahúsdeild, og skal þá engu síður vera sérstakur yfirlæknir 
við sjúkrahúsið eða deildina, og eins þó að sjúkralnisið eða- deildin sé opin 
fyrir alla lækna.

5- gr.
Héraðslæknar skulu teljast hæfir til að vera sjúkrahúslæknar eða vfir- 

læknar við almenn sjúkrahús eða sjúkraskýli, hver innan síns héraðs, enda séu 
þau sjúkrahús eða sjúkraskýli við hæfi héraðanna og taki ekki vfir 20 sjúklinga.

Að öðrum sjúkrahúsum eða stærri má ekki ráða sjúkrahúslækni eða yfir- 
lækni, nema að fenginni viðurkenningu ráðherra fyrir því, að hann sé til þess 
hæfur.

í reglugerð, sem læknadeild háskólans sennir og ráðherra staðfestir, má 
setja reglur um þær kröfur, sem gera her til lækna til þess að þeir eigi rétt 
á að teljast hæfir sjúkrahúslæknar eða yfiriæknar við liin ýmisháttar sjúkra- 
hús og sjúkrahúsdeildir.

6. gr.
Xú hefir sveitar- (hæjar- eða sýslu-) stjórn eða stjórnir innan læknishér- 

aðs samþykkt að stofna eða starfrækja fvrir læknishéraðið sjúkrahús, sjúkra- 
skýli eða læknisbústað, eða að taka þátt í stofnun eða starfrækslu sjúkrahúss 
eða sjúkraskýlis með sveitarfélögum annars héraðs eða héraða, einstökum 
mönnum eða félögum, en samþykki annara sveitarstjórna innan læknisliér- 
aðsins ekki náðst, og getur þá ráðherra gert samþykktina skuldbindandi fyrir 
öll sveitarfélög læknishéraðsins, ef meiri hluti héraðshúa er innan þeirra sveit- 
arfélaga, sem að samþykktinni standa.

Ráðherra getur þó leyst einstök sveitarfélög eða hluta sveitarfélaga und- 
an þátttökunni, ef þau teljast ekki geta haft nein not fvrirtækisins eða eiga 
liægara með að hafa not annarar tilsvarandi stofnunar, enda taki þau þátt í 
starfrækslu hennar.

7. gr.
Þegar samþvkkt hefir verið, að sveitar- (hæjar- eða sýslu-) félög reisi 

eða starfræki eða taki þátt í að reisa eða starfrækja, heinlinis eða með ein- 
hverskonar stvrkveitingum eða hlunnindum, sjúkrahús, sjúkraskýli eða lækn- 
isbústað, skulu sveitarfélögin og þeir aðrir, er að fyrirtækinu standa, gera 
samning um þátttökuna, hluttöku í stofnkostnaði og rekstri, hvernig eign og 
ábyrgð skiptist á milli aðila, hvernig fvrirtækinu skuli stjórnað og það annað, 
er fyrirtækið varðar.

Rétt er að miða þátttöku sveitarfélaganna i kostnaðinum við hlutfallslegan
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fólksfjölda þeirra, aðstöðu til að liafa not af stofnuninni, og þegar um læknis- 
bústað er að ræða, misinunandi kostnað við læknisvitjanir úr hinum einstöku 
sveitum.

Leita skal staðfestingar ráðuneytisins á samningum þeim, sem hér um 
ræðir. Ef ágreiningur cr á milli sveitarfélaga um einstök atriði, sker ráð- 
herra úr.

8. gr.
Nú vilja eigendur eða forráðamenn sjúkrahúsa, sjúkraskýlis, læknisbú- 

staðar eða annarar lieilbrigðisstofnunar, sem uni getur í lögum þessum og reist 
liefir verið með stvrk úr ríkissjóði, hætta að starfrækja hana, og skulu þeir 
þá tilkynna það ráðlierra, sem getur krafizt endurgreiðslu á rikissjóðsstyrkn- 
um, ef stofnunin cr lögð niður eða þeirri starfrækslu hætt, sem hún var upp- 
haflega ætluð til. A rikissjóður þá kröfu til jafnmikils hluta af þáverandi verð- 
mæti eignarinnar, sem ríkissjóðsstyrkurinn telst hafa verið af kostnaðarverði 
liennar, og hvílir veð á eigninni næst á eftir áður áhvílandi veðkröfum fyrir 
kröf uupphæðinni.

Xú hcfir ríkissjóður lagt fram fé til þess að reisa heilhrigðisstofnun, sepi 
lög þessi ná til, og má þá ekki, án samþvkkis ráðherra, veðsetja hana fyrir 
öðrum skulduni en þeim, sem stafa af stofnkostnaði liennar, viðaukum eða 
endurbötum.

9. gr.
Sjúkralnis og aðrar heilbrigðisstofnanir, sem um getur í lögum þessum og 

ríkið á eða starfrækir, skulu vera undir sameiginlegri yfirstjórn fimin ipanna 
nefndar, er ráðberra skipar. Það er hlutverk nefndarinnar að skipuleggja 
rekstur þessara stofnana og samræma liann þeim til hagshóta, koma á sam- 
vinnu á milli þeirra, eftir því seni hagkvæmt þykir, láta þær koma fram sem 
eina lieild við sanininga um vörukaup og annað o. s. frv. Að öðru levti ákveð- 
ur ráðberra verksvið nefndarinnar.

10- gr.
Sjúkralnis, sjúkraskýli, læknisbústaðir og aðrar stofnanir, sem um getur 

í lögum þessum og eru í eigu sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga eða starfrækt 
af þeini, þegar lög þessi ganga i gildi, eru undanþegin því að sækja um levfi 
til starfrækslunnar samkvæmt fyrri málsgrein 1. greinar þessara laga.

Xú vilja slikir opinberir eigendur eða þátttakendur í starfrækslu sjúkra- 
liúss, sjúkraskýlis eða læknisbústaðar koma betra skipulagi á sameignina eða 
liinn sameiginlega rekstur með því að komast undir ákvæði 6. og 7. gr. þessara 
laga, og getur þá ráðherra gert það heiniilt, ef fyrir liggja tilsvarandi sam- 
þvkktir um það og 6. gr. mælir fyrir um, þegar uin nýjar stofnanir eða starf- 
rækslu er að ræða. Ekki má þó gegn vilja sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga 
úrskurða þau þannig eftir á til að taka á sig kvaðir vegna eignarhlutdeildar í 
sjúkrahúsum. sjúkraskýlum eða læknisbústöðum, er fári fram úr sannvirði 
þess eignarhluta. að mati dómkvaddra nianna, er þá fellur til þeirra.
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11 gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 10 þús. kr., sem renna í 

ríkissjóð. Með mál út af brotum skal farið sein alnienn lögreglumál.

Nd. 130. Frumvarp
til laga uin breyting á lögum nr. 17, 11. júlí 1911, uni vitagjald.

Flutningsni.: Magnús Jónsson.

1- Sr-
í stað „40 aura“ í 1. gr. laga nr. 17, 11. júli 1911, uin vitagjald, komi: 

20 aura.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Það virðist nú liggja við borð, að þau ferðafélög, sem bafa látið skip sín 
koma við á íslandi, hætti við þær viðkomur vegna bins báa vitagjalds, sem þau 
verða að borga. Vitagjald fyrir þessi skip er 40 aurar á smálest að viðbættum 
25%, eða alls 50 aurar á smálest, og þar sem skip þessi eru afarstór, verður 
gjald þetta mjög hátt.

Færi nú svo, að skipin bættu að koma bér við, eða yrðu miklu færri en ella, 
þá er þetta mikill skaði, bæði fyrir bið opinbera og fyrir þjéiðarbúskapinn. Það 
mun oft vera um 10000 krónur, sem iun í landið koma við slíka skipkomu, og 
getur þetta numið miklu, ef mörg skip koina, enda hafa margar þjóðir gert 
mikið til þess að laða þessi skip til beimsókna. Hér er um beint fjárbagsatriði 
að ræða.

Til skýringar málinu er bér til færður kafli úr bréfi um málið frá Ferða- 
mannafélaginu Heklu, sem befir fengið bréf erlendra gufuskipafélaga um 
málið.

„Á síðari árum liafa færzt mjög í vöxt ferðalög með stórum skemmtiskip- 
um um allan lieim. Flest stærstu gufuskipafélög heimsins balda skipum úti í 
slíkum ferðum einbvern bluta árs. í Evrópu hefir þessum ferðum verið beint 
til Miðjarðarhafslandanna á vetrum, en til Noregs og Evstrasaltslandanna á 
sumrum. Sérstaklega hafa skip þessi beint konnim sínum til Xoregs, og hefir 
aðsókn þangað verið svo mikil, að telja má, að fegurstu fjarðastaðir þar i landi 
fái heimsókn annanhvern dag í þrjá mánuði að sumrinu.

N’okkur af þessum skipafélögum hafa undanfarið sent skip sin hingað til 
lands, aðallega með viðkomu i Revkjavík. Fáein skip hafa komið við á Akur-
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cyri. Viðkoma þessara skipa hingað var með mesta móti í fvrra. Þá komu 10 
skip. Á þessu ári er enn óráðið, liversu mörg skip koma. En vist er um það, að 
suin af þeim skipum, sem hér hafa áður komið, munu leggja niður ferðir sín- 
ar hingað.

Ein aðalástæðan til þess, að skipin sleppa íslantli af áætlun sinni, er sú, að 
þeim þykir skattur sá, sem á þau er lagður hér á landi með vitagjaldinu, sé 
fram úr hé)fi. Skip þessi verða nú að greiða i vitagjald 50 aura fyrir hvert netto 
tonn. Að vísu gildir það jafnt, livort skipin koma á eina eða fleiri liafnir. En 
flest koma aðeins til Reykjavikur, og verður því skattur sá, er þau greiða fyrir 
að koma á Revkjavikurhöfn, hterri en slík skip greiða á nokkrum öðrum hafn- 
arstað í heiminum. Ég skal taka fram, að Reykjavíkurliöfn leggur ekkert 
skvldugjald á erlend skemmtiskip. Hér er aðeins um ríkissjóðsgjald að ræða. 
Til dæmis um þá óbilgirni, sem þessum skipum er sýnd hér með tilliti til gjalds 
þessa, má geta þess, að fyrir tveimur árum kom eitt slíkt skip hér í byrjun júlí 
og var svo óheppið að lenda í einhverju versta veðri, sem hér hefir komið að 
sumarlagi. Engi farþega gat komizt í land. En tollverðirnir brutust út til þess 
að ná í skjöl skipsins, sem það þurfti svo að biða eftir í 2—3 stundir og levsa 
inn aftur með um finmi þúsund krónum, án þess að nokkur af skipinu stigi 
hér á land. Skipafélagið fór fram á það siðar að fá helming gjaldsins eftirgef- 
inn, en því var synjað. Lét félagið þess getið síðar, að slíka meðferð hefði það 
óvíða búizt við að fá.

Þau skemmtiskip, sem liingað koma, greiða í vitagjald 1—6 þús. krónur 
hvert, eftir stærð. Fvrir kreppuna mun þessi skattur hafa numið að meðaltali 
um 15 kr. á hvern farþega. Þá komu skipin með 300—500 farþega. En síðustu 
tvö árin hafa skipin haft miklu færri farþega, svo að skatturinn mun nema að 
meðaltali 20 kr. á hvern farþega. Það verður skiljanlegt, að skipafélögunum 
finnist þetta þungt gjald, þegar þess er gætt, að fargjöldin hafa lækkað stór- 
lega og reynt er á allan hátt að draga úr útgjöldunum, svo að reksturinn geti 
borið sig. Það hefir beldur ekki dulizt, að félögin hafa þótzt verða að ná þessu 
gjaldi á einhvern hátt, sem komið hefir fram i þvi, að þau liafa lagt mjög á 
bifreiðaakstur þann, sem þau selja farþegunum hér á landi og hefir aftur á 
móti vakið óánægju meðal farþega.

Til marks um það, liver áhrif þetta gjald hefir haft undanfarið, skal ég 
geta þess, að nokkur skip hafa hætt ferðum sínum hingað þess vegna. ítalskt 
skip kom hér fvrir nokkrum árum frá einu stærsta skipafélagi ítala. Þeir kváð- 
ust mundu aldrei aftur koma til Islands vegna vitagjaldsins. Hollenzkt skip 
kom hér tvisvar. Það strikaði Reykjavík út af áætlun sinni, en hélt uppi ferð- 
um sinum til Xoregs. Eigendur þess skips sögðu, að útgjöldin bér væru svo liá, 
að ekki borgaði sig að koma bér við. Sama er að segja um þýzkt skip, sem kom 
hér fyrir tveimur árum, og tvö ensk skip. Þessi skip halda uppi ferðum til 
Xoregs eins og verið hefir, en hafa aðeins sleppt íslandi af áætlun sinni. Xorskt 
skip kom hingað í fyrra i skemmtiferð, en lievrzt hefir, að það muni ekki liugsa 
til frekari ferða hingað Vegna vitagjaldsins liér. Skemmtiskipin hafa því liorfið 
héðan hvert af öðru, en ástæðan til, að viðkoman hefir ekki minnkað, er sú, að 
ný félög bætast í héipinn, en reynslan sýnir, að þau draga sig fljótt í hlé. Við
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því er ekki að búast, að ný félög' bætist við á hverju ári. Að því niun koma. að 
engi ný bætast við, en hin eldri liverfa.

Hamburg-Ameríku línan er eitt af þeim fáu félöguni, seni sent liefir hing- 
að skip uni áratugi. Þetta félag liefir bvað eftir annað skrifað mér og látið í 
ljös óánægju sína yfir vitagjaldinu og óskað, að það fengist lækkað. Ég sendi 
liér með bréf frá þessu félagi hér að lútandi.

Svenska Ameríku línan sendi í fyrsta skipti í fyrra eitt af sínuin stærstu 
skipum liingað. í bréfi þeirra dags. 29. ágúst 1932, sein ég sendi bér nieð, láta 
þeir ótvírætt i ljós, að þeir niuni neyðast til að láta skip sín liætta að koma hér 
við, ef vitagjaldið fáist ekki lækkað.

Ef það er ekki beint vilji löggjafarvaldsins að bægja skipum þessum frá 
að koma hingað, þá sé ég ekki, að liægt sé að komast hjá að lækka vitagjaldið. 
Vér verðum að gera oss fyllilega ljóst, að bin erlendu stórskipafélög þykjast 
ekki koma með skip sín bér í neinum ölmusuerindum. Og vér verðum ennfrem- 
ur að gera oss ljóst, að þeim ber engi nauðsyn á að láta skip sín koma hingað. 
hau geta lialdið uppi sinum skemmtiferðum til Noregs og Spitsbergen án þess 
að koma hér við og sér til lítils eða einskis skaða.

Af samtölum, sem ég liefi átt við forstjóra þeirra félaga, sem ég er umboðs- 
maður fyrir, geng ég þess ekki dulinn, að svo framarlega sem félögin fá enga 
ábeyrn um málaleitun sína um lækkun vitagjaldsins, eru miklar likur til þess, 
að þau muni án frekari bónarvegs taka Reykjavík út af áætlunum sinum. Og 
þegar svo langt er komið, að þau ákveða að bætta viðkomu bér, þá er of seint 
að sjá sig um liönd. Þessi skip taka afarsjaldan þann stað á áætlun sína, sem 
þau liafa einu sinni sleppt. Sú er reynslan annarsstaðar i því efni.

Astæðan fvrir óánægju félaganna ut af vitagjaldinu er auðfundin. Hún er 
sú, að annarsstaðar þurfa þau ekki að greiða nein svipuð gjöld að fjárliæð. 
í Noregi er ekkerl vitagjald né ríkissjóðsgjald lekið af skipum þessum. Aðeins 
verða þau að greiða bafnsögumannsgjald á hinum stærri liöfnum, og kemur það 
ekkert í námunda við gjald skipanna bér. í Damnörku þarf skip að greiða 
£ 80-0-0 fyrir að leggjast að bryggju í Kaupmannahöfn. Hér þarf sama skip að 
greiða £ 221-16-0 fyrir að leggjast á ytri höfn i Revkjavík. í Hússlandi hafa ver- 
ið felld niðiir öll gjöld af skemmtiskipum. Ég nefni þessi fáu dæmi til að sýna, 
að óánægja binna erlendu skipafélaga er ekki að ástæðulausu.

Ég skal taka það fram, að ég befði enga livöt til þess að fá vitagjaldið 
lækkað, ef ekki væri sýnilegt, að það ætlar að revnast vopn gegn þessum 
skemmtiferðum útlendinga liingað til lands. Eg hygg, að það muni livorki 
hafa verið áform né vilji löggjafarvaldsins, að svo færi, þegar núverandi vita- 
gjald var ákveðið.

Auk vitagjaldsins, sem síðastliðið ár var nálægt 15 þús. krónur, rennur 
talsvert fé frá þessum skipum liingað fyrir bifreiðaakstur, sem ríkissjóður aftur 
fær tekjur af vegna skatta á benzíni og gúmmí. Einnig selst bér talsvert af ýms- 
um vörum til farþega. Flestir farþegar af skipum þessum koma til dæmis á 
safn Einars Jónssonar, gegn ákveðnum inngangseyri, og fleir^i mætti nefna i 
þessu sambandi.

Landinu getur því á engan bátt verið liagur að því, að lialdið sé við gjaldi,
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scni fælir þessi skip frá landinu. Ef þessar ferðir leggjast niður smám saman, 
hverfa líka tekjur ríkissjóðs af skipunum. Ég er eins sannfærður um það, að 
skipakomum mun fjölga, ef vitagjaldið er fært niður, eins og ég er viss um, að 
skemmtiferðir erlendra skipa liingað munu leggjast niður, ef gjaldinu er liald- 
ið eins og það er nú“.

Með þessu mun málið liggja nægilega ljóst fyrir, en auk þess eru til sýnis 
hréfin frá erlendu giifuskipafélögunum um málið.

Nd. 131. Frumvarp
til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að kaupa jörðina Ölafsdal i 
Dalasýslu til stofnunar fvrirmyndarbús í Vestfirðingafjórðungi.

Flm.: Jónas Þorhergsson.

1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að kaupa jörðina Ölafsdal í Dalasýslu til stofn- 

unar fyrirmvndarbús i Vestfirðingafjórðungi, sbr. 15. gr. laga nr. 35, 7. maí 
1928.

Kaupverð jarðarinnar má vera allt að 20 þús. kr., enda liggi fyrir meðmæli 
með kaupunum frá Búnaðarfélagi íslands.

2. gr.
Afkomendur Ólafsdalshjóna, Guðlaugar Zakaríasdóttur og Torfa Bjarna- 

sonar, sitja, að öðru jöfnu, fvrir áhúð á jörðinni.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

I fjárlögum fyrir árin 1920 og 1921 var landsstjórninni, samkvæmt tillögu 
frá f járveitinganefnd Nd., heimilað að kaupa jörðina Ólafsdal í Dalasýslu. Grein- 
argerð nefndarinnar fvrir þessari tillögu ber það með sér, að á bak við liana 
liefir verið tvennskonar fvrirætlun. í fyrsta lagi að koma í veg fyrir það, „að 
ekkja Torfa heitins i Ólafsdal þyrfti að selja eignir sínar sér í óhag og mann- 
virki hverjum óvöldum manni, sem hafa vildi“, eins og það er orðað í fram- 
sögninni. í öðru lagi var sú hugsun á bak við, að ríkið keypti jörðina til 
stofnunar kvennaskóla eða húsmæðraskóla við Breiðafjörð samkvæmt gjöf 
Herdísar Benedictsen. Þeirri skólastofnun hefir nú þegar verið hrundið í fram- 
kvæmd og á annan veg, eins og kunnugt er.

í lögum um byggingar- og landnámssjóð frá 1928 er stjórn sjóðsins veitt 
heimild til þess að lána fé til nauðsynlegra hygginga á fjórum fvrirmyndar- 
húum, einu í hverjum landsfjórðungi. Eru þau skilvrði sett fvrir þeirri lán- 
veitingu, að Búnaðarfélag íslands mæli með henni. Þykir rétt að binda þau 
kaup, sem hér er farið fram á, hinu sama skilyrði,
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Olafsdalur er nú, við þær vegabætur, seni gerðar eru á Vesturlandi, orðinn 
vel í sveit settur til fvrirhugaðs búrekstrar. Jörðin er, eins og niönnum er kunn- 
ugt, kostajörð og vel kjörin til slíkra nota. Ber hún enn inenjar atorku og 
myndarskapar bina kunna skólamanns og félágsmálafrömuðar, Torfa lieit- 
ins Bjarnasonar.

Ed. 132. Frumvarp
til 1. um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 12, 31. maí 1027.

’ Flutningsin.: Jón Baldvinsson.

4. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 12, 31. maí 1927, skal orða svo:
Xú befir kauptún eða þorp 200 íbúa eða fleiri, og liefir það þá rétt til að

fá sérstaka sveitarstjórn og verða breppur fvrir sig með þeim ummerkjum, er 
ráðherra ákveður eftir tillögum hreppsnefndar og sýslunefndar. Ráðherra 
kveður á sama liátl á um fjárskipti og skulda með hinu nýja lireppsfélagi og 
hinum hluta þess hrepps, er það áður var i, og skal við skiptingu þess farið eftir 
því, hvernig byrði viðkomandi hrepps liefir verið skipt 5 árin næstu á undan, 
nema samkoinulag fáist.

Greinargerð.

Frv. þetta var flutt á þinginu 1932. Fvlgdi því þá svo hljóðandi grein- 
argerð:

„Frumvarp þetta fer fram á að rýmka rétt kauptúna til þess að verða sér- 
stakur hreppur. Xú er i sveitarstjórnarlögum ákveðið, að kauptún eða þorp, 
sem hefir 300 íbúa eða fleiri, hafi rétt á að fá sérstaka sveitarstjórn og verða 
hreppur fvrir sig. Hér er stungið upp á þeirri brevtingu einni, að kauptún með 
200 íbúa eða fleiri geti krafizt þessa.

Verður nánari grein gerð fvrir málinu við flutning þess“.

Ed. 133. Frumvarp
til ábúðarlaga.

Frá landbúnaðarnefnd.

I. KAFLI.

Um bygging jarða.

1- gr.
Jörð nefnist í lögum þessum bvert það býli, beimajörð eða hjáleiga, utan 

kaupstaða eða kauptúna, sem metið er sérstaklega til verðs samkvæmt fast-
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eignamati, enda framfleyti býlið 9 kúgildum i minnsta lagi eða landverð þess 
að fasteignamati sé 1000 kr. hið niinnsta.

2. gr.
Jarðir iná því aðeins sameina, að þær verði ekki taldar lífvænleg býli og 

úttektarmenn telji sameiningu gagnlega.
Ekki má sami maður samtímis bafa ábúð á tveimur eða fleiri jörðum, ef 

þær geta framfleytt til samans meira en 36 kúgildum, eða bafa sjávargagn eða 
önnur hlunnindi sem því svarar, nema úttektarmenn eða Búnaðarfélag íslands 
samþvkki, sbr. þó 3. gr. 3. málsgr. og 11. gr. 1. málsgr.

Akvæði þetta tekur þó ekki til þeirra jarða, sem eru í ábúð sama manns, 
er lög þessi öðlast gildi, meðan sú ábúð belzt.

Landeiganda er heimilt að skipta jörð sinni i tvær eða fleiri jarðir, en leita 
skal bann samþykkis trúnaðarmanns Búnaðarfélags íslands og úttektarmanna 
um það, bvernig skiptingunni skuli fyrir komið.

3. gr.
Iíver maður, sem á jörð, er bann nytjar ekki að staðaldri sjálfur, skal 

skyldur að bvggja bana hæfum umsækjanda gegn bóflegu eftirgjaldi, að dómi 
úttektarmanna.

Nú hefir maður að staðaldri nvtjað jörð, sem liann á, og dvelur þar ekki 
sjálfur eða fjölskylda bans, en tún fer í órækt, mannvirki níðast niður eða 
jörðin rýrnar, svo að sveitarfélag bíður varanlega bnekki af, allt að dómi út- 
tektarmanna, og getur sveitarstjórn þá krafizt, að liann bæti það, sem áfátt er, 
innan tveggja ára, en ella að bann byggi jörðina samkvæmt 1. málsgr.

Nú fær landsdrottinn ekki byggt jörð sína fyrir 15. marz, og skal bann þá 
bjóða sveitarstjórn bana til ráðstöfunar gegn hæfilegu eftirgjaldi. Sinni sveit- 
arstjórn ekki þeirri málaleitun innan mánaðar, er bonum skylt að auglýsa jörð- 
ina til ábúðar. Geti bann þá enn ekki byggl bana, má bann ráðstafa henni 2 
ár sem lientast þykir, en skylt er bonum, ef liann getur ekki byggt jörðina inn- 
an þriggja ára, að bjóða sveitarstjórn bana aftur til ráðstöfunar. Hafi enginn 
not jarðarinnar, er landsdrottni ekki skvlt að greiða af lienni opinbera skatta, 
en önnur lögskil af benni verður bann að inna af böndum.

4. gr.
Taki sveitarstjórn við jörð til ráðstöfunar, getur bún byggt liana öðrum, 

og ber þá sveitarstjórn ábvrgð á ölluin jarðarafgjöldum og álagi til lands- 
drottins.

o. gr.
Jörð skal ávallt byggja frá fardögum til fardaga, og skal um það bréf gera, 

sem er byggingarbréf fyrir jörðinni. Gera skal 3 samhljóða frumrit af bygg- 
ingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sín undir í votta viðurvist. 
Heldur landsdrottinn einu, leiguliði öðru, en bið þriðja skal afbenda hrepp- 
stjóra, er varðveiti það með öðrum embættisskjölum.

Alþt. 1933. A. löggjafarþing). 40
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6. gr.
í byggingarbréfi skal grcina landamerki jarðar og geta þeirra ítaka, er 

búq á í annara nianna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða ískyldur hyíla á henni. 
Þá skal og kveða á í byggingarbréfi, hverja landsskuld skuli greiða eftir jörð- 
ina og í bverju sé goldin. Svo og ef innstæðukúgildi fylgja jörð og hversu 
niörg þau séu.

7- gr-
Xú befir landsdrottinn vanrækt að gera byggingarbréf fyrir jörð, og skal 

þá svo telja, að bún bafi verið byggð með sama leigumála sem síðast var á 
lienni, enda telji úttektarmenn bann hæfilegan og hvorugur aðilja sannar, 
að öðruvísi hafi verið um samið. Telji úttektarmenn þennan leigumála ekki 
við bæfi, ákveða þeir eftirgjald jarðarinnar.

Xú meta úttektarmenn jörð til eftirgjalds, og skal þá miða landskuld 
við leigumála bennar að fornu, að svo miklu levti sem jörðin er óbrevtt, af- 
rakstur bennar i búrekstri, aðstöðu til ræktunar og sölu afurða, arð af sér- 
stökum blunnindum, búsakost, vátrvggingarkostnað, girðingar og önnur mann- 
virki, er jörðinni fylgja, svo og kvaðir, er á henni kunna að hvíla.

8. gr.
Ef landsdrottinn byggir fleirum en einum manni sömu jörð eða jarðar- 

part, þá skal sá bafa, er fvrr tók, en landsdrottinn fá hinum jafngott jarð- 
næði sem hitt var eða bæta skaðann, hvorttveggja eftir mati óvilhallra manna.

II. KAFLI.

Um ábúðartíma.

9. gr.
Allar jarðir skal byggja æfilangt, nema nauðsyn beri til að ráðstafa jörð, 

svo sem emlxvttisjörðum, skólajörðum, jörð, sem sveitarfélag á inuan hrepps- 
ins, og jörðum, sem líkt stendur á um, um tiltekinn tíma, sbr. þó 3. mgr.

Ekkja leiguliða befir ábúðarrétt lians þar til bún giftist að nýju. Heimilt 
er þó landsdrottni að taka jörð úr lífstíðarábúð banda sjálfum sér, foreldri 
sínu, systkini, barni, stjúpbarni, tengdabarni eða kjörbarní, fósturbarni eða 
barni þeirra til ábúðar, nema landsdrottinn bafi fallið frá þessum rétti í bvgg- 
ingarbréfi. Uppsögn ábúðar skal vera tilkynnt að minnsta kosti með árs fyrir- 
vara.

Xú getur jörð framfleytt meiru en 36 kúgildum, að dómi trúnaðarmanns 
Búnaðarfélags íslands og úttektarmanna, og er landsdrottni. þá ekki skylt að 
byggja æfilangt meira af jörðinni en sem því svarar.

Landsdrottinn má undanskilja leiguliðaafnotum leigur af lóðum undiv 
bús eða land til vergagna og uppsáturs í landi jarðarinnar, sbr. 25. gr.

Undanskilin leiguliðaafnotum eru vatnsréttindi, önnur en til heimilisnota 
og búsþarfa, svo sem til áveilu og rafstöðvar, og nauðsvnlegt land til virkjun-
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ar þeirra, námar og önnur þvílik verðmæti, er ekki geta talizt til venjulegra 
leiguliðaafnota á jörð, en leiguliða ber bætur fyrir jarðrask og átroðning, er 
leiðir af virkjun vatns eða starfrækslu þvílikra fyrirtækja.

10- gr.
Xú segir landsdrottinn upp ábúð, en aðeins af yfirskinsástæðum, þannig 

að bann hvorki flvtur sjálfur á jörðina né afhendir bana öðrum til ábúðar 
samkvæmt 9. gr., og er þá sú uppsögn ógild og á Ieiguliði heimting á að fá 
iörðina aftur, ef hann krefst þess innan árs frá því að hann flutti af jörðinni. 
Auk þess bæti landsdrottinn honuin allan þann skaða, er hann kann að hafa 
beðið af þessum sökum.

III. KAFLI.

Um hús á jörð og skyldur landsdrottins.

11- gr.
Skylt er landsdrottni að láta fvlgja leigujörð sinni nauðsynleg bæjarhús 

og peningshús í góðu lagi, að dómi úttektarmanna.
Vítalaust er þó landsdrottni, ef hann leggur til jarðarliús, er nema % af 

landverði jarðarinnar, hvorttveggja að fasteignamati. Ennfremur er lands- 
drottni vitalaust, ef hann leggur til jarðarhús, er nema helmingi af landverði 
jarðarinnar, ef landskuld er lægri en 3% af verði lands og jarðarhúsa sam- 
kvæmt fasteignamati.

Xú fvlgja jörð lóðargjöld, vatnsréttindi, námar eða önnur þvilík verð- 
mæti, er auka verð landsins fram yfir verðgildi þess til búrekstrar, og skal þá 
draga verðgildi þessara verðmæta frá landverðinu, þegar meta skal skyldur 
landsdrottins til húsabóta.

Undanþeginn þessari búsaskyldu er landsdrottinn um þær jarðir, er við 
auðn liggur að mati úttektannanna, svo og þær jarðir i nánd við kaupstaði eða 
sjávarþorp, er rétt þykir að dómi Búnaðarfélags Islands að skipta niður i 
spildur til ræktunar, enda geri landsdrottinn fyrir sitt leyti kost á leigulönd- 
um með þeim leigumála, er Búnaðarfélag íslands samþykkir.

12. gr.
Xú hafa jarðnvtjar á leigujörð aukizt svo við ræktun, að jarðarhús þau, 

sem úttektarmenn hafa áður talið nægileg samkvæmt ákvæðum 11. gr. 2. mgr., 
eru orðin ónóg peningi þeim, er jörðin framfleytir, og getur leiguliði þá kraf- 
izt, að landsdrottinn auki hús á jörðinni, svo sem úttektarmenn telja nægilegt, 
sbr. þó 11. gr. 2—4. mgr.

Ef landsdrottinn vill ekki auka jarðarhús, er leiguliða heimilt að gera hús 
svo sem þörf krefui', að dénni úttektarmanna. Leggur leiguliði þá sjálfur fram 
allt innlent efni og aðdrætti þess og gröft allan. Skulu úttektarmenn síðan meta 
liúsagerðina til verðs, að frádregnu framlagi leiguliða, og er landsdrottni þá 
skylt að greiða leiguliða lnisagerðarkostnaðinn, samkvæmt þvi mati, enda sé
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þar ckki uin óþarfan íburð að ræða og fullrar hagsýni gælt. Jafnan skal lands- 
drottni gerður kostur á að vera viðstaddur matsgerðina, og getur hann krafizt 
nægra sönnunargagna um kostnaðinn, að dóini úttektarmanna.

Nú liefir landsdrottinn greitt leiguliða húsagerðarkostnaðinn sainkvænit
1.—2. málsgrein, og iná þá bækka afgjald jarðarinnar sem svarar allt að al- 
mennum útlánsvöxtum Búnaðarbanka íslands af upphæðinm, auk vátrygg- 
ingargjalds af búsunum.

Sama er um endurnýjun bæjar- eða peningsbúsa, ef landsdrottinn neitar 
að endurreisa þau. Kn þá skal jafnan draga frá búsagerðarkostnaði verð húsa 
þeirra, sem endurnýjuð eru, ásamt álagi og leiguliðabót, sbr. 14. gr., og tekur 
bækkun afgjalds aðeins til mismunarins.

Ak\ a’ði 1.— 2. málsgreinar gilda þó ekki, ef landsdrottinn befir lagt til 
nægileg peningshús, sem enn cru í notbæfu standi, en verða nú eigi notuð að 
fullu, vegna breyttra búnaðarbátta á jörðinni.

13. gr.
Xú á fráfarandi Jiús á jörð, og eru þau til frambúðar, haganlega fvrir 

komið og nauðsynleg til búrekstrar á jörðinni, að dómi úttektarmanna, og skal 
liann þá láta úttektarmenn meta búsin til pcningaverðs, og er þá landsdrottni 
skylt að kaupa þau því verði, sem metið er, sbr. þó 11. gr. 2.— 1. mgr.

Geti leiguliði ekki selt landsdrottni né viðtakanda bús sin, er bonum rétt 
að flytja þau af jörðinni eða selja þau öðrum til brottflutnings og skvlt að sjá 
um, að þau séu rofin, ef viðtakandi krefst, og þá svo, að viðtakanda sé sem 
minnst mein að.

14. gr.
Leiguliði greiðir leiguliðabót af búsum landsdrottins. Miðast leiguliða- 

bótín við varanleik húsanna og er ákveðin af úttektarmönnum í eitt skipti 
fyrir öll sem jafnt hundraðsgjald af kostnaðarverði þeirra. Skal lmndraðs- 
gjaidið vera í af steinhúsum, en ;í t l1^'' af húsum úr öðru efni. Inn-
heimtir sýslumaður það á manntalsþingum og fvlgir því lögtaksréttur. Leigu- 
liðabót allra leigujarða skal greiða í sérstakan sjóð, er nefnist endurbvgging- 
arsjóður búsa á leigujörðum. Sjóðinn skal ávaxta í Búnaðarbanka íslands 
undir yfirstjórn bankastjórnar og atvinnumálaráðuneytisins. Hver jörð hefir 
sérreikning í sjóðnum og á tilkall til séreignar sinnar eða bluta af lienni til að 
endurreisa hús og liíbýli jarðarinnar.

Kf leigujörð kemst i sjálfsábúð, fellur niður greiðsla leiguliðabótar, en 
séreign bennar skal standa óbreyfð þar til bús jarðarinnar verða endurreist.

Atvinnumálaráðberra setur, að fengnum tillögum stjórnar Búnaðarfélags 
íslands, með reglugerð nánari reglur um sjóðinn.

15. gr.
Skyldur er leiguliði að balda búsum við, svo að ekki brörni umfram eðli- 

lega fyrningu, að áliti og mati úttektarmanna. Setur atvinnumálaráðherra 
reglur um viðhald húsa á leigujörðum, að fengnum tillöguin búnaðarbanka- 
stjórnar og Búnaðarfélags íslands.
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Xú hefir leiguliði eigi lialdið við jarðarhúsum samkvaunt ákvæðum, er 
þar að lúta, og skulu úttektarmenn þá gera honum að bæta það, er á vantar, 
með álagi.

16. gr.
Skylt er úttektarinönnum, ef landsdrottinn eða leiguliði krefst, að skoða öll 

lnis á leigujörð og gefa skýrslu um til aðila. Skulu úttektarmenn sérstaklega at- 
liuga umgengni og viðhald húsa, hversu ákva’ðum þar að lútandi er fvlgt og 
jörð setin vfirleitt.

17. gr.
Séu hús vátrvggð á leigujörðum, skal eigandi hera kostnaðinn. En skylt er 

leiguliða að annast vátryggingu fyrir hönd landsdrottins, ef hann krefst þess.

18. gr.
Xú sér landsdrottinn sér ekki fært að fullnægja þeim skyldum, sem á hann 

eru lagðar með löguin þessum, og skal honum það vítalaust, ef hann býður við 
votta leiguliða jörðina til kaups fyrir það verð, er úttektarmenn meta, enda fái 
leiguliði gjaldfrest á :ii þess hluta kaupverðs, er kann að vera umfram veð- 
skuldir, eigi skennnri tíma en þrjú ár, gegn almennum útlánsvöxtum Búnaðar- 
hanka íslands og veði í jörðinni næst á eftir áhvílandi veðskuldum með upp- 
færslurétti, og á seljandi heimtingu á, að hús séu vátryggð og kaupandi taki að 
sér veðskuldir.

Þegar úttektarmenn meta kaupverð jarðar samkvæmt 1. mgr., skal það 
metið með hliðsjón af gildandi fasteignamati, nema sérstakar hreytingar séu 
orðnar á jörðinni frá því, er fasteignamat hefir siðast farið fram.

IV. KAFLI.

Um leiguliðaskipti á jörð og skvldur leiguliða.

19. gr.
Skylt er leiguliða að eiga lögheiniili á áhúðarjörð sinni, nema sveitarstjórn 

og landsdrottinn samþykki annað, shr. þó 2. gr. 2. málsgr. og 3. gr.

20. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörð, má viðtakandi taka tií voryrkju þá, er 

hann vill, en eigi má liann flytja hú sitt á jörðina fyrir fardaga, nema fráfarandi 
leyfi. Þó er viðtakanda heimill hagi, þegar 3 vikur eru af sumri, ef hann óskar. 
Fardagar cru, þá er 6 vikur cru af sumri, og eru þeir fjórir. Er fimmtudagur i 
sjöundu viku sumars fyrstur þeirra, en sunnudagur síðastur. Ef leiguliði er ekki 
kominn til jarðar að forfallalausu, þá er sjö vikur eru af sumri, né umboðsmað- 
ur lians, og hvorugur þeirra hefir gert ráðstöfun til að hagnýta hana, liefir leigu- 
liði fyrirgert áhúðarrétti sinum og lúki landsdrottni eins árs jarðarafgjöld. En 
landsdrottinn má nytja sér jörð það ár. ef liann getur ekki hyggt öðrum.
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21. gr.
Fráfarandi skal liafa flutt allt bú sitt af jörð hinn síðasta fardag, ncnia við- 

takandi leyfi, að bann bafi það þar lengur. En bvorki má hanrí beita tún né 
engjar, lieldur verja fvrir ölluni ágangi frá bvrjun gróanda og þar til liann vfir- 
gefur jörðina. Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sein viðtakanda er ekki 
mein að, af búslóð sinni, ef hann má eigi flytja það burt þegar. En það skal 
hann hafa flutt burt svo fljótt sem hann má, og eigi siðar en fvrir næstu vetur- 
nætur. Séu húsmunir þá eigi burt fluttir, skal ábúandi segja breppstjóra til, og 
fer liann ineð þá seni fé í vanbirðu.

22. gr.
Ef fráfarandi á fvrning lievs, eldsnevtis eða bvggingarefnis, er hann liefir 

aflað á þeirri jörð, skal hann bjóða viðtakanda eða landsdrottni kaup á því eftir 
niati úttektarmanna. Vilji hvorugur kaupa, níá fráfarandi flytja það með sér 
eða selja öðrum. En burt skal lianrí liafa flutt það af jörðinni fyrir næstu hey- 
annir, nema öðruvísi semji. Rannað er að flytja búfjáráburð af jörðinni. Akvæði 
þessarar greinar ná þó ekki til þeirra jarða, sem landsdrottni er ekki skvlt 
að liúsa.

23. gr.
Fráfarandi skal hafa flutt búfjáráburð allan á tún, áður bann fer frá jörð, 

svo sneinma, að hægt sé að byrja ávinnslu á lienni í tæka tíð. Hann skal og 
hreinsa öll bús, hevgarða og hevtóftir, sem á jörðu eru. Ef fráfarandi vanrækir 
þetta, bæti liann viðtakanda fyrir eftir mati úttektarmanna.

Ef æðarvarp, eggver, selalátur, hrognkelsaveiði, vergögn eða önnur þvílík 
blunnindi fvlgja jörð, á viðtakandi öll afnot þeirra það vor, er bann flvtur sig að 
jörð. nema öðruvisi sé um samið. Ef reki fylgir leigujörð, á fráfarandi það. sem 
rekur til miðs föstudags í fardöguni.

21. gr.
Um innstæðukúgildi á jörð fer eftir samkomulagi landsdrottins og leigu- 

liða. Taki leiguliði við kúgildum, skal liann greiða í leigu eftir þau 6U af verði 
þeirra eftir verðlagsskrá og skila þeim fullgildum við brottför.

25. gr.
Leiguliði skal liafa öll leiguliðanot ábúðarjarðar sinnar, eða þess hluta, er 

hann býr á, en það eru leiguliðanot að hafa til notkunar allt land jarðarinnar 
eða jarðarparts, öll liús og mannvirki, svo og hhumindi, er jörðinni fylgja, 
svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver og annað, sem leiguliðanotum 
liefir fylgt að fornri landsvenju, nema sérstakur samningur sé um annað og 
Rúnaðarfélag íslands samþykki.

Heimilt er að leigja öðrum hlunnindi, sem vegna fjarlægðar eða aðstöðu er 
erfitt að nytja frá jörðinni, enda sé býlíð vel lífvænlegt til búrekstrar, að dómi 
úttektarmanna, þó að þau blunnindi séu undan tekin og eigi bannað í lögum að 
skilja lihumindi þessi við jörðina.
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Þá má landsdrottinn og leigja loðir undir hús eða land til vergagna og upp- 
sáturs og spildur til ræktunar í óyrktu landi leigujarðar, ef trúnaðarmaður Bún- 
aðarfélags íslands telur það eigi valda leiguliða verulegum skaða, enda lækki 
jarðarafgjaldið að réttri tiltölu, eftir mati úttektarmanna.

Xú er leiguliðaréttur brotinn, og á leiguliði sókn þess máls. Ef leiguliði sæk- 
ir ekki, á landsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera landsdrottni aðvart, ef 
leiguréttur hans er brotinn, og láta hann vita, hvorl hann sækir.

26. gr.
Eigi má leiguliði byggja öðrum af leigujörð sinni, nema landsdrottinn leyfi. 

Aftur á móti má hann leyfa not hlunninda eða landsnytja gegn öðrum jafngild- 
um hlunnindum eða landsnytjum, sem jörð hans þarf með. Heimilt er honum 
að láta i té nokkrar landsnvtjar heimilismönnum, sem vinna að búi hans. Enn- 
frenmr er honum heimilt að láta af hendi jarðarafurðir, sem hann hefir aflað 
sjálfur, gegn öðrum jafngildum jarðarafurðum, og sömuleiðis gegn verði, en 
gæta verður hann þess ætíð, að varanlegar landsnytjar, hlunnindi og ræktun 
jarðarinnar rýrni ekki eða spillist fvrir slik viðskipti með jarðarnvtjar, ella 
greiði liann fullar skaðabætur, eftir mati úttektarmanna.

27. gr.
Ef leiguliði situr illa ábúðarjörð sína, tún eða engi fer í órækt eða hús 

hrörna og mannvirki spillast sökum vanhirðu hans, eða jörðin á annan hátt líð- 
ur varanlegar skemmdir af hans völduni, hefir hann fyrirgert ábúðarrétti sin- 
um, nema hann lofi að bæta úr næsta ár og setji tryggingu fyrir. Getur lands- 
drottinn hvenær sem er látið meta skemmdir, er orðið hafa á leigujörð hans, 
og er leiguliði skyldur að bæta þær að fullu.

28. gr.
Leiguliði skal greiða alla skatta og skyldur, er sérstaklega hvíla á leigujörð 

, hans, og lialda uppi lögskilum af henni landsdrottni að kostnaðarlausu. Leigur 
skal hann greiða fyrir 1. október ár hvert, en landskuld og önnur afgjöld af 
jörðinni skal greiða eftir á ár hvert í fardögum, nema öðruvísi sé um samið. Xú 
Iiefir leiguliði eigi greitt jarðarafgjöldin tveim mánuðum eftir gjalddaga, og ber 
honum þá að greiða af þeim almenna útlánsvexti Búnaðarbanka íslands frá
eindaga og innheimtukostnað.

Xu greiðir leiguliði eigi jarðarafgjöld að fullu fyrir veturnætur næstar eftir 
eindaga, og getur landsdrottinn þá hyggt lionuni út al' jörðinni, enda sé ú.tbvgg- 
ing hirt í síðasta lagi fvrir jól næstu á eftir.

29. gr.
Ef landskuld og Ieigur greiðast í öðru en peningum, er leiguliði skvldur til 

þcss, þótt eigi sé tilskilið, að færa jarðarafgjöld á heimili landsdrottins, ef eigi 
er fjter en 30 km., ella hafi landsdrottinn umboðsmann, er eigi búi fjær og taki 
við jarðarafgjöldum. Greiðist jarðarafgjöldin i peningum, er leiguliða hinéveg- 
ar skylt að koma þeim til Iandsdrottins, þó að hann húi imeiri fjarlægð.
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30. gr.
Hvarvetna þess, er landsdrottinn byggir leiguliða út vegna vanefnda á 

skyldum lians, skal hann liafa gert það fyrir jól, nema öðruvísi sé mælt í lögum 
þessuin.

Ctbvgging skal vera bréfleg og við votta. Skal þar tekið skýrt fram, hverj- 
ar sakir leiguliða séu.

31. gr.
Leiguliði fvrirgerir ábúðarrétti sínum, og varðar útbvggingu, sbr. þó 1. 

tölul., ef hann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, sbr. 20. gr.
2. Brýtur fyrirmæli 26. gr.
3. Brýtur fyrirmæli 27. gr.
4. Greiðir eigi jarðarafgjöld samkvæmt 28. gr.
5. Vanefnir skyldur þær, er bann kann að hafa á sig tekið samkvæmt 41. gr., 

meira en eitt ár.
L»á hefir leiguliði og fyrirgert ábúðarrétti sinum án útbyggingar, ef bann 

visvitandi spillir jörð, búsum eða mannvirkjum eftir að útbyggingarfrestur er 
liðinn, svo sem með því að rífa viði úr húsum til eldsneytis eða gera önnur 
þvilík spellvirki, að dómi úttektarmanna. Þó skal leiguliðinn halda ábúðarrétti 
sínum næsta ár, ef bann greiðir fullar skaðabætur þegar i stað eða setur fullt 
veð fvrir, hvorttveggja að mati úttektarmanna.

32. gr.
Xú vill leiguliði flytja sig af leigujörð sinni, og skal liann þá hafa sag't jörð 

lausri fyrir jól. Skal liann segja landsdrottni eða umboðsmanni bans upp leigu- 
máía bréflega og við votta.

33. gr.
• Ef leiguliði segir eig'i lausri leigujörð sinni eftir lögum, en flytur sig af 

lienni, geldur hann landsdrottni jarðarafgjöld næsta ár.
Nú hefir leiguliði sagt jörð lausri í tækan tíma, en flytur sig af benni fyrir 

fardaga, og bætir bann landsdrottni skaða þann, er af befir blotizt, eftir mati 
úttektarmanna.

34. gr.
Xú befir landsdrottinn byggt leiguliða löglega út, sbr. 30. gr., og vill leigu- 

liði ekki flytja af jörð eða beitir þrásetu, og er landsdrottni þá rétt að krefja út- 
burðar á sina ábvrgð, og fer um það sem lög mæla fyrir.

V. KAFLI.

Um skemmdir á .jörðum af völdum náttúrunnar og breytingu á 
jarðarafgjöldum o. fl.

35. gr.
Ef hús á leigujörð verður fyrir skemmdum af völdum náttúrunnar. svo 

sem af landskjálfta, snjóflóði, vatnsflóði eða skriðuin, sem leiguliða verður engin
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sök á gefin, skulu landsdrottinn og leiguliði gera lnis aftnr í sameiningu. Leigu- 
liði leggur til seni svarar álagi, er hann hefir átt að greiða, og leiguliðabót af 
húsinu, að því leyti, sem hún er eigi áður greidd, svo og rif tófta, gröft allan og 
allt innlent efni og aðdrætti þess. Auk þess skal liann greiða aðra efnisflutninga 
þá 10 kílómetra, er næst liggja ábýlisjörð hans. Að öðru leyti kostar lands- 
drottinn húsagerðina. Sama er um endurnýjun liúsa, er eyðast af eldsvoða, að 
svo miklu leyti, sem brunabætur hrökkva eigi til.

36. gr.
Ef land jarðar spillist af vatnsgangi, skriðum, sandfoki, eldsumbrotum 

eða öðru af völdum náttúrunnar, sem leiguliða verður ekki sök á gefin, þá gerir 
hann landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans og krefst skoðunar á skemmd- 
unum. Séu skemmdir ekki meiri en svo, að bættar verði á einu ári, enda nemi 
kostnaður eigi meiru en þriggja ára eftirgjaldi jarðar, skulu báðir, landsdrott- 
inn og leiguliði, bæta skemmdirnar, þannig að leignliði leggur þó aldrei meira til 
en svarar eins árs afgjöldum af jörðinni.

Verði land jarðar fyrir meiri skemmdum og til langframa, skulu úttektar- 
menn meta, hve mikill hluti jarðarafgjaldsins verði að teljast leiga eftir landið 
sjálft og hve mikið landve’rð jarðirnar mundi eiga að lækka að fasteignamati 
vegna sketnmdanna, og síðan meta, hve mörg ár sjálf landleigan á að lækka að 
sama skapi.

VI. KAFLI.

Um breyting á jarðarafgjöldum fyrir sérstakar ástæður.

37. gr.
Nú verða brevtingar á verðlagi eða aðstaða til búskapar á jörð breytist, án 

þess að einstök fyrirmæli laga þessara nái til þess, og getur þá hvor aðilja krafizt, 
að úttektarmenn endurskoði leigumála jarðar og meti eftirgjald eftir jörð með 
hliðsjón af éldri leigumála og breytingum þeim, er orðið hafa síðan hann var 
gerður.'Xú telur annarhvor aðilja leigumála jarðar óviðunandi, samanborið við 
leigumála á likum jörðum í þeirri sveit eða héraði, og getur hann þá á sama hátt 
krafizt endurskoðunar á leigumálanum.

VII. KAFLI.

Um reka á leigujörðum.

38. gr.
Þegar reki fylgir jörð. skal landsdrottinn hafa allan fjögra álna við og lengri, 

en leiguliði allan við niinni. nema landsdrottinn vilji nota hann til einhverra um- 
bóta á jörðinni.

Skal þá leiguliði hirða við þann, er rekur, sem ætti hann sjálfur og draga úr 
flæðarmáli, svo eigi taki út aftur. Skylt er leiguliða, er sérstakt rekaítak er i 

Alþt. 1933. A. (16. löggjafarþingl. 47
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ábýlisjörð lians, að liirða rcka fyrir eiganda, marka hann viðarmarki hans og 
bjarga, svo að sjór taki ekki út. Öll álnarlöng kefli eða minni skulu þá vera eign 
leiguliða.

39. gr.
Xú rekur hval, og skal þá landeigandi liafa -3, en leiguliði % liluta livals- 

ins. Leiguliði skal festa hvalinn landfestum og bjarga seni lög ákveða. Gera skal 
hann strax landsdrottni aðvart eða umboðsmanni lians. Koini landsdrottinn eða 
umboðsmaður hans ekki þegar á vettvang, er leiguliða rétt að skera hvalinn, en 
ábyrgjast skal liann landsdrottni allaii þann lival. er hann sker. l’ni endurgjald 
til leiguliða fer sem lög ákveða.

40. gr.
Um ailan annan reka á leigujörð fer eftir lagaákvæðum, er gilda þar um í 

hvert sinn.

VIII. KAFLI.

Um jarðabætur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.

4L gr.
Þegar leiguliða .er með ákvæðum byggingarbréfs gert að skyldu að inna af 

höndum jarðarafgjald að einhverju leyti með jarðahótum eða öðrum fram- 
kvæmdum, en hann vanrækir að framkvæma þær, á landsdrottinn heimtingu á 
endurgreiðslu jarðarafgjalds í peningum, eftir þvi sem úttektarmenn ineta.

Heimilt er leiguliða, án sainþykkis landsdrottins, að gera minni liáttar jarða- 
hætur á ábýlisjörð sinni, ef þær eru að mati trúnaðarmanns Búnaðarfélags ís- 
lands vel og liyggilega gerðar og stuðla' að því að luvkka jörðina í verði. Skal 
leiguliði, þá er hann fer frá jörðinni, fá jarðabætur þessar greiddar, eftir því 
sem úttektarmenn meta, að liækka megi þeirra vegna landskuld á jörðinni, þann- 
ig að hann fái tólffalda landskuldarhækkunina, en þó eigi yfir kostnaðarverð 
jarðahótanna, að frádreginni fyrningu.

42. gr.
Ef leiguliði ætlar að gera meiri liáttar jarðabætur, þannig að þær á einu ári 

kosti hann meira en sem nemur eftirgjaldi jarðarinnar, skal hann jafnan leita 
samkomulags og samþykkis landsdrottins og fara fram á, að hann láti gera 
jarðabótina á sinn kostnað og hækki fyrir því eftirgjald jarðarínnar sem svarar 
vöxtum ræktunarsjóðs.

Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðabótina á sinn kostnað, en lnin að áliti 
trúnaðarmanns Búnaðarfélags Islands er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan 
arð, er leiguliða heimilt að framkvæma verkið, og á hann þá, er hann fcr frá 
jörðinni, sömu kröfu fyrir þá jarðabót eins og segir í næstu grein á undan og 
eftir mati sömu inaiina.

43- gr.
Xú vill landsdrottinn gera jarðabót á jörð, sem er í fastri bvggingu, og getur 

liann þá um það leitað samkomulags við leiguliða. Xáist ekki samkomulag, getur
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hann látið gera jarðabótina engu að siður, en bæti leiguliða fullum bótuin það, 
sem verkið kann að spilla leiguliðanotum lians. Þegar jarðabótinni er lokið, 
getur liann látið úttektarmenn skoða hana og meta, hversu mikið jarðarafgjald 
megi hækka við jarðabótina. Getur hann þá afhent hana leiguliða, og ber hon- 
um þá að lialda henni vel við og svara henni í gildu standi eða með álagi. Enn- 
fremur ber honuin að gjalda árlega þá hækkun á eftirgjaldi, sem metin er fyrir 
jarðabótina.

Xú er leiguliða, að dómi úttektarmanna, ekki fært að greiða eftirgjalds- 
hækkun samkvæmt 1. lið þessarar greinar, og er landsdrottni þá rétt, með sam- 
þykki úttektarmanna, að taka hluta af jörðinni til nýbýlis, gegn því að bæta 
leiguliða missinn með umbótum á þeim hluta jarðar, er liann heldur, eða gegn 
hæfilegri lækkun eftirgjaldsins.

44. gr.
Leiguliðabót samkvæmt 14. gr. skal vera forgangskrafa í bú leiguliða og 

ganga jafnhliða þeim kröfum, sem nefndar eru í b-lið 83. gr. skiptalaga, nr. 3,
12. april 1878. Krafa sú, er leiguliði á á liendur landsdrottni samkvæmt 12. gr.,
13. gr., 11. gr. 2, mgr. og 42. gr., skal vera forgangskrafa i bú landsdrottins. og 
gengur lnin næst á eftir þeini forgangskröfum, sem nú eru í Jögum.

IX. KAFLI.

Um kaupskyldu á leigujörðum.

45. gr.
Xú býður landsdrottinn leiguliða ábýlisjörð hans til kaups með þeim kjör- 

um, er segir í 18. gr., en leiguliði neitar eða liefir eigi svarað kauptilhoði innan 
missiris, og hefir leiguliðinn þá fyrirgert ábúðarrétti sínum, og getur eigandi þá 
byggt lionum út af jörðinni fyrir næstu jól að frestinuni liðnum.

X. KAFLI.

Um úttektir á leigujörðum.

46. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörðum, skal taka þær út með lögmætri skoð- 

unargerð. Úttekt á jörðu skal fram fara fyrir 20. júni.
Úttektarmenn skulu gera viðtakanda og fráfaranda aðvart, hvenær úttekt 

fer fram, með nægum fyrirvara, svo og landsdrottni eða umboðsmanni hans, svo 
þeir geti verið þar viðstaddir og gætt réttar síns.

47. gr.
Úttektarnienn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru úttektarmenn, liver i sín- 

um lireppi, en liinn aðalúttektarmann skipar sýsJumaður, og tvo varamenn, 
að fengnum tillögum sveitarstjórnar. Xú liefir úttektarmaður forföll eða er svo
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nákoniinn aðila, að hann inætti eigi dómkveðja til matsstarfa i dónisináli hans 
eða getur talizt vilhallur, og tekur þá varaniaður sæti lians. Ef úttektarnienn 
greinir á, skal kalla til varamann þann, sein nær er, og er liann þá oddainaður.

48. gr.
Úttektarmenn, aðrir en lireppstjóri, skulu vera skipaðir til 12 ára. Enginn 

er skyldugur að taka við endurskipun fyrr en 6 ár eru liðin frá þvi að liann liætti 
starfanum. Allir fullveðja húendur hreppsins, yngri en 60 ára, eru skyldir að taka 
við útnefningu.

Úttektarmenn skulu áður en þeir byrja starf sitt undirrita i úttektarbókina 
drengskaparvottorð um að gegna starfi sinu hlutdrægnislaust og eftir beztu 
vitund og sannfæringu.

49. gr.
Úttektarmenn fá þóknun fyrir starf sitt sem hér segir:

1. Fvrir úttekt á jörð skal greiða svo sem fyrir er mælt í löguiii nr. 64 frá 14. 
nóv. 1917, um laun hreppstjóra og aukatckjur m. m., og kosti fráfarandi 
og viðtakandi Iiana að hálfu hvor.

2. Fyrir aðrar virðingar- og skoðunargerðir, er um ræðir i lögum þessum, 
her hverjum úttektarmanni 6 krónur án ferðakostnaðar, og greiðir sá, er 
krafizt liefir virðingar eða skoðunargerðar. Þó kostar landsdrottinn og leigu- 
liði skoðun og virðing, sem gerð er samkvæmt 13. gr., að hálfu hvor.

50. gr.
Úttektarmenn skulu hafa gerðahók, er sveitarsjóður horgar og sýslumaður 

löggildir. Skal í liana rita allar úttektir jarða, skoðunargerðir á jörðum sam- 
kvæmt 16. gr. og allar matsgerðir úttektarmanna samkvæmt lögum þessum. 
Þegar úttekt er lokið eða skoðunargerð, skulu úttektarmenn og þeir aðilar, sem 
eru við úttektina, rita nöfn sín undir í hókina til staðfestingar.

Ef aðilar, einn eða fleiri, neita að rita undir úttektargerð, skal þess getið í 
hókun. Skyldir eru úttektarmenn að gefa staðfest eftirrit úr gerðahók gegn end- 
urgjaldi samkv. lögum um laun hreppstjóra, nr. 61, 14. nóv. 1917.

51- gr.
Úttektarmenn skulu lýsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi húsa, hvað 

á skorti til þess að þau séu fullgild jarðarhús, skemmdum á þeim, ef orðið liafa 
af völdum ábúanda, hvernig húsunum liefir verið viðhaldið og annað, eftir því 
sem þurfa þykir.

Ennfremur skulu þeir taka út og lýsa öðrum mannvirkjum landsdrottins á 
jörðinni.

Ef innstæðukúgildi fylgja jörð, skulu úttektarmenn meta, hvort séu full- 
gild. Þeir skulu og kynna sér nákvæmlega allar jarðarnytjar og meta, hvort jörð 
er sæmilega setin.

52. gr.
Að lokinni úttektargerð greiðir fráfarandi álag til viðtakanda. En greiði 

liann eigi þegar álagið, geri úttektarmenn lögtak til lúkningar álaginu í eignuni
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þeim. seni fráfarandi á á jörðinni, eftir því seni liann visar á og fyrir liendi er. 
Geti viðtakandi sannað, að liann liafi krafizt álags frá fráfaranda, en eigi fengið 
það eða liluta þess, á landsdrottinn að greiða honum það, seni á vantar.

53. gr.
Ef tvíhýli eða fleiri býli eru á jörð, skulu úttektarmenn, ef landsdrottinn 

óskar þess, skipta í inillum þeirra húsuni, matjurtagörðum og öðruin mann- 
virkjum, ef til eru og þess eðlis, að skipt verði. Sömuleiðis túni, engi, skógi, 
hlunninduni og yfirleitt öllu, sem aðilar konia sér saman uin að æskja skipta á.

54. gr.
Ef einhver, sem lilut á að ináli,. vill eigi hlíta úttekt, sem gerð er á jörð, 

eða öðrum niats- og skoðunargerðum úttektarmanna samkvæmt löguni þess- 
uni, getur liann innan tveggja vikna krafizt yfirúttektar eða yfirniats. Skal þá 
sýslumaður innan liálfs niánaðar- skipa fjóra yfirúttektarinenn eða yfirmats- 
menn, og skulu þeir haga úttekt eða mati á sania hátt. Sömu laun eiga þeir 
fyrir starfa sinn sem úttektarnienn, og greiðir krefjandi yfirúttektar það gjald, 
ef hótum er eigi breytt, ella fer um gjaldið sein segir í 49. gr.

XI. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.

55. gr.
Akvæði laga þessara koma til franikvænida jafnskjótt og leiguliðaskipti 

verða á jörð, eða nýtt byggingarbréf er gefið út eða framlengt eftir að lög þessi 
öðlast gildi. Þó koma ákvæði um húsabótaskyldu landsdrottins samkvænit 11. 
og 12. gr. ekki til framkvæmda fv'rr en í fardögum það ár, er 5 eru liðin lrá 
því er lög þessi öðlast gildi.

56. gr.
Með löguin þessuni falla úr gildi lög nr. 1, 12. jan. 1884, jafnóðum og lög 

þessi koma til framkvæmda, svo og önnur lagafyrirniæli, er koma í bága við 
lög þessi.

G r e i n a r g e r ð.

Frumvarp þetta er flutt samkvæmt beiðni atvinnumálaráðherra.
Nefndin áskilur sér rétt til að flytja brevtingartillögur við frv. siðar.
Með frv. fylgdu eftirfarandi athugasemdir:
Frv. þetta liefir verið flutt á Alþingi árlega síðan árið 1929. Rétt þykir að 

leggja það nú fyrir Alþingi að mestu leyti í þeirri mynd, sem það var afgreitt 
eftir 3. umræðu í neðri deild á síðasta Alþingi. Ýmsar breytingar hafa þó verið 
gerðar á frunivarpinu, og auk þess eru allniörg ákvæði frumvarpsins nú að 
ýmsir leyti skýrari og nákvæmari. Að öðru leyti visast til greinargerða þeirra,
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sem fylgt hafa frumvarpinu á fyrri þinguni (Alþt. 1929 þskj. 240, Alþt. 1930 þskj. 
110 og Alþt. 1932 þskj. 70, 680, 681, 736, 756, 758, 760, 761, 765, 769, 771, 780, 
781, 786 og 787), svo og athugasemda þeirra, sem hér fara á eftir um hinar ein- 
stöku greinar.

Um 1. gr.
Það getur vart lalizt lífvænlegt býli, er hvorki framfleytir 9 kúgildum né 

nær 1000 kr. að landverði eftir fasteignamati.

Um 2. gr.
2. mgr. Réttara þykir að miða land það, er hver húandi má hafa til áhýlis, 

freinur við það, hverjum peningi landið getur framfleytt, en við tölu hýla að 
fornu. Því að sumstaðar hefir hýlafjöldi að foruu miðazt við sjávargagn og önn- 
ur hlunnindi, sem eigi nýtur nú.

4. mgr. Rétt þykir, að trúnaðarmaður Rúnaðarfélags íslands sé með í ráð- 
um um skiptingu jarða.

Um 3. gr.
2. mgr. Rétt þykir að setja ákvæði þeim lil aðhalds, er reka selstöðu- eða 

rányrkjubúskap, m. a. sveitarfélögum til verndar.

Um 4. gr.
Eigi þykir nauðsyn á að setja sveitarstjórn reglur um hyggingu þeirra jarða, 

er svo stendur á um.
í þessari grein er fellt Jiurt ákvæði frv. þskj. 787 um. að samþykki lands- 

droltins sé áskilið til hyggingarinnar, þar sem landsdrottinn gæti að öðrum kosti 
gert sveitarstjórn ókleift að hyggja jörðina, með því að liafna hverjum leiguliða.

Á hinn bóginn er rétt, að sveitarstjórn beri áhyrgð, ekki aðeins á jarðaraf- 
gjöldum, heldur og álagi.

Um 5. gr.
Til tryggingar því, að byggingarbréf glatist eigi og að þar séu eigi sett 

ákvæði, er brjóti í hág við ábúðarlögin, þykir rétt, að hreppstjóra sé afhent sam- 
rit af ölhnn byggingarbréfum. Jafnframt miðar þetta ákvæði til þess, að siður 
verði vanrækt að gera byggingarbréf og að hægara verði að afla skýrslna um 
leigumála á jörðum.

Um 6. gr.
2. mgr.. er felld niður.
Ákvæði þetta er alveg óþarft. Það segir sig sjálft, að um viðskipti landsdrott- 

ins og leiguliða fer að öllu eftir ábúðarlögum, ef annað er ekki ákveðið í hygg- 
ingarbréfi, en hinsvegar er ákvæði þetta villandi, því að það gæti skilizt svo, að í 
bvggingarbréfi mætti setja ákvæði um þau atriði í löguinim, sem til er ætlazt, að 
séu ófrávíkjanleg, svo sem um skyldu landsdrottins til þess að lnisa jörð o. fl.

Um 7. gr.
Þykir ekki þurfa skýringar.
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Um 8. gr.
Það þykir réttara að lialda ákvæðum 5. gr. núgildandi ábúðarlaga um að 

mat það, sem um ræðir í greininni, sé falið óvilliöllum mönnum, en ekki bundið 
við, að úttektarmenn framkvæmi það. Skaðabótakrafa leiguliða getur verið allt 
annars eðlis en kröfur þær, sem úttektarmenn eiga að meta samkvæmt laga- 
frumvarpinu.

Uni 9. gr.
Oft ber nauðsyn til að ráðstafa embættisjörðum og skólajörðum um tiltek- 

inn tíma. Sama er og um jarðir, sem ætlaðar eru til þessara eða þvílikra nota 
í náinni framtíð. Svo er og urn jarðir, er sveitarfélög eiga innan hreppsins.

2. mgr. Systkin getur oft talizt eins nákominn vandamaður og stjúpbarn 
eða tengdabarn.

3. mgr. Það má teljast ein af grundvallarhugsunum frv. að styðja að skipt- 
ingu jarða, þar sem hún þykir æskileg. En þá getur verið atbugavert að binda 
mjög stórar jarðir að öllu í lifstíðarábúð. Svo getur staðið á, þegar stórbýli losn- 
ar úr ábúð, að eigi verði i bili fenginn sá ábúandi, er geti setið jörðina alla svo 
vel sé, en hinsvegar eigi kostur að skipta benni þá þegar til margbýlis. Virð- 
ist því rétt að veita landsdrottni heimild til þessa síðar, en þó þvi aðeins, að þeim 
ábúanda, er ábúð hefir fengið, sé trvggð sú ábúð, er svarar til áhafnar á meðal- 
jörð.

4. mgr. þvkir ekki þurfa skýringar.

Um 10. gr.
Rétt virðist vera að tiltaka þann frest, sem leiguliði skal bafa til þess að 

krefjast jarðarinnar, ef lionum hefir verið sagt upp ábúð af yfirskinsástæðum. 
Það getur verið mjög vandasamt að meta skaða leiguliða út af brottflutningum 
og því rétt að láta dómstólana meta hann, enda er skaðabótakrafa þessi allt 
annars eðlis en þær kröfur, sem úttektarmenn meta samkvæmt þessum lögum.

Um 11. gr.
Til þess að ákvæði 1. mgr. verði viðráðanleg þeirri kynslóð, er nú lifir, og 

jafnvel ríkissjóði sjálfum, mun vart verða hjá því komizt að miða skyldur lands- 
drottins um liýsingu jarða við ákveðið mark.

Þess verður og að gæta, að leiguliðum sé eigi gert of dýrt að búa á jörð- 
unum, en það fer aftur mjög eftir því, bvort jarðir eru yfirbyggðar eða ekki.

Fyrir því þykir rétt að miða skyldu Iandsdrottins i þessu efni við Iandverð- 
verðið, og mun mjög verða bættur liúsakostur á leigujörðum, þegar því lágmarki 
er náð, sem sett er i 2. mgr.

Einnig þvkir rétt að gera vægari kröfur um húsabótaskyldu þeirra lands- 
drotfna, er leigja jarðir með mjög lágum leigumála.

Rétt þykir að greiða fyrir verkamömmm í kaupstöðum og sjávarþorpum um 
að fá land í námunda til ræktunar. Að því miða ákvæði 4, mgr.

Um 12. gr. (áður 16. gr.).
í 2. mgr. eru nokkur ákvæði um framlag landsdroftins og leiguliða nákvæm- 

ari en áður. Xær framlag leiguliða þó aðeins til þeirrar vinnu, er af augljósum



ástæðum hlýtur að verða kostnaðarniinnst, ef unnin er af lieimilismönnum þeg- 
ar þeim er hentast.

Varhugavert er að iniða liækkun afgjalds við vexti af láni því, er landsdrott- 
inn kann að taka vegna húsagerðanna. Landsdrottinn gæti jafnvel af yfirskins- 
ástæðum tekið lán með okurvöxtum og þannig náð aðstöðu til þess að setja 
leiguliða sínum afarkosti. Þykir því rétt að miða við vexti Búnaðarhankans, sem 
landsdrottinn mun venjulega leita til, er liann þarf að taka lán í þessu skyni.

Um 13. gr. (áður 15. gr.).
Eigi þykir rétt að skylda landsdrottinn til að kaupa hús, sem eru að falli 

komin, eða smákofa víðsvegar á tvístringi, og er hvorttveggja, að það mundi 
tefja fyrir sæmilegri hýsingu jarða og vera sérstaklega varhugavert ákvæði fyrir 
ríkissjóð. Eru því sett nokkru fyllri ákvæði um þetta efni.

Um 14. gr.
Nauðsynlegt liefir þótt að setja nánari ákvæði um greiðslu og innheinitu 

leiðuliðabótar.
Óbreytt er ákvæðið um ávöxtun endurbvggingarsjóðs í Búnaðarbanka Islands. 

En rétt þvkir þó að vekja athvgli á því, að varasjóður Söfnunarsjóðs íslands 
er nú senn svo hár, að vextir af lionum munu geta borið alla áliættu og stjórn- 
arkostnað, og verður þá liægt að greiða þar sömu vexti af innlánum sem af út- 
lánum sjóðsins. Ef söfnunarsjóðurinn væri látinn ávaxta fé þetta, niundi því 
mega færa leiguliðahótina niður um fjórðung. Bélt hefir þótt að setja ákvæði 
um innieign þeirra leigujarða í endurhyggingarsjóði, er þær komast í sjálfs- 
ábúð.
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Um 15. gr.
Þar sem gert er ráð fyrir, að leiguliði annist sjálfur árlegt viðhald liúsa á 

leigujörðum, svo að þau hrörni ekki unifram eðlilega fyrningu, þykir nauðsyn- 
legt að setja með reglugerð nánari reglur um þetta efni, svo sem um viðhald 
liúsa á prestssetrum.

Um 16. gr.
Bétt þykir að fella niður síðasta málslið greinarinnar. Hann er óþarfur. 

Slík skoðunargerð, sem þar um ræðir, er auðvitað sönnunargagn um viðhalds- 
skyldu leiguliða, og yrði farið eftir henni þar til fyllri sönnun fengist með 
yfirskoðun.

Um 17. gr.
Þarf ekki skýringa.

Um 18. gr.
Það er ekki undantekningalaus regla, að liver sá maður sé vel efnum húinn, 

sem liefir jörð til eignarumráða, og mun það koma enn betur í ljós á næstu árum.
Verður því að gera ráð fyrir, að landsdrottni geti stundum orðið um megn 

að fullnægja þeim skyldum,. sem á lianii eru lagðar, ef frv. þetta vcrður að 
lögum.
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í 44. gr. frv. Xd., þskj. 787 1932, voru landsdrottni tryggð allinikil rcttindi 
þegar svo stendur á. En þar var lionuni jafnfraint vcitt aðstaða til þess að 
þrengja uni of kosti leiguliða.

Hér er reynt að gera leiguhða liægara fyrir uiu gjaldfrest, slir. og atlis. við 
45. grein.

Þegar landsdrottinn býður leiguliða jörðina til kaups, þykir rétt að miða 
kaupverðið við það verð, er úttektarnienn nieta, en ekki við fasteignaniat. í fram- 
kvænidinni verður auðveldara að iniða við inatsverð licldur en að fylgja þeini 
regluni, seni um getur í 44. gr. frv. Xd„ þskj. 787 1932, enda er það í betra sam- 
rænii við gildandi réttarreglur.

'Uni 19. gr.
Þarf eigi skýringa.

Uni 20. gr.
Rétt þykir, að viðtakanda sé lieimill Jiagi í landi jarðar, er liann flytur að 

þegar 3 vikur eru af suniri. ()g skiptir það einkuni máli vegna sauðburðar, svo 
og vegna frunibýlinga, seni kaupa fé fyrir fardaga.

Um 21, 24. gr.
Þurfa eigi skýringa.

Uni 25. gr.
Aðalreglan verður að vera sú, að Iilunnindi fylgi þeini jörðuni, er þau liafa 

fylgt að fornu.
Þó eru til þau stórbýli, að ofvaxið er oft einuni nianni að nytja til fulls 

liæði sjálfa jörðina og lilunnindin. Virðist niega gera undantekningu, þegar svo 
stendur á, ef Búnaðarfélag íslands telur það lieppilegt, og að svo miklu leyti, 
sem lög niæla eigi fyrir á annan veg, sbr. lög um lax- og silungsveiði, nr. 61 1932. 
Sama er um lilunnindi, sem eru nijög langt i burtu, svo sem um rekarétt í öðru 
béraði, og jafnvel dúneyjar, er leiguliðinn getur ekki liirt uni sjálfur vegna 
fjarlægðar. Þá koma og liér til álita ýniis lilunnindi, er fallið Jiafa undir forna 
kirkjustaði, en verða oft ábúanda arðlítil vegna fjarlægðar.

Vegna þeirra breytinga, sem orðið geta á þeini tínia, seni iífstíðarábúð nær 
yfir, þvkir eigi .ósanngjarnt, ni. a. vegna rikissjóðs og almennra lieilla, að tak- 
niarka nokkuð rétt leiguliða, þar sem ný verstöð eða sjávarþorp kann að rísa upp.

Ákvæði þessi geta og gert landsdrottni liægara fyrir uni að undirbúa skipt- 
ingu jarðar og veitt leiguliða nokkru nieiri tryggingu gegn því, að liann verði 
beittur ákvæðuni 9. greinar 2. nigr.

Um 26. gr. (áður 25. gr.).
Orðalagi greinarinnar cr Jireytt og fellt liurt Jiann við því, að leiguliði taki 

liúsfólk án leyfis landsdrottins. Landsdrottni virðist vera meinalaust, þó að 
leiguliði taki liúsfólk, en leiguliðanuni getur það oft verið til bagslióta. Að sjálf- 
sögðu Jier liann ábyrgð á, ef búsfólk fer illa með jarðarliús.
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Um 27. - 34. gr.
Þykir eigi þurfa skýringa.

Um 35. gr.
Þegar svo stendur á sein hér segir, þykir eigi ósanngjarnt, að leiguliði kosti 

aðdrætti aðkeypts cfnis þá 10 km., er næst liggja ábýlisjörð hans, og munu þeir 
flutningar venjulega verða leiguliða kostnaðarininni en landsdrottni.

Að öðru leyti er vísað til aths. við 12. gr. 2. nigr.

Uin 36.-38. gr.
Þykir eigi þurfa skýringa.

Um 39. gr.
Rétt þykir að orða niðurlag greinarinnar þannig:
„Um endurgjald til leiguliða fer sem lög ákveða“. Ef nokkuð er tekið fram 

um horgún fyrir hvalskurð í byggingarbréfi, þá gildir það, en ef ekkert er á- 
kveðið nm þetta í hréfinu, sem oftast mun verða, fær leiguliði sanngjarna horg- 
un fyrir verkið. Ákvæði þetta er nú eins og í gildandi áhúðarlögum.

Um 40.—43. gr.
Þykir eigi þurfa skýringa.

Um 44. gr.
Sanikvæmt 83. gr. b-lið skiptalaganna, nr. 3 1878, er landskuld og leigur, 

svo og álag á jarðir samkvæmt löglegri úttektargerð forgangskrafa í þrotabúi, 
og þar sem leiguliðahót samkvæmt lögum þessum er í eðli sínu álagskrafa, þyk- 
ir rétt að veita þcsSari kröfu sama forgangsrétt.

Um 45. gr.
í 44. gr. frv. Xd. 1932 er leiguliða veittur aðeins eins árs gjaldfrestur, og er 

honum þar gert að víkja af jörðinni án útbyggingar, ef liann hefir ekki greitt 
jarðarverðið að fullu innan ársins. Virðast þetta of liarðir kostir leiguliðum, 
sem einatt eru fátækir menn. Og getur þetta ákvæði orðið til þess, að fátækir 
leiguliðar verði að liætta húrekstri eða flosna upp. Hér er reynt að gera leigu- 
liða hægara fyrir um kaupin með lengri gjaldfresti. Ef greiðslu jarðarverðsins 
er svo liagað sem hér er lagt til, iiiun og landsdrottinn venjulega sjá sér hag 
í því að taka sjálfur þau lán, er hann getur fengið út á jörð sína, áður en hann 
hýður kaupin. Getur það sparað leiguliðanum mörg ómök auk lántökukostn- 
aðar. Auk þess cr leiguliða hér ekki gert að vikja af ábýlisjörð sinni, nema 
honum sé hyggt út á venjulegan liátt.

Um 46. 51. gr.
Þykir eigi þurfa skýringa.

Um 52. gr.
Þessi grein er að mestu samhljéiða niðurlagi 33. gr. núgildandi áhúðarlaga. 

Það þykir ekki rétt, að viðtakandi liafi rétt til þess, að landsdrottni fornspurðum, 
að semja við fráfaranda um greiðslu álags.

378 Pingskjal 133



379Pingskjal 133—134 

L'm 53.—54. gr.
Þykir eigi þurfa skýringa.

í’m 55. gr.
Eigi hefir þótt fært að láta ákvæði 11. og 12. greinar uni húsabótaskvldu 

landsdrottna koma til framkvæmda þegar í stað. Og koma þar meðal annars sér- 
staklega til greina erfiðleikar um lántökur og gjaldeyrisskortur landsins til inn- 
kaupa á byggingarefni í stórum stíi á slíkum tímum sem þessum. Hinsvegar er 
á það að lita, að ákvæðin um húsabótaskyldu landsdrottins munu þegar liafa 
allmikil áhrif til hóta, þótt þessi frestur sé gefinn, því að landsdrottnar munu 
annaðhvort gefa leiguliða kost á kaupum með vægari kjörum, eða bæta úr að- 
knýjandi húsaþörf, þar sem þeir vita, að innan fárra ára eru þeir skyldir til þess 
að lögum.

Nd. 134. Frumvarp
til laga um hreyting á lögum nr. 36, 19. maí 1930, um vigt á síld.

Flm.: Vilmundur Jónsson.

1- gr.
1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Hér eftir skal vega alla sild, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinnslu.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Mál samkvæmt lögum þessum skal farið með sem alnrenn lögreglumál. 

Brot gegn lögunum varða sektum, 200—20000 kr.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g' e r ð.

Frv. þetta var flutt á þinginu í fyrra og átti þar öruggt fylgi, en féll í neðri 
deild fvrir þá slysni eina, að allmargir þingmenn voru fjarstaddir, er at- 
kvæðagreiðsla fór fram. Þarf því ekki að biðja afsökunar á, að frv. er flutt á 
ný, og því síður fyrir það, að siðan í fyrra hafa þau tíðindi gerzt, að eftir 
undangengna rannsókn liefir dómur verið felldur af konunglegum dómara til 
fordæmingar síldarmælingunum. Samkvæmt dómnum er nærri ógerlegt að 
smiða síldarmál af ákveðinni stærð, og þó að það tækist, eru þau sífelldum breyt- 
ingum undirorpin, og æfinlega á þá leið, að þau víkka og stækka, jafnvel svo 
ört, að liversu oft sem færður er upp i þeim hotninn, halda þau æfinlega á- 
fram að vera langt of stór. Löggiltum málum er því engan veginn treystandi. 
Þarf hér ekki framar vitnanna við, hvilík fásinna það er að ætla sér að komast
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að nokkru sönnu uin iuagn sildar nieð jnæliugu. Enda niunu nú allir sann- 
færðir um þettá, sem bezt má marka af því, að engir liafa fagnað þessum dómi 
meira en þeir, sem liingað til hafa með mestri frekju lialdið síldarmæling- 
unum fram.

Um yfirburði síldarvoganna nægir að henda til fylgiskjalanna, sem hér 
fara á eftir.

Fylgiskjal I.

Keflavík 6. apríl 1932.
Herra hankastjóri Jón Baldvinsson, Reykjavík.

Út af tilmælum yðar í símtali yðar við mig í dag, um upplýsingar um síld- 
arvigt og sildarvigtun vora á Sólhakka, leyfi ég mér að gefa þessar upplýsingar:

A Sólbakka hefir öll síld verið vigtuð frá og með árinu 1928, en það ár var 
vigtin sett upp, um vorið. Vigtin, sem tekur 2 tonn, var frá norska firmanu 
Viig & Vraaelsen og kostaði á höfn komin á Flateyri um n. kr. 1100.00 (shr. 
reikning ofannefnds firma í fylgiskjölum h/'f Andvara 1928).

Vigtin hefir reynzt vel og aldrei hilað, svo ég muni eftirj og hefir síðast- 
liðin 4 ár verið vigtað á liana yfir 32000 tonn af sild og öðru hráefni, fvrir utan 
kol, salt o. fl. til verksmiðjunnar.

Ég álít, að engin afgreiðslutöf sé að vigtuninni á Sólhakka, enda hafa oft- 
lega verið vigtuð yfir 40 tonn úr 3 skipum samtals á klukkutímanum, þegar 
sildin hefir verið tekin af þilfari og skípverjar óþreyttir.

Virðingarfyllst
H. Halldórsson.

Fylgiskjal II.

Kostir við viylnn á síld í stað ma’lingar.
Eftir heiðni skal ég hér með gefa óhlutdnega umsögn, út frá þeirri revnslu, 

sem ég liefi fengið, viðvíkjandi mælingu eða vigtun sihlar.
Mitt álit um málið byggi ég á reynslu scm sjómaður með norsku fiskiskipi 

árin 1910—1911, vinnu við norskar söltunarstöðvar fyrir stórsíld, vorsíld og 
feitsíld frá 1914 til 1926, söltun á sild í tvö sumur á Siglufirði og móttöku á síld 
hjá Dr. I’aul’s síldarverksmiðju á Siglufirði árin 1927/1928 og 1929, ennfremur 
1930/15)31 við Síldarverksmiðju ríkisins. Eg skal strax taka það fram, að mæl- 
ing á síld hefir æfinlega gefið og mun framvegis gefa tilefni til meiri eða minni 
ágreinings milli kaupanda og seljanda.

Ég liefi einu sinni, sem sjómaður í Xoregi fyrir 20 árum síðan, fengið af- 
henta síldarstampa frá kaupandanum, sem áttu að vera ca. 58 ltr., en við mæl- 
ingu revndust að taka ca. 75 ltr. Slíkt setur illt hlóð meðal sjómanna og leiðir 
af sér, meir en góðu hófi geguir, hatur og ósamlyndi milli sjómanna og kaup- 
anda, eða þess, sem afhendir vöruna, og móttakanda. Sildarkassarnir fvrir ís-
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varða síld voru sömuleiðis oft óhæfilega stórir, og orsakaði þetta tortryggni 
hjá sjómönnum, sem bitnaði á þeim móttakendum og kaupendum á síld, sem 
raunverulega höfðu rétta mælieining. Útkoman var, að þeir kaupendur, sem 
höfðu of stóra síldarstampa, fengú of mikla síld, og þeir, sem höfðu rétta stærð 
af stömpum, fengu of litla sild fyrir peninga sina. Nú á afhending á síld í Nor- 
egi að fara fram í löggiltum hektolitramálum bæði við sildarbræðslurnar og 
söltunarstöðvarnar. Öll önnur mál eru ólögleg. En ekki einu sinni hektólitra- 
málið er það „ideelle“ við afhendingu síldar. Sjómönnum finnst, að þeir fylli 
vel hektólitramálin, og móttakandanum finnst aftur á móti, að þau séu illa 
fvllt, og svo rís ágreiningurinn aftur.

Um revnslu mína á Islandi hefi ég að segja:
Fvrsta rekstrarár, 1926, hafði Dr. Paul ekki síldarvigtir við verksmiðju 

sína, en þá þegar sá hann, að vigtir voru ákjósanlegri og strax 1927 voru keypt- 
ar 3 vigtir. Öllum kom ábyggilega saman um, að það var til stórra umbóta. 
Kaupandinn var viss um, að hann fékk þá síld, sem liann keypti, og sjómenn- 
irnir fengu greiðslu fyrir þá síld, sem þeir afhentu.

Af þeirri reynd um vfirhurði við vigtun á síld, sem ég hafði, gat ég ekki 
nema verið ánægður, þegar ég vissi, að Síldarverksmiðja ríkisins ætti að hafa 
síldarvigtir, og eru 3 vigtir uppsettar þar. Á hverri þessari vigt er hægt að vigta 
síld frá 2 til 3 skipum samtímis, svo fljótt sem þau geta losað. Þar sem hvert 
skip getur losað 100 mál á klst., getur maður sem sagt vigtað allt að 300 málum 
á hverri vigt á klst. Það venjulega er þó, að aðeins 2 skip afhendi við liverja 
vigt, og þá er maður viss um, að afgreiðsla skipanna tefst ekki vegna vigtun- 
ar. Það er heldur ekki aukinn kostnaður við að vigta síldina, þar sem vigtar- 
maðurinn við liverja vigt kemur í stað skrifara við talningu mála, þegar síld 
er mæld, og 1 skrifari getur tæplega skrifað (talið) af fleirum en 2 skipum 
samtímis.

Að endingu vil ég henda á fylgjandi, sem styður mál mitt um kosti við vigt- 
un á síld við síldarbræðslur:

í stórum síldarförmum er síldin samanpressuð vegna þrýstings og 150 ltr. 
af þeirri síld vigta ca. 150 kg. eða meira. Vr smáförmum af alveg nýrri síld 
fer aftur á móti aðeins ca. 135—140 kg. sílda'r í eitt mál á 150 ltr. Ef síldin af- 
hendist eftir máli, fær þess vegna sá hátur, sem hefir litla veiði, ca. 8r( meira 
verð fvrir sína sild en hinn, seni hefir stóra veiði. Móttakandinn tapar sam- 
svarandi 8Ö á litlu veiðinni, þar sem útkoman á olíu og mjöli, talin í kilogr., 
fer eingöngu eftir þeirri afhentu vigt. Þegar síldin afhendist eftir vigt, kemst 
maður þess vegna einnig hjá þessum órétti. Allir fá fvrir síldina sama verð, 
hvort heldur veiðin er stór eða smá.

Að síðustu vil ég segja, að af þeirri revnslu, sem ég liefi fengið um kostina 
við vigtun síldar, þá get ég ekki hugsað mér að breyta um aftur til gamla mát- 
ans: Mælingar á sild, með öllum þeim óþægindum, sem venjulega fvlgja 
þar með.

Siglufirði, 7. apríl 1932.

381
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Nd. 135. Nefndarálit

ura frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 71, 23. júní 1932, um byggingar- 
samvinnufélög.

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin hefir atliugað frumvarp þetta og borið það saman við lög um 
byggingarsamvinnufélög, sem samþ. voru á síðasta þingi. Xefndin telur, að 
brevtingar i 1., 2. og 3. gr. frumvarpsins, við lögin um bvggingarsamvinnufélög, 
séu til bóta og mælir því með,.að þær séu samþ. óbreyttar. Höfuðbreytingarnar 
eru þær, að félagar verða ekki samábyrgir fyrir lánum félagsins fyrr en þeir fá 
lán hjá félaginu, og að félögum er skipt í ábyrgðarflokka. Hvorttveggja þetta 
telur nefndin breytingar til batnaðar.

Hinsvegar getur nefndin ekki fallizt á það, að öll takmörk séu burt felld 
um stærð íbúða, en telur þó, að nokkuð megi bækka bámarkstölu herbergja i 
íbúð hverri frá því, sem lögin ákveða.

Xefndin leggur því til, að deildin samþykki frumvarpið með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 4. gr. Greinin orðist svo:

í stað orðanna „með tveggja til fjögurra herbergja íbúðum“ komi: með 
allt að 6 lierbergja íbúðum.

Bergur Jónsson,

Alþingi, 9. marz 1933.

Steingr. Steinþórsson, Guðbr. ísberg,
form. frsm. fundaskr.

Sveinbjörn Högnason. Jóhann Þ. Jósefsson.

Ed. 136. Breytingartillaga
við frv. til laga um vegarstæði og götulóðir í kaupstöðum og kauptúnum o. fl. 

Flm.: Pétur Magnússon.

Við 1. gr. Orðin „svo og til lands . . . kauptúninu" í 2. málsgr. falli burt.

Ed. 137. Frumvarp
til laga um alþýðuskóla á Eiðum.

Flutningsm.: Páll Hermannsson.

1- gr.
Á Eiðum skal vera tveggja vetra alþýðuskóli, vel útbúinn, er samsvari kröf- 

um timans. Skólinn er jafnt fyrir karla sem konur.
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2. gr.
Skólinn skal rekinn á kostnað ríkissjóðs, enda liefir landsstjórnin yfirstjórn 

hans á hendi.

3. gr.
Kennslugreinar skulu vera þessar: íslenzka og íslenzk fræði, eitt norður,- 

landamál, saga, stærðfræði, náttúrufræði, landafræði, félagsfræði, hókhald, teikn- 
un, söngur, leikfimi, handavinna. Auk þess skulu nemendur eiga kost á tilsögn 
í ensku.

4. gr.
Þegar því verður við komið, skal halda fyrirlestranámsskeið við skólann 

fyrir almenning í nokkra daga nær miðjum vetri. Ennfremur má halda við 
skólann vornámsskeið, þegar stjórn skólans telur ástæður fyrir hendi. Fastir 
kennarar skólans skulu skyldir til að kenna við námsskeiðin, hver i sínum 
greinum.

5. gr.
Við skólann skal skipaður skólastjóri og tveir kennarar; taka þeir laun eftir 

26. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun emhættismanna. Auk þess skal séð 
fyrir nauðsynlegri stundakennslu, svo og kennslu við námsskeiðin, að svo miklu 
leyti sem kennslukraftar skólans hrökkva ekki til.

6- gr.
Skólaárið telst frá 20. októher til fyrsta sunnudags í sumri.

7. gr.
Arspróf skal halda að loknu námi hinn fyrra vetur, og hurtfararpróf að 

loknu námi hinn síðara vetur. Þeir, sem lokið hafa námi, fá prófskírteini, er 
sýni kunnáttu þeirra í öllum skyldunámsgreinum skólans,

8. gr.
Xánari fyrirmæli um starfstilhögun skólans og skipulag getur ráðuneytið 

sett með reglugerð.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun 

alþýðuskóla á Eiðum og afhendingu Eiðaeignar til landssjóðs, ennfremur lög um 
breytingu á fyrrnefndum löguni, nr. 24, 27. júní 1921.

Greinargerð.

Frv. þetta er fram komið vegna þess, að skólastjóri Eiðaskóla fór fram á 
nokkrar hreytingar á lögunum um skólann. Þótti þá heppilegra og gleggra til 
yfirlits að semja lögin upp í heild. Brevtingar eru engar stórvægilegar, og verð- 
ur gerð grein fyrir þeim i framsögu málsins.
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Ed. 138. Frumvarp
til laga uin eignarnámsheimild á nokkrum lönduin og afnotarétti landsvæða i 
Hafnarfirði, Garðahreppi og Seltjarnarneshrcppi.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1- gr.
Ríkisstjórninni er lieimilt að taka eignarnámi:

a. Afnotarctt allrar jarðarinnar Hvaleyrar í Hafnarfirði.
b. Afnotarétt landsvæða þeirra úr Garðatorfunni, er þeir hafa nú á leigu Eyj- 

ólfur Jóhannsson, Hermann Jónasson og Tryggvi Guðmundsson.
c. Afnotarétt jarðarinnar Kópavogs og Digraness í Seltjarnarneshreppi. Hvoru 

býlinu um sig fylgi þó 20 hektarar af ræktanlegu og ræktuðu landi.
d. Land jarðarinnar Arnarness í Garðahreppi. að updanskildum 20 ha. af rækt- 

anlegu og ræktuðu landi.
e. Allt óræktað land Jófriðarstaða í Hafnarfirði.

2. gr.
Þegar eignarnámið liefir farið fram, skal kirkjumálaráðherra ráðstafa land- 

inu þannig:
a. Hafnarfjarðarbær gengur inn í afnot þeirrar hálflendu Hvaleyrar, sem er 

eign bæjarins, og jafnframt skal stjórnarnefnd Flensborgarskólans i Hafn- 
arfirði skylt að selja Hafnarfjarðarhæ á leigu þá hálflcndu Hvaleyrar, sem 
er eign skólans. Xáist ekki samkomulag um leigumálann milli aðila, á 
Hafnarfjarðarhær rétt á að ganga inn í erfðafestusamning þann, sem stjórn- 
arnefnd skólans gerði við Ingólf Flygenring hinn 15. júli 1916.

h. Landið og afnotaréttinn, sem tekinn er eignarnámi samkvæmt ákvæðum 
1. gr. b., d. og e., á Hafnarfjarðarbær rétt á að fá kevpt eða selt á leigu, ef 
samkomulag næst.

c. Þegar afnotaréttur sá, sem um ræðir í 1. gr. c, hefir verið tekinn eignar- 
námi, á Reykjavíkurbær rétt á að fá umrædd lönd keypt eða seld á leigu, 
ef uin semur.

3. gr.
Lönd þau, sem Hafnarfjörður og Reykjavík á þennan hátt fá umráð yfir, 

skal þeim þegar skylt að selja á leigu til ræktunar eða ráðstafa til ræktunar á 
annan hátt í samráði við Búnaðarfélag íslands. Þó mega bæirnir ekki selja 
löndin.

4. gr.
Ef um bætur verður að ræða fyrir eignarnámið, greiðir hvor bærinn um sig 

þær bætur, sem greiða þarf fyrir eignarnám þess landsvæðis eða þess afnota- 
réttar, sem þeir öðlast.

Jafnframt skal þeim skylt að greiða hlutaðeigandi hreppum þá tekjurýrn- 
un, sem hreppsfélögin kunna að verða fyrir vegna eignarnámsins á landi eða 
afnotarétti.
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Ef hlutaðeigandi bær og hreppur koma sér ekki saman uin þetta atriði, 
skuíu þrír menn, hagstofustjóri, búnaðarmálastjóri og einn maður, skipaður 
af atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, meta, hvort um tekjurýrnun bafi 
verið að ræða og bve miklar bæturnar eigi að vera.

5- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð.

Frv. er flutt í samráði við bæjarstjórann í Hafnarfirði, 'og fyldi þvi svo 
bljóðandi greinargerð:

„Það má undarlegt beita, bve mikið er af góðu ræktanlegu landi í nágrenni 
Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, sem enn liggur ónotað. Milli Reykjavikur og 
Hafnarfjarðar eru örfá dreifð býli með sáralitlum túnblettum, en allt tnegin- 
landið óræktað. Mun þetta stafa af því aðallega, að bæirnir hafa ekki átt kost 
ræktanlegs lands, því ábugi manna fyrir ræktun befir verið meiri en svo, að 
hægt hafi verið að fullnægja eftirspurninni.

Síðustu árin hefir því þó fengizt framgengt, að miklum hluta af landi Reykja- 
vikurbæjar hefir verið úthlutað til ræktunar. Árið sem leið voru seld á erfða- 
festu fleiri lönd í Reykjavík en nokkrn sinni áður, og i undirbúningi er að selja 
á leigu Fossvoginn, sem er seinasta landsvæðið, sem bæriml á óúthlutað í ná- 
grenni sínu.

Um sérhvert land eru margar umsóknir, og er því bersýnilegt, að niiklu 
fleiri menn bér í Reykjavik vilja leggja fé og vinnu i jarðrækt en þess eiga nú 
kosl. Er því bænum þegar mikil nauðsyn að geta. fengið aukin lönd bér í ná- 
grenninu til ræktunar.

í Hafnarfirði bafa ræktunarmálin verið í alveg einstakri niðurlægingu. 
Jörðin Selskarð, kirkjujörð skammt frá Hafnarfirði, var árið 1912 seld fvrir 
1125 krémur án þess bærinn reyndi að eignast bana. Þessi jörð var 1918 seld 
fyrir 7000 kr. og 1922 fyrir 11500 kr.

Jörðin Jéifríðarstaðir, sem liggur inni i sjálfum bænum, befir verið seld sex 
sinnum á síðustu 10 árum án þess að bærinn bafi nokkurntíma notað sér for- 
kaupsrétt. Arið 1905 var bálflenda þessarar jarðar seld fyrir 3 þús. krónur, en 
1922 fyrir 35 þúsundir.

Alþýðuflokkurinn fékk ineiri bluta í bæjarsljórn Hafnarfjarðar árið 1926.
Jörðin Hraunsholt, kirkjujörð í nágrenni Hafnarfjarðar, var árið 1927 seld 

fyrir 6000 kr., en 1930 fyrir 24752 kr. En þar átti bærinn ekki forkaupsrétt.
Jörðin Arnarnes, kirkjujörð, sem liggur skammt frá Hafnarfirði og vel fall- 

in tiJ ræktunar, var árið 1923 að forgöngu þáverandi þingmanns Hafnarfjarðar 
seld fvrir 6000 krónur.

Jörðin Hvaleyri liggur sunnan Hafnarfjarðar og i næsta nágrenni lians. Eign- 
aðist kaupstaðurinn þessa jörð bálfa árið 1912, en Flensborgarskólinn befir átt 
bina liálflcnduna síðan árið 1877. Ræktað og ræktanlegt land þessarar jarðar 
mun nú vera liátt á annað lmndrað bektara. Að vísu er allmikill liluti þess grýtt 
land, en talsvert af því er þó einkar vel fallið til garðræktar.

Aljit. 1933. A. (40. lögf’.jafarbiiis' I. 49
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Eignarhelming Hafnarf jarðarkaupstaðar festu forráðamenn hæjarins á sín- 
um tima í lífstíðarábúð, og við hana situr enn að mestu leyti.

Eignarhelmingur Flensborgarskólans var hinsvegar með bréfi dags. 15. júli 
1916 leigður hr. Ingólfi Flvgenring fyrir 150 krónur á ári til-50 ára, og er sá 
samningur óuppsegjanlegur. Hefir þvi svo ógiftusamlega til tekizt, að þessi mikla 
en að mestu leyti óræktaða jörð undir handarjaðri bæjarhúa er þeim kvöðum 
bundin, að almenningur í Hafnarfirði hefir hennar engin not.

Á siðustu árum hefir hinsvegar vaknað ræktunaráhugi Hjá mörgum mönn- 
um i Hafnarfirði, og það litla land, sem þeir eiga aðgang að, verið tekið í not að 
miklu levti.

A Garðatorfunni í Álftaneshreppi eru 11 hýli, öll ríkiseign, auk Hrauns- 
holts og Selskarðs, sem seld hafa verið undan jörðinni, og öll i ábúð. Land jarð- 
anna var óskipt, þannig að enginn þessara ábúenda gat tekið land til ræktunar, 
og háði þetta tilfinnanlega búskap á þessuin jörðum og stóð i vegi fyrir ræktun. 
En með bréfi 28. marz 1930 fól þáverandi dóms- og kirkjuinálaráðherra Bún- 
aðarfélagi íslands að annast um skipti á landi Garðatorfunnar, þannig að hvert 
hýli fengi ákvarðað og útmælt það land, sem því bar. Búnaðarfélagið fól jarð- 
ræktarráðunaut sínum, Páhna Einarssyni, að framkvæma þessi skipti, og hafði 
hann lokið mælingum, uppdráttum og skiptum landsins vorið 1932. í bréfi 
P. E. til ráðuneytisins 10. maí 1932 skýrir hann frá þvi, að sérhvert býli Garða- 
torfunnar liafi fengið 20—52 ha. af ræktanlegu landi, en auk þess liafi verið út- 
mælt land undir tvö nýbýli, samtals 12,8 ha., úr landi sjálfs prestssetursins, sem 
talið var of mikið til þess að vera ein jörð. Þessi lönd fengu þeir Tryggvi Guð- 
mundsson ráðsmaður og Hermann .Tónasson lögfeglustjóri, og eru það þessi 
lönd, sem Hafnarfjörður hefir sótzt eftir og ætlar að skipta niður í smáhletti til 
ræktunar. Liggur nú fyrir í efri deild frv. til laga um eignarnám þessara fram- 
angreindu tveggja erfðafestulanda.

Það, sem fyrst verður að gera sér Ijóst, er. eftir hvaða meginreglum á að 
leysa ræktunarmál Hafnarfjarðar.

Það má vera, að smálönd til grásræktar séu ekki heppilegt fyrirkoniulag 
með öllu, að minnsta kosti i hinum stærri hæjum. í Beykjavík hafa snuerri 
graslönd flestöll verið seld og ekki þótt svara kostnaði að hafa hér 1—2 kýr. En 
atvinnuháttum Hafnarfjarðar er öðruvísi háttað. Þetta er og vel skiljanlegt. Það 
má grípa í það í hjáverkum að slá lítinn grasblett og nytja liann, enda fellur 
þurrkun og hirðing hevsins á þann árstíma, sem minnst er að gera við fisk- 
verkun í verstöðvunum og þeim sjávarplássum, sem mest lifa á fiskverkun. Yrði 
því ræktun smábletta til að fylla út atvinnuleysistímabil, sem óhjákvæmilega 
hljóta að verða á þessum stöðum við fiskverkunina síðari hluta sumars, og gæti 
þetta létt lífsbaráttu fátækra verkamanna, með þvi að útvega þeim ódýra mjólk 
og garðávexti.

Einnig fer það nú í vöxt bæði hér og erlendis, að hæjarhúar hafi smálönd 
til garðræktar og til að byggja á lítið garðhús. Garðræktin er þannig, að liana 
má hæglega stunda í hjáverkum, ef löndin liggja nægilega nærri bæjunum. Garð- 
arnir geta gefið góða eftirtekju og vinnan i garðinum er hvild og hollusta fyrir 
bæjarfjölskyldur um helgar og í öðrum frístundum.



Með þessi sjónarmið fyrir augum verður að lita a ræktunarmál og landþörf 
Hafnarfjarðar og Revkjavíkur.

Samkvæmt manntali frá 1931 voru íbúar Hafnarfjarðar 3568. Miðað við 
þá íbúatölu er árleg mjólkurþörf bæjarins 1,4 millj. lítra. Svarar það til 550 með- 
alkýrnvtja. Samkvæmt síðustu skýrslum, sem fyrir liggja, eru 70 mjólkurkýr 
í bæjarlandi Hafnarfjarðar. En til bæjarins er aðallega flutt mjólk úr Garða- 
breppi, og mun láta nærri, að þaðan sé flutt mjólk úr 180 kúm. Eins og nú standa 
sakir, skortir því mjög á, að Hafnarfjarðarbær og Garðahreppur framleiði þá 
mjólk, sem bænum er nauðsynleg, eða sem svarar mjólk úr 300 kúm.

Garðrækt er lítil í Hafnarfirði, þótt nokkuð hafi hún aukizt hin síðustu ár. 
Samkvæmt síðustu skýrslum, sem fyrir liggja, eru aðeins 4 ha. notaðir til garð- 
ræktar í bæjarlandinu, en framleiðslan 220 tunnur jarðepla og 80 tunnur rófur. 
Meðalnevzla jarðepla bér ú landi hefir undanfarið reynzt 54 kg. á mann á ári. 
Miðað við bana þurfa Hafnfirðingar 1784 tunnur jarðepla til árlegrar neyzlu. 
Skortir þvi 1500 tunnur á það, að bærinn framleiði jarðepli handa sjálfum sér. 
Væri hinsvegar miðað við meðalnevzlu nágrannaþjóðanna á jarðeplum, en hún 
er hjá Norðmönnum 320 kg.. hjá Dönum 300 kg. og Þjóðverjum 620 kg. á inann, 
yrði ræktunarþörfin margföld.

Ætti Hafnarfjarðarbær að fá fullnægt þörf íbúa sinna um mjólk og garð- 
ávexti, mun landþörf bæjarins samkvæmt framanrituðu þessi:
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Ræktað land, er fóðri 300 kýr ..................................................  375 lia.
. Land til framleiðslu 1500 tn. jarðepla ................................. 15 —

Land til framleiðslu annara matjurta ................................. 5 —

Samtals 395 ha.

Ætti matjurtaræktin að vera bvggð á ræktun einstaklinga, væri Jófríðar- 
staðaland og Hvalevrartorfan langbentugust sakir legu sinnar; fjarlægðin 2 km. 
Sunnan i bæðinni, sem Hvaleyrin stendur á, er 10 lia. land, ágætlega til garð- 
ræktar fallið. Hvaleyrartúnin með óræktuðu mólendi vestur af þeim eru alls 
rúmir 20 ha., og mætti þar fá’land til viðbótar, sem fullnægði þessari þörf Hafn- 
firðinga. Vegna þess bve Hvaleyrin er nærri Hafnarfirði, virðist eðlilegast að 
skipuleggja þar smágarðahverfi bæjarins, en slíkt er ógerningur þar, sem fjar- 
lægðir eru meiri.

Hvaleyrin virðist því sjálfsögð í þessu augnamiði, bæði vegna nálægðar við 
Hafnarfjörð og vegna þess, að þar er ágætt garðræktarland, er liggur móti sól.

Ýmsir munu álíta, að með þessu sé sanngjarnri landþörf Hafnarfjarðar 
fullnægt. Grasræktina eigi sjálfstæðir bændur að stunda i nánnmda við Hafnar- 
fjörð og Reykjavik.

Landsvæðin, sem taka á eignarnámi samkv. frumvarpimt, eigi því að vera í 
ábúð bænda, en ekki afhenda þau hlulaðeigandi kaupstöðum. Það skal sérstak- 
lega tekið fram, að ekki er ætlunin með frumvarpi þessu að ganga inn á það setn 
ineginreglu að ákveða landþörf livers kaupstaðar eftir miólkurþörf lians og taka 
löndin kringum kaupstaðina eignarnámi samkvæmt því. En hér virðist standa 
nokkuð sérstaklega á. Stór landsvæði eru ónotuð milli bæjanna. 1 báðnm bæj- 
unum, einkum i Revkjavik, er mikið atvinnuleysi, en mikil eftirspurn eftir landi
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til raektunar. Frumvarpið á því að tryggja það, að lönd, seni nú liggja ónotuð, 
verði ræktuð og við það skapist atvinna og siðar arður af löndunum.

Fyrir þess sök virðist það ekki aðeins réttlætanlegt, lieldur næsta sjálf- 
sagt, að þessi lönd verði tekin cignarnámi.

Þá er það enn atliugandi, hvort sérstaklega sé gengið á rétt einstaklinga 
eða sveitarfélaga með eignarnámi þessu.

Þegar um Hvaleyrina ræðir, þá eru þeir samningar, sem um hana gilda, 
gerðir af því fyrirhyggjulevsi um almennan hag Hafnfirðinga, að ekki er nema 
sjálfsagt, að löggjöfin komi þar til hjálpar á þann hátt, sem ráð er fyrir gert í 
frumvarpinu.

Arnarnesið keypti núverandi áhúandi árið 1923 fyrir 6000 kr., svo sem áður 
er sagt, og er ekki nema sanngjarnt, svo sem á stendur, að eigandi þeirrar jarðar 
láti nú af hendi fyrir niatsverð það af landi jarðarinnar, sem hann notar ekki, 
enda ákveðið í frumvarpinu, að hann lialdi allt að 20 ha. af ræktuðu og ræktan- 
legu landi.

Um lönd þeirra þriggja manna, sem uni getur í 1. gr. h., er þess að geta, að 
allir þessir menn liafa þegar hafjð verulegan undirhúning undir ræktun með 
framræslu og öðrum aðgerðum, og hefir við það skapazt atvinna umfram það, 
sem á sér stað um hin tiltölulega víðáttumiklu lönd, sem enn liggja óhreyfð á 
jörðum þeim, er frv. fjallar um. Þótl ekki skapist auknir atvinnumöguleikar 
við það, að löndin séu tekin úr liönduin þessara manna og aflient Hafnarfjarð- 
arbæ, þykir aþt um það ástæða til, að það sé gert, sakir staðhátta, ef með því 
mætti takast að koma ræktunarmálum Hafnarfjarðar í liorf. Hinsvegar væri það 
sanngjarnt, að þessir menn sætu að öðru jöfnu fyrir ræktunarlandi úr landi 
Ivópavogs eða Digraness, þar eð þeir eiga allir heimili í Reykjavik.

Jörðin Kópavogur er þjóðjörð í ábúð kvenfélagsins Hringurinn, sem starf- 
rækir hressingarhæli það, sem reist liefir verið á jörðinni. Ræktað land þessarar 
jarðar er 4,7 ha., en ræktanlegt land 70—90 ha. Talið er, að 20 ha. af ræktuðu 
landi fullnægðu þörfum hælisins, enda mest af landinu ónotað, en sumt leigt 
til hagbeitar. Ríkisstjórnin inun á síðasta ári hafa'farið fram á, að kvenfélagið 
léti af hendi land það, sem það hingað til hefir leigl til hagbeitar, svo tekið vrði 
til ræktunar, en þeirri málaleitun var synjað. Þess má geta, að dvalarkostnað 
sjúklinga á hæli þessu greiðir rikissjóður með jafnháum daggjöldum og livar 
sem er annarsstaðar.

Jörðin Digranes er og þjóðjörð í áhúð. Ræktað land þessarar jarðar er 4,3 
ha., en ræktanlegt land ea. 100 ha. í frv. er ráðgert, að hýli þessu fylgi 20 ha. af 
ræktanlegu landi. En nú er mest af landinu leigt til hagbeitar. Ábúandinn á þess- 
ari jörð nnm ekki ófús til að afhenda nokkuð af landi jarðarinnar.

Svo sem að likum lætur, væri það nokkur viðhót við ræktanlegt land Reykja- 
víkurbæjar, sem fengist með eignarnámi því, sem hér er gert ráð fyrir á löndum 
þessara jarða. Og verði frv. þetta að lögum, þá eykur það eigi alllítið atvinnu- og 
afkomumöguleika manna í báðum bæjunum, enda ekki vanþörf, svo sem nú er 
háttað atvinnulifi Hafnarfjarðar og Revkjavíkur.

Að sjálfsögðu þótti rétt að kveða á um það í frv., að stuðzt yrði við tillögur 
Búnaðarfélags Islands um þessi mál, og að hlutaðeigandi bæjarfélag greiddi



hreppsfélaginu tekjurýrnunina, sem kann að leiða af eignarnáminu fyrir lirepps- 
félagið“.

Hér aftan við er prentaður sein fylgiskjal staðfestur útdráttur úr fundar- 
gerð bæjarstjórnar Hafnarf jarðar um leigu á Sveinskoti á Hvaleyri, og þykir rétt 
að birtist í þingskjali til samanburðar við leigumála, er áður hafa verið prentaðir.
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Fylgiskjal.

Ár 1929, hinn 21. maí, samþvkkti bæjarstjórn Hafnarfjarðar á fundi eftir- 
farandi tillögur fasteignanefndar um leigu á Sveinskoti á Hvaleyri:

„Þar sem Guðmundur Kristmuiidsson? Bröttugötu 6, sækir um ábúð á jörð- 
inni, leggur nefndin til, að honum verði leigð jörðin frá næstu fardögum að 
telja um næstu 5 ár. Eftirgjald sé kr. 350,00 á ári, og vinni ábúandi að jarðabót- 
um að auki minnst 25 dagsverk á jörðinni. Ábúandi haldi vel. við byggingum 
á sinn kostnað. Sand- og malartekja er undanskilin leigunni“.

Rétt eftirrit staðfestir 

Bæjarstjórinn í Hafnarfirði.

Emil Jónsson.

Ed. 139. Frumvarp

til laga um veitingaskatt.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1- gr.
Greiða skal í ríkissjóð 10% skatt af söluverði matfanga, drykkjarfanga og 

annara nevzluvara, sem seldar eru í gistihúsum, kaffihúsum eða öðrum þeim 
veitingastöðum, sem levfi þarf til að reka samkv. lögum nr. 21, 15. júní 1926. 
Ennfremur eru skattskvldar veitingar í kökuhúðum (konditori) og tækifæris- 
veitingar þær, sem leyfi þarf til þess að liafa um hönd samkv. áðurnefndum lög- 
um. Skattur samkvæmt lögum þessum skal þó eigi reiknaður af öðrum veiting- 
um en þeim, sem seldar eru til nevzlu á staðnum.

Nú er rekin veitingastarfsemi, sem eigi þarf leyfi til þess að reka samkv. 
gildandi lögum, en er þó sama eðlis og sú veitingasala, seni skattskyld er sam- 
kvæmt framanrituðum ákvæðum, og ber þá að innheimta skatt af þeirri starf- 
semi.

2. gr.
Veitingasalar, er selja fæði, mjólk og skyr, enda sé liver fullkomin máltið 

eigi sekl liærra en kr. 1.25, mjólk og skyr eigi með meira álagi en 25% frá sölu- 
verði á staðnum, greiða eigi skatt af slíkri sölu, enda sanni þeir fyrir innheimtu- 
manni skattsins, hversu mikill hluti allrar sölu þeirra sé skattfrjáls samkvæmt 
þessari grein.
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3. gr.
Ef veitingasali, sem veitingaskatt á að greiða samkvæmt lögum þessum, 

selur sama manni fæði í einn mánuð eða lengri tíma með hærra verði en segir 
i 2. gr., greiðir hann skatt af % hluta slikrar sölu, enda geri hann innheimtu- 
manni skattsins fulla grein fyrir því, hve miklu fæðissala þessi nemi. Fjármála- 
ráðuneytið getur þó sett hámarksákvæði um verð þess fæðis, sem undanþegið 
er skatti að % samkvæmt þessari grein, og séu þau ákvæði miðuð við verðlag á 
hverjum stað. Séu sett hámarksákvæði samkvæmt framanskráðu, er skattskvld 
að fullu sú upphæð af verði fæðisins, sem er yfir hámarksákvæðið.

1. gr.
Undanþegnar skatti samkv. lögum þessum eru veitingar handa starfsmönn- 

um við fyrirtæki þau, sem skattskyld eru samkvæmt þeim, hvort sem þær eru 
iátnar af hendi endurgjaldslaust eða með niðursettu verði.

Fjármálaráðunevtinu er heimilt að undanþiggja veitingaskatti veitingasölu, 
sem rekin er af félögum í góðgerðaskvni, eða þann rekstur, sem eigi er rekinn 
til hagsnmna fyrir einstakling, enda séu alveg sérstakar ástæður fyrir hendi.

5. gr.
Allir þeir, sem skyldir eru til að greiða veitingaskatt samkvæmt lögum þess- 

um, skuhi tilkynna innheimtumanni skattsins um rekstur sinn innan mánaðar 
frá því, að lög þessi öðlast gildi. í tilkynningunni skal skýrt fram tekið, hvers- 
konar reksturinn er, hver (hverjir) sé eigandi hans og hver (hverjir) stjórnandi. 
Ennfremur, hve margir starfsmenn vinni við reksturinn.

Þeir, sem eftir að lög þessi ganga í gildi byrja starfsemi, sem veitingaskatt 
ber að greiða af samkvæmt þeim, eru skyldir að tilkynna innheimtumanni 
skattsins um starfsemina áður en hún hefst og láta fylgja þær upplýsingar, sem 
getið er um í næstu málsgrein hér á undan.

Hætti starfsemi, sem skattskvld er samkvæmt lögum þessum, eða breyti 
um starfshætti eða heimilisfang, her að tilkynna það tafarlaust innheimtumanni 
skattsins.

6. gr.
Allir veitingasalar, sem skattskyldir eru samkvæmt lögum þessum, eru skyld- 

ir að færa hækur sínar þannig, að greinilega sjáist sala hvers dags. Ber að hók- 
færa allt, sem selt er á hverjum degi, án tillits til þess, livort greiðsla fer fram 
samdægurs. Fjármálaráðuneytið getur sett nánari reglur um hókhald veitinga- 
sala. í lok hvers mánaðar, og í síðasta lagi innan 7 daga frá mánaðarlokum ber 
veitingasala að senda innheimtumanni skattsins tilkynningu, undirritaða af eig- 
anda eða stjórnanda, um samanlagða veitingasölu í mánuðinum, og ennfremur 
öll gögn viðvikjandi undanþágum þeim, sem um getur í 2. og 3. gr. þessara laga, 
ef um þær er að ræða. Samkvæmt þessari tilkynningu her veitingasala að greiða 
skattinn eigi síðar en 7 dögum eftir að lilkynning má í síðasta lagi vera gefin út.

í hver ársfjórðungslok ber að senda innheimtumanni skattsins rekstrarreikn- 
ing veitingasölunnar fyrir ársfjórðunginn, ásamt nauðsynlegum fylgiskjölum.

Veitingaskattur er forgangskrafa, og má taka hann lögtaki.
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7. gr.
Innheimtu veitingaskatts og eftirlit með rekstri skattskyldra veitingastaða 

annast lögreglustjórar utan Reykjavikur, en í Reykjavík tollstjóri, enda tilkynni 
lögreglustjóri í Reykjavík tollstjóra tafarlaust um alla þá, er veitingaleyfi leysa, 
og lögmaður um alla þá veitingasala, sem látast eða verða gjaldþrota.

8. gr.
Innlieimtumenn veitingaskattsins hafa rétt til þess að framkvænia nákvæmt 

eftirlit með öllum skattskyldum veitingastöðum og rannsaka hókhald þeirra. 
Geta þeir krafizt þess, að bækurnar séu þeim afhentar til eftirlits, ásamt fvlgi- 
skjölum, þegar ástæða þvkir til. Forstöðumenn og aðrir starfsmenn á veitinga- 
stöðum eru skyldir að láta í té nauðsynlega aðstoð og upplýsingar við eftirlitið.

Innheimtumaður liefir rétt til þess að krefjast upplýsinga um veitingasölu 
og annað, sem snertir rekstur fyrirtækisins, af liverjum starfsmanni þess, og 
ennfremur þeim, er vörur selja eða önnur viðskipti hafa við veitingasöluna.

9. gr.
Þeim, sem eftirlit og innheinitu hafa á hendi samkv. lögum þessum, er hann- 

að, að viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga um eni- 
bættis- og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir kunna 
að komast að sökum starfs síns um efnahag eða rekstur veitingasala.

10. gr.
Kostnaður við innlieimtu og eftirlit samkvæmt lögum þessum greiðist úr 

rikissjóði.

11- gr-
Ef hækur þær, sem halda á samkv. 6. gr., ásamt þar greinduni reikningum, 

eru ekki færðar eða þær eru rangt færðar, eða ef liinar mánaðarlegu tilkvnn- 
ingar eru rangar eða ekki sendar skattheimtumönnunum, skal viðkoniandi veit- 
ingamaður greiða sekt, sem er tiföld sú skattupphæð, er tapazt hefir við van- 
ræksíu hans, og auk þess greiða hinn vantalda veitingaskatt. Þó má sektin aldrei 
nema minnu en 100 kr., auk liins vantalda skatts. Ef ekki er hægt að sjá, hve 
undandráttur skattsins hefir numið miklu, skal liinn brotlegi veitingainaður 
sæta sekt, sem nemur 100—10000 kr., og auk þess greiða veitingaskatt, sem nem- 
ur jafnhárri upphæð og hin ídæmda sekt.

Ef það sannast, að framangreind hrot eru gerð með ráðnum liug og í svik- 
samlegum tilgangi, má sektin nema allt að 20000 kr., eða dæma má hinn hrot- 
lega í allt að 6 mánaða einfalt fangelsi.

12. gr.
Xú er rekin veitingastarfsemi, sem skattskyld er samkv. 1. gr., og vanrækir 

eigandi eða forstjóri starfseminnar að tilkvnna það hlutaðeigandi yfirvaldi sam- 
kv. 5. gr. Skal þá greiða i sekt fyrir dag livern, sem veitingastarfsemi þessi er 
rekin án þess að vera tilkynnt, allt að 500 kr. Fyrir hrot á öðrum ákvæðum 5. gr. 
Jaga þessara skal hinn hrotlegi sæta allt að 1000 kr. sekt.
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13. gr.
Ef veitingasali greiðir ekki veitingaskatt innan þess gjalddaga, seni ákveð- 

inn er í 6. gr., ber honum að greiða 1 í dráttarvexti fyrir hvern dag, sem greiðsl- 
an dregst fram yfir lögmæltan gjalddaga.

Í4. gr.
Öll brot gegn lögum þessuin, sem ekki eru ákveðin sérstök viðurlög og refs- 

ing fyrir samkv. 11., 12. og 13. gr., varða 100 -1000 kr. sektum, og allt að 5000 
kr. sektum, ef um endurtekin brot er að ræða. Nú hafa brot þessi valdið skatt- 
tapi, og fcr þá um sektir og greiðslu vangoldins skatts svo sem segir í 11. gr.

15. gr.
Hegningarákvæðum laga þessara ber að beita gegn þeim, sem stjórnar 

veitingastarfseminni, og sömuleiðis gegn þeim, sem færa bækurnar og reikn- 
ingana samkv. 6. gr. Nú sannast, að afgreiðslufólkið eða aðrir þeir, sem vinna 
við veitingastarfsemina, eru meðsekir í brotum gegn Jögum þessum, og skal þá 
liver liinna brotlegu starfsmanna einnig greiða sekt, sem nemur 1 liluta af sekt 
þeirri, sem brotið varðar.

Greiðist sektir ekki, ber að innlieimta þær með aðför að lögum. Ber eigandi 
veitingafyrirtækisins ábyrgð á greiðslu allra þeirra sekta, sem starfsmönnum 
fyrirtækisins er gert að greiða. Hafi eigandi leigt veitingastarfsemina, Jjer leigj- 
andi einnig ábvrgð á greiðslu allra þeirra sekta, sem starfsmönnum fyrirtæk- 
isins er gert að greiða.

Xú innbeimtist sektin ekki, þrátt fyrir aðför að lögum, og má þá Játa 
livern þann, sein dæmdur liefir verið til þess að greiða sektina, afplána sektina 
lögum samkvæmt.

10. gr.
Innheimtumanni skattsins er skvlt að tilkynna fjármálaráðuneytinu tafar- 

laust. ef Jiann verður þess var, að veitingaskattur sé undandreginn eða að lög 
þessi séu Jjrotin. Akveður ráðuneytið refsinguna, nema það eða liinn seki óski 
málinu visað til aðgerða dómstólanna, og skal þá farið með málið sem almennt 
lögreglumál.

17. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum greiðast í ríkissjóð. I>ó má greiða lög- 

regluþjóni, tollþjóni eða öðrum þeim, sem líefir kært eða komið upp lúnu ólög- 
lega atliæfi, allt að helmingi séktanna, ef þeir eru ekki samsekir í binu Jirotlega 
athæfi.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð.

Þar sem nú er töluvert liðið á þingtima, án þess að þingið liafi enn gert 
nokkrar verulegar tilraunir til að afla fjár með nýjum sköttum, Jiæði til
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að mæta greiðsluhalla undangengins árs og yfirvofandi greiðsluhalla á þessu ári. 
Þar að auki er bersýnilegt. að þetla þing vérður að afla niikilla nýrra tekna 
vegna kreppuvandræða á yfirstandandi tímum. Frv. er að miklu leyti samið 
með hliðsjón af löggjöf um saina efni í næstu löndum.

1 frv. þessu er gert ráð fyrir, að greiddur verði 10Gí skattur í ríkissjóð af 
matar- og drvkkjarföngum og öðrum neyzluvörum, sem seldar eru á veitinga- 
stöðum. Alþingi liefir með lögum nr. 21, 15. júní 1926, mælt fyrir um, að sér- 
stakt leyfi þvrfti til þess að reka veitingastaði, og þá með það fyrir augum 
meðal annars, að ekki væri æskilegt fyrir hæjar- eða sveitarfélög, að veitinga- 
starfsemi væri engum takmörkum háð.

Hugsun sú, sem liggur til grundvallar fyrir frv. þessu, er að nokkru skyld 
hugsun þeirri, er áðurnefnd lög frá 1926 um veitingaleyfi byggjast á. Eins og 
það er ekki lalið heppilegt fyrir sveitarfélögin eða landið i heild, að hægt sé að 
setja á stofn ótakmarkaðan fjölda veitingastaða, eins er það heldur ekki í frv. 
þessu talið liyggilegt eða æskilegt, að einstaklinganiir eyði miklu fé á slikum 
stöðum, og þykir því rétt að leggja nokkurn skatt á þessa eyðslu, ekki sízt nú, 
þegar ekki verður komizt hjá því að þyngja á sköttum og tollum til þess að afla 
rikissjóði tekna á þessum alvarlegu krepputímum. Það fólk, sem einkum sækir 
á veitingastaði, er einhleypt fólk, ef það hefir peningaráð, sem ekki hugsar um 
að spara fé sitt, en eyðir fénu jafnskjótt og það aflast til þess að veita sér skemmt- 
anir og lífsþægindi. Að öðrum þræði niunu og veitingastaðirnir sóttir af fólki, 
sem hefir nokkur fjárráð og þarf þess vegna ekki að neita sér um lífsþægindi. 
Skattur þessi verður því fyrst og fremst eyðsluskattur, sem kemur til að hvila 
á eyðslu einhleypa fólksins og þeirra manna. sem betur mega í þjóðfélaginu.

Engin gögn eru fyrir hendi um það, livað veitingar þær muni hafa numið 
iniklu undanfarin ár, sem skattskyldar eru samkv. frv. þessu, og er því ómögu- 
legt að áætla, hvað skatturinn kynni að gefa í tekjur. Xefna mætti þó, að fjögur 
stærstu veitingahúsin i Reykjavík ljafa selt fyrir P4 millj. kr. árið 1930. Það 
ár var þó óvenjulega gott fyrir veitingahúsin, svo ekki verður nema að nokkru 
miðað við þá tölu. Óvarlegt sýnist þó ekki að draga % part frá þessari upphæð, 
og myndi þá veitingaskattur þessara I veitingahúsa nema freklega 80 þús. kr. 
Xú eru bæði í Reykjavík og um land allt f jöldamargir veitingastaðir, sem skatt- 
skyldir eru, verði frv. þetta að lögum, og er ekki óliklegt, að þeir allir gæfu sízt 
minni skatt en þe'ssir 4 áðurnefndu veitingastaðir. Ef þetta er nálægt lagi, ætti 
að meg'a áætla tekjuauka af veitingaskatti 150- 200 þús. kr. á ári.

Með tilliti til þess, að veitingaskattur er í eðli sínu skattur á eyðslu manna, 
þótti rétt að undanþiggja skatti ódýra fæðissölu, þótt önnur veitingastarfsemi 
væri rekin jafnhliða, ennfremur að undanþiggja að mestu leyti eða að 2;! fæðis- 
sölu. þegar um lengri tíma er að ræða (shr. 2. og 3. gr.). Þá þótti ennfremur 
rétt að undanþiggja skatti mjólkur- og skyrsölu, ef verðinu væri stillt í hóf (sbr.
2. gr.). Liggja til þess þau rök, að mjólk og skyr á ekkert skylt við munaðar- 
vöru, neyzla þeirra er æskileg, af því að um hollar, hressandi og næringarefna- 
ríkar fæðutegundir er að ræða, og því rétt að stuðla að aukníngu neyzlu þeirra, 
þannig að mjólk og skyr gæti að einhverju leyti komið i staðinn fyrir kaffi, öl 
og aðrar slíkar vörur. Auk þess er hér um alinnlendar vörur að ræða.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). .‘>0



394 Þingskjal 139—140

Engin ástæða þvkir til þess að skýra sérstaklega einstakar greinar frv. 
frekar en gert er í þessari almennu greinargerð fyrir frv.

Nd. 140. Frumvarp

til laga nm breyt. á lögum nr. 23, 15. júní 1926, uni bæjargjöld í Vestnianna- 
evjum.

Flutningsm.: Jóhann Þ. Jósefsson.

1- gr.
Á eftir 1. gr. laganna komi svo hljóðandi grein, er verður 2. gr.:
Ennfremur skal bæjarstjórn Vestmannaevjakaupstaðar, til þess að standa

straum af útgjöldum kaupstaðarins, heimilt að leggja á vörur, sem fluttar verða 
til og frá Vestmannaevjum, sérstakt vörugjald, er nemi allt að 5O'< af vörugjaldi 
til Vestmannaeyjahafnar eins og það er á hverjuin tíma, og skal um upphæð 
gjaldsins og innheimtu ákveðið með reglugerð, er bæjarstjórn senmr og at- 
vinnumálaráðunevtið staðfestir.

(jjald þetta má taka lögtaki. í reglugerð má ákveða, að vörur megi ekki af- 
benda eða afgreiða til útflutnings, nema sýnd sé kvittun fyrir greiðslu gjaldsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja befir séð sig knúða til þess að leita til Alþingis 
uiíi þessa breyting á tekjnöflun handa kaupstaðnum, vegna þess að það hefir 
sýnt sig hin síðari ár, eftir að kreppan skall á, að innheimta útsvara er orðin 
mjög erfið, enda þótt útsvarsupphæðinni hafi verið haldið svo lágri sem nokknr 
kostur befir verið. A fjárhagsáætlun kanpstaðarins fyrir árin 1931 og 1932 var 
útsvarsupphæðin ákveðin kr. 130503.00 og kr. 150063.00, en fyrir árið 1933 hefir 
ekki verið liægt að komast hjá því að hækka útsvarsuppliæðina verulega, eða 
upp í kr. 188423.00. A síðastliðnu ári varð kaupstaðurinn að verja óvenjumiklu 
fé úr bæjarsjóði til atvinnubóta og fátækraframfæris.

Meðal annars vegna þess, að viðbúið er, að enn verði miklu fé að verja í 
þessu skyni, telur bæjarstjórn liækkun útsvara ekki einblíta og liefir því ákveðið 
að fara fram á, að Alþingi heimili henni að afla nokkurra tekna með sérstöku 
vörugjaldi til bæjarsjóðs, eins og frv. ber með sér.

Nú rennur til hafnarsjóðs gjald af öllum vörum, sem fluttar eru um Vest- 
mannaeyjaböfn, og hefir það numið árin 1930 og 1931 kr. 86882.84 og kr. 
96234.49.

Bæjarstjórnin liefir liugsað sér að bafa gjald þetta með svipuðum hætti og 
vörugjaldið til hafnarsjóðs, en um uppbæð þess fari eftir ákvörðun bæjarstjórn-



ar og ráðuneytis, eftir þvi sem þurfa þykir á hverjum tíma, með þeim takmörk- 
unum, sem frv. gerir ráð fyrir.
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Nd. 141. Frumvarp
til laga um samþykktir um mat á hevi til sölu.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum að gera samþykktir fyrir einn hrepp eða fleiri um 

mat á heyi til sölu.
2. gr.

Þegar samþvkkt er gerð á sýslufundi, skal með nægum fyrirvara kvatt til 
fundar á svæði því, sem ætlazt er til, að samþykktiu nái vfir. Sýslunefndin á- 
kveður fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er hún kýs til, auglýsir fundar- 
dag og stjórnar fundi. Atkvæðisrétt á þeim fundi eiga allir, er kosningarrétt liafa 
i sveitarmálefnum.

3. gr.
Á fundi þeim, sem um getur í 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp 

sýslunefndarinnar til samþykktar. Fallist fundurinn með % atkvæða á frum- 
varpið óbreytt, sendir sýslumaður það atvinnumálaráðherra til staðfestingar og 
löggildingar. Eins fer um friunvarpið, þótt fundurinn geri við það brevtingar, ef 
þær eru samþykktar með % atkvæða og sýslunefnd fellst á þær.

Fallist sýslunefnd ekki á brevtingar fundarins, skal kveðja til fundar á 
ný, og samþykki fundurinn þá frumvarpið óbreytt með % atkvæða, fer um það 
sem fyrr segir.

Frumvarp, sem ekki nær % atkvæða á samþvkktarfundi, er fallið.

4. gr.
Xú er samþykkt send ráðherra fil staðfestingar, en hún þykir fara í bága 

við grundvallarreglur laga eða rétt manna, eða bún virðist ekki tryggja nægilega 
hag kaupanda eða seljanda heys, og synjar þá ráðherra um staðfestingu, endur- 
sendir frumvarpið og tilgreinir ástæður fvrir svnjaninni. Að öðrum kosti stað- 
festir hann samþykktina, skipar fvrir um birting bennar og tiltekur, bvenær 
hún öðlist gildi. Gildir hún þá upp frá því fvrir alla þá, sem kaupa eða selja 
hey, sem framleitt er á samþvkktarsvæðinu.

Staðfestri samþykkt verður ekki brevtt á annan hátt en til hennar var 
stofnað.

5. gr.
I samþykkt skal ákveða:

a. Að allt hey, sem selt er kaupanda utan lirepps, skuli metið af matsmönn- 
um, er lögreglustjóri nefnir til, nema aðilar séu á annað sáttir. Lögreglu-
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stjóri setur lieymatsmönnum erindisbréf, og skulu þeir undirrita dreng- 
skaparvottorð áður en þeir taka við starfi sinu, um að þeir vilji rækja það 
af alúð og samvizkusemi.

b. Hversu flokka skal hey eftir gæðum. 
e. Hvar mat skal fram fara.
d. Um merkingu á heyi og umhúnað við sendingu.
e. Uin horgun til matsmanna.
f. Annað, sem þurfa þykir, eftir atvikum og staðháttum.

6- gr.
í samþykktum má ákveða sektir í sýslusjóð, allt að 500 kr., fyrir hrot gegn 

þeim. Mál út áf þeini hrotum skulu rekin sem almenn lögreglumál.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 142. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 50, 23. júní 1932, um útflutning hrossa.

Frá landhúnaðarnefnd.

Lög um útflutning hrossa voru afgreidd á síðasta þingi. Sú hugsun vakti 
þá fyrir þinginu, að með aukinni vöruvöndun kynni að reynast kleift að vinna 
á ný markað fyrir hross.

Þetta er enn skoðun landhúnaðarnefndar. Hinsvegar viðurkennir nefndin, 
að á yfirstandandi vandræðatímum er sérstök ástæða til að halda til verðs 
öllum þeim vörum landsmanna, sem seljanlegar eru. Þess vegna vill n. fallast 
á, að efni frv. verði samþ. sem hráðahirgðaráðstöfun, er gildi til ársloka 1935, 
en leggur til svofellda

BREYTINGU:

Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Aftan við 2. gr. laganna hætist:
Til ársloka 1935 getur ráðherra á sama liátt veitt leyfi til þess, að hross 

séu flutt út á timabilinu frá 15. okt. til febrúarloka.

Alþingi, 10. marz 1933.

Páll Hermannsson, 
form., frsm.

Pétur Magnússon, 
fundaskrifari.

Jón Jonsson.
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Ed. 143. Frumvarp

til laga uni leiðsögu skipa.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. KAFLI

Um leiðsöguumdæmi og leiðsögumenn.

1. gr.
Skipa skal leiðsögunienn umhverfis land allt. í reglugerð, er atvinnu- 

málaráðherra setur, skal kveðið á um skipting og tölu leiðsöguumdæma, hvar 
leiðsögumenn skulu skipaðir og hve margir í stað. Þar skal og kveðið nánar 
á um starf þeirra, skvldur og réttindi.

Ef ekki er öðruvísi ákveðið, er skipstjóra frjálst, hvort hánn notar leið- 
sögumann eða ekki, en ráðherra er heimilt, þegar nauðsvn þykir, að fvrirskipa 
leiðsöguskyldu fyrir skip á ákveðnu svæði.

2. gr.
Ráðherra skipar leiðsögumenn og vikur þeim frá. Þó nær þetta ákvæði 

ekki til þeirra hafnsögumanna, sem skipaðir eru fyrir sérstakar hafnir sam- 
kvænit sérstökum lögum, en um réttindi þeirra til leiðsögu um stærri svæði 
ákveður ráðherra.

3. gr.
Löggiltur leiðsögumaður skal fvlla þau skilvrði, sem hér segir:

1. Vera íslenzkur ríkishorgari, minnst 25 ára að aldri, hafa óflekkað mann- 
orð, góða heilsu, sjón og heyrn.

2. Vera vanur sjómaður, reglusamur og gætinn og að jafnaði hafa tekið stýri- 
mannspróf.

3. Vera kunnur stjórn stórra skipa, þekkja erlenda fána, allsherjar siglinga- 
reglur, allsherjarreglur um ljós- og hljóðhendingar skipa og neyðarmerki, 
notkun sjókorta og áttavita.

1. Vera nákunnugur siglingaleiðum, straumum, sjávarföllum, grvnningum, 
skerjum, boðum, skipalegum, miðuin, ljósum, duflum og öðruni siglinga- 
ínerkjum, allt á leiðsögusvæði sínu.

5. Kunna nokkuð í útlendum niáhim, sérstaklega ensku og einu Xorður- 
landamáli.

6. Kunna að leggja skipi að hryggju og báti að skipshlið.
7. Vera nákunnugur öllum reglum fyrir leiðsögumenn og hafnarreglugerðum

á svæði sínu. ’
8. Vera kunnur löggjöf um tolla og gjöld skipa og um sóttvarnarreglur þeirra.
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4. gr.
Ráðherra skipar leiðsögumenn eins marga og þurfa þykir. Eru þeir skip- 

aðir um óákveðinn tíma, en 5. hvert ár skulu þeir leggja fram læknisvottorð um 
heilsu, sérstaklega sjón og heyrn. Nú er slikt vottorð ekki talið fullnægjandi, 
eða aðrar ástæður valda, að leiðsögumaður er ekki talinn fullnægja kröfum 
þeim, sem til hans eru gerðar, og er þá ráðherra heimilt að afturkalla skipun 
hans. Þar sem hafnarnefnd er, fer skipun leiðsögumanna og afturköllun hennar 
fram að fengnum tillögum nefndarinnar, shr. þó. 2. gr. A öðrum stöðum skulu 
fengnar tillögur hreppsnefndar og umsögn sýslumanns.

II. KAFLI

Um réttindi og skyldur leiðsögumanna.

5. gr.
• Leiðsögumenn eru skvldir til að vera toll- og heilbrigðisstjórn hjálplegir í 

starfi þeirra eftir föngum. Þeir skulu og tafarlaust gera vitamálastjóra aðvart 
um allt, sem ábótavant eða skakkt er í vitum, leiðarmerkjum svo og allar tor- 
færur og tálmanir siglingum skipa.

6. gr.
Leiðsögumenn hafa vfirleitt einir heimild til að vísa skipum leið fyrir borg- 

un, hver á sinu svæði. Ráðherra setur gjaldskrá um störf þeirra og birtir hana í 
Stjórnartíðindum. Skulu leiðsögumenn ávallt hafa hana með sér þegar þeir 
eru að leiðsögustarfi. Nú óskar skipstjóri að fá leiðsögumann út fyrir leið- 
sögusvæði hans, og ber lionuin þá að semja sérstaklega við leiðsögumanninn 
um þóknun fvrir þann hluta leiðsögunnar. Komi skipið í ferð sinni inn á svæði 
annars leiðsögumanns, ber skipstjóra að kalla til leiðsögumann svæðisins, nota 
aðstoð hans innan þess og greiða honiun eftir gjaldskrá.

7- gr.
Á hverjum leiðsögustað skulu venjulega vera a. m. k. 2 lögskipaðir Ieið- 

sögumenn, og skal a. m. k. annar þeirra ávallt vera viðbúinn að veita skipi leið- 
sögu, ef á þarf að halda. Eldri eða elzti leiðsögumaðurinn að starfsaldri eða sá, 
sem ráðuneytið hefir tilnefnt, er talinn leiðsöguformaður á staðnum og ákveð- 
ur í hvert skipti, hver skuli veita leiðsögu, sem beðið er um. Ef óskað er, má þó 
fela þessa vfirstjórn leiðsögu- og hafnsögumanna á ákveðnu svæði hafnar- 
stjóra eða formanni hafnarnefndar.

8. gr.
Nú gefur skipstjóri merki um, að hann óski að fá leiðsögumann, en enginn 

kemur, og skal þá Öðrum manni, sem telur sig nægilega kunnugan starfinu, 
heimilt að bjóða að vísa skipi leið þangað til leiðsögumaður er kominn, en 
honum ber þegar í stað að benda skipstjóra á, að hann sé ekki lögskipaður
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leiðsögumaður, og skipstjóra ber að sýna leiðsögumerkið, þótt sá, er aðstoð sína 
bauð, sé kominn á skipsfjöl, og ber hinum kunnuga manni að láta af leiðsögu 
þegar leiðsögumaður er kominn á skip. Nú vanrækir hinn ólöggilti maður að 
gera skipstjóra aðvart um, að hann sé ekki löggiltur leiðsögumaður, og varðar 
það sektum sainkvæmt 27. gr. Nú dregur skipstjóri niður leiðsögumerkið með- 
an liinn kunnugi maður er um borð, enda þótt liann viti, að hann sé ekki lög- 
giltur leiðsögumaður, og varðar það sektum. Meðan liinn ólöggilti maður er á 
skipinu, skal bæði hann og skipstjóri hafa gát á, livort hinn löggilti leiðsögu- 
maður sé í nánd og taka hann á skipsfjöl eins fljótt og unnt er. Tekur hann þa 
þegar við leiðsöunni, en hið lögboðna leiðsögugjald skiptist milli heggja hlut- 
fallslega eftir vegalengd. Skipstjóra er heimilt að notfæra sér þekkingu þeirra 
skipverja, sem eru kunnugir siglingum á sérstökum svæðum.

9- gr-
Enginn leiðsögumaður má vísa skipum leið á öðru leiðsögusvæði en sínu 

eigin, nema ekki náist í leiðsögumenn þess. Leiðsögumanni er þó heimilt 
með leyfi skipstjóra að vera' áfram í skipi, sem hann hefir veitt leiðsögu, og að 
veita því leiðsögu í hakaleið. Annars mega leiðsögumenn ekki taka að sér leið- 
sögu til haka, nema í samráði við leiðsögumenn svæðis síns, eða engir leið- 
sögumenn séu þar fáanlegir.

10- gr-
Leiðsögumenn fá þóknun fvrir leiðsögustörf sín eftir gjaldskrá, er ráð- 

herra seniiir. Leiðsögumenn skulu sjálfir sjá sér fyrir farartæki út í skip, en 
þar, seiii hafnarsjóður er. skal leiðsögumaður hafa aðgang að farkosti liafnar- 
innar til þess, að svo miklu leyti, sem það er hægt vegna annara starfa 
hátanna.

III. KAFLI 

Um leiðsögu.

11- gr.
Leiðsögumenn skulu liafa gætur á skipum, sem nálgast, og veita því ná- 

kvæma athvgli, hvort þau sýna hið alþjóðlega merki um, að þau óski leiðsögu. 
Skal leiðsögumaður fara út í skip það, er leiðsögu heiðist, eins fljótt og ástæður 
levfa. Nú koma fleiri en eitt skip samtimis, og tekur þá hver leiðsögumaður sitl 
skip, en að jafnaði skal það skip tekið fyrst, sem næst er koniið aðsetri leið- 
sögumanns.

' . ., . 12- s1’-
Skipstjóri, sem vill fá leiðsögumann, skal i tæka tíð sýna liið fyrirskipaða 

alþjóðaleiðsögumerki, en það skal taka lmrt þegar er leiðsögumaður er kom- 
inn á skipsfjöl.

Nú vill skipstjóri fá leiðsögumann, er hann leggur úr höfn, og skal hann þá 
heiðast þess í tæka tíð hjá leiðsögumanni eða leiðsöguformanni þar.
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13. gr.
Ráðhcrra lætur gera liæfilega niörg einkennisinerki lianda leiðsögu- 

inönnum, og skal afhenda hverjuin leiðsögunianni eitt slíkt merki uin leið og 
hann er skipaður í stöðuna. Leiðsögumaður skal, ineðan hann er að starfi sínu, 
hafa þetta leiðsögumerki hjá sér, og skal liinn löggilti hafnsögufáni hafður 
uppi á hátnum, sem flytur leiðsögumanninn. Ennfremur skal starfandi leið- 
sögumaður hafa með sér reglur, sem settar eru um leiðsögu.

14. gr.
Skipstjóri, sem gefið hefir leiðsögumerki, skal stýra skipi sinu þannig, að 

leiðsögumaður komist sem fljótast og hægast upp í það.
Xú kemst leiðsögumaður ekki í skip, og skal hann þá fara á undan á hát 

sínum og gefa með hendingum merki um, hvernig skipi skuli stýrt.

15. gr.
Þegar leiðsögumaður er kominn í skip til þess að veita því leiðsögu, her 

honum fyrst að leita sér upplýsinga um, hve djúpt* skipið ristir og um brúttó- 
stærð þesS, og siðan um annað, sem nauðsynlegt er fyrir hann að vita. Jafnframt 
her lionuni að leita upplýsinga um, hvort eldfim efni eða sprengiefni séu í skipi. 
Þegar nálgast höfn, ber lionuin að kynna skipstjóra þau ákvæði hafnarreglu- 
gerðar, sem gæta skal við innsiglingu á höfnina. Xú gefur skipstjóri rangar 
eða ófullnægjandi upplýsingar, og her hann þá sjálfur alla ábyrgð á þeim 
skaða, sem skipið kann að verða fyrir vegna þess.

16. gr.
Á skipinu fær leiðsögumaður, auk lögákvcðins eða umsamins gjalds, 

ókeypis fæði, og skal liann auk þess eiga kost á viðunandi hvíldarstað til af- 
nota, þegar tími og ástæður leyfa. Xú óskar leiðsögumaður að hafa mann með 
sér til aðstoðar á skipinu, og fær þá sá maður einnig ókevpis fæði og livíldar- 
stað, en ekkert kaup.

Að jafnaði skal skipstjóri, þegar leiðsögumaður óskar þess, liafa hát hans 
i eftirdragi og lána kaðla til þess. Xú stendur svo á, að það er ekki hættulaust 
fvrir skip eða bát að hafa leiðsögumannsbái í eftirdragi, og skal þá skipstjóra 
heimilt að neita að taka hann, en verður þá að bæta leiðsögumanni þann auka- 
kostnað, sem hann verður fyrir vegna þess.

17. gr.
Leiðsögumaður ber ábyrgð á leiðsögu sinni. Hann segir fyrir um stjórn 

skipsins og gætir þess, að allt sé framkvæmt, sem nauðsynlegt er til þess að 
skipið komist leiðar sinnar óskemmt og án óþarfra tafa.

Leiðsögumaður liefir ekki vald til þess að gefa skipshöfninni fyrirskip- 
anir, en ef sá, sem fyrirskipunarvaldið hefir, framkvæmir ekki hæfilega fljótt 
það, sem leiðsögumaður segir fyrir um stjórn skipsins, verður leiðsögumanni 
ekki gefin sök á því, sem af því hlýzt.

Skipstjóra er skvlt að láta halda vörð meðan leiðsögumaður er i skipi. Sé
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þess ekki gætt, eða skipstjóri gerir ekki leiðsögumanni aðvart í tæka tíð, ef 
liætt er við árekstri, ber leiðsögumaður enga ábyrgð á skaða, sem kann að 
verða vegna árekstrar.

• 18.gr.
Nú sér leiðsögumaður ekki vita, sjómerki eða önnur siglinganierki vegna 

myrkurs, dimmviðris eða annara slíkra ástæðna. eða skipið lætur ekki vel að 
stjórn, svo að leiðsögumaður treystir sér ekki til að veita skipinu örugga leið- 
sögu af þessum eða öðrum ástæðum, sem hann ber eigi ábyrgð á, t. d. að hann 
telur sjávardvpið ekki nægilegt, og skal hann þá tilkynna skipstjóra það. Vilji 
skipstjóri þrátt fyrir það fá leiðsögu bans, skal leiðsögumaður í viðurvist minnst 
tveggja skipverja lýsa þvi yfir, að hann geti ekki með fullu öryggi veitt skipinu 
leiðsögu, og fer þá leiðsagan fram án ábyrgðar fyrir leiðsögumanninn, en fram- 
kvæma skal bann leiðsöguna svo vel og samvizkusamlega sem unnt er.

19. gr.
Leiðsögumanni ber að leiðbeina skipi til þeirrar bafnar eða til þess staðar, 

sem skipstjóri óskar, og þangáð sem lionum er skylt að veita þvi leiðsögu, nema 
ástæður leyfi það ekki. Sé svo, ber leiðsögumanni að tjá skipstjóra það og veita 
honuin allar upplýsingar um þær liafnir og legustaði, sem bann eftir atvikum 
getur leiðbeint skipinu til.

Leiðsögumaður má ekki fara af skipi fyrr en það er komið í böfn eða befir 
lagzt fyrir traustum akkerum á'þeini legustað, sem því er ætlaður, nenia annar 
leiðsögumaður sé kominn á skipsfjöl og hafi tekið að sér leiðsöguna. Þegar leið- 
sögumaður leggur skipi, skal bann gæta þess, að það sé sem minnst til tálmunar 
uinferð annara skipa og báta.

Xú veitir leiðsögumaður skipi leiðsögu úr liöfn, og má bann þá ekki án sam- 
þykkis skipstjóra fara af skipi fyrr en liann befir leiðbeint því eins langt og 
lionum er skylt, nema skipið neyðist til að snúa aftur til leiðsögustöðvar hans. 
Þá má bann fara af skipinu, ef skipstjóri þarf ekki þegar aftur á aðstoð hans 
að halda.

20. gr.
Nú hlekkist skipi á meðan leiðsaga stendur yfir, og íná þá leiðsögumaður 

ekki vfirgefa skipið, nema með leyfi skipstjóra. Leiðsögumaður skal án auka- 
þóknunar bjálpa skipstjóra að koma skipi á flot.

Nú lilekkist skipi á þegar leiðsögumaður er ekki á skipsfjöl, en skipstjóri 
gefur leiðsögumerki, og skal þá leiðsögumaður koma út í skipið, en lionum ber 
ekki skylda til að taka að sér leiðsögu, fyrr en skip er laust. Ef skipstjóri á annan 
bátt óskar eftir aðstoð leiðsögumanns meðan skipið er á grunni, má leiðsögu- 
maður ekki neita henni, en um greiðslu fyrir bana ber honum að semja við 
skipstjóra. Nú kallar skipstjóri á leiðsögumann, en notar hann ekki, þótt bann 
komi, og ber honum þó að greiða bonum liina ákveðnu þóknun.

21. gr.
Leiðsögumanni ber að vara skipstjóra við að varpa út seglfestu, ösku eða 

öðru sliku á höfnuin og stöðuni, þar sem það getur orðið til táhnunar siglinga- 
Alþt. 1933. A. (46. löggjafai’bing 1. 51
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leiðum. Honuin ber að benda skipstjóra á, bvar slíku niá varpa út. Nú verða 
leiðsöguinenn varir við, að skip varpar út seglfestu, ösku eða öðru slíku þar, sem 
það er ekki leyfilegt, og skal bann þá þegar tilkynna það lögreglustjóra. Skip- 
stjóra ber að greiða allan kostnað við að nenia burt aftur það, sem varpað liefir 
verið út i óleyfi, nema það hafi verið gert í neyð til þess að bjarga skipinu, en 
hafi svo staðið á, ber honum þegar að tilkynna það lögreglustjóra.

Skipstjóri, sem er innan landhelgislínu, skal skýra leiðsögumanni frá lieiin- 
ilisfangi skips, nafni þess, áætlunarstað og hvaðan það koini, ef óskað er.

IV. KAFLI.
Gjöld fyrir leiðsögu.

22. gr.
Gjöld fyrir leiðsögu fara eftir gjaldskrá, er ráðherra setur, og skal íniða 

liana við brúttó-stærð skipa, hve djúpt þau rista, leiðsöguleiðina og örðugleika. 
Fyrir skip, sem fara eftir fastri áætlun og jafnan nota leiðsögumann, má setja 
lægra gjald. Fyrir landflulning og heimferð leiðsögumanna er gjaldið ákveðið án 
tillits til stærðar skipa.

A timabilinu 1. apríl til 30. september, að báðum dögum meðtöldum, skal 
farið eftir sumargjaldskrá. Nú fer leiðsaga skips fram á báðum þessum tíma- 
bihim, og skal þá fara eftir þeirri gjaldskrá, sem er í gildi þegar leiðsaga byrjar.

Vetrargjaldskrá skal vera % hærri en sumargjaldskrá.
Varðskip, herskip og skemmtiskip greiða sama leiðsögugjald og önnur skip.
Störf, er leiðsögumenn vinna og gjaldskrá nær ekki til, greiðast eftir sam- 

komulagi milli leiðsögumanns og skipstjóra.
Nú hefir leiðsögumaður ekki komizt á skipsfjöl, heldur leiðbeint með bend- 

ingum frá bát eða merki frá landi, og greiðir þá skipstjóri eigi að síður fyrir 
leiðsögu samkvæmt gjaldskrá.

23. gr.
Leiðsögumaður á ekki kröfu á þóknun fyrir starf sitt, ef skip skemmist vegna 

árekstrar eða kennir grunns meðan leiðsagan stendur yfir, og hoiuim er um að 
kenna.

24. gr.
Skipstjóra ber að undirrita leiðsögumiða að leiðsögu lokinni og greiða sam- 

tímis leiðsögugjöld, en leiðsögumaður gefur skipstjóra kvittun fyrir gjöldunum 
á samrit af miðanum.

25. gr.
Nú greiðir skipstjóri ekki leiðsögumanni lögboðin gjöld áður þeir skilja að 

Jokinni leiðsögu, og ber skipstjóra þá að greiða þessi gjöld tvöföld áður en 
skip hans er afgreitt á næstu höfn. Fari skip beint til útlanda, gerir leiðsögu- 
maður ráðuneytinu aðvart, en það gerir ráðstafanir til innheimtu gjaldanna hjá 
útgerð skipsins.
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26. gr.
Gjöld fyrir leiðsögu og annað, sem stendur í sambandi við hana, renna til 

leiðsögumanna, nema öðruvísi sé ákveðið.

V. KAFLI.
Um sektir o. fl.

27. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, allt að 200 krónum, nema þvngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Fara skal með brot gegn lögum þessum sem almenn lögreglumál.

28. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Nd. 144. Tillaga

til þingsályktunar um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vestfjörðum. 

Flutningsm.: Jón Auðunn Jónsson.

Alþingi ályktar að leggja fyrir ríkissljórnina að láta eitt varðskipanna 
annast að staðaldri jafnframt landhelgisgæzlu björgunarstarf og eftirlit með 
fiskibátum og veiðarfærum þeirra fyrir Vestfjörðum á tímabilinu frá vetur- 
nóttum til janúarloka.

Greinargerð.
Á aukaþinginu 1931 var flutt till. í líka átt, en bún varð ekki afgreidd frá 

því þingi. A þinginu 1932 var till., sem var lík að efni, vísað til rikisstjórnar- 
innar, en rikisstjórnin befir ekki gert neinar ráðstafanir.

Nú er svo komið, að ekki verður við Unað lengur.
Frá Isafjarðardjúpi, Súgandafirði og Önundarfirði ganga um 70 mótor- 

.bátar, sem sækja á djúpmið skammdegismánuðina október — janúar. Fiskur 
er ekki á grunnmiðum á þessum tíma árs, og verða sjómenn að sækja hann 
mestmegnis 12—15 sjómílur út frá yztu annesjum, og alloft 20—24 sjómílur.

Þessi sjósókn er ein hin ábættusamasta bérlendis, bæði er lífshætta ó- 
venjumikil og tap á veiðarfærum og þar með afla algerlega einsdæmi, þegar 
frá er talin sjósókn við Vestmannaeyjar.

Enn er þó eitt, sem stórkostlega eykur tap á veiðarfærunum, og það er, að 
togarar, nálega eingöngu erlendir, sýna liinn mesta yfirgang með því að toga yfir 
veiðarfæri (linur) sjómanna, og befir það orðið til stórtjóns bin síðari árin.
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T. d. varð yfir 20 þús. króna tjón á veiðarfærum eingöngu, þar ineð ekki talið 
aflatapið, á einum degi í janúarmán. siðastl., og þetta tjón orsakaðist af því, að 
togarinn togaði yfir veiðarfærin.

Það er vist, að tjón Vestfirðinga af þessum sökum liefir á tímabilinu 
október — janúar síðastl., að meðtöldu aflatjóni, nuinið 60—70 þús. kr.

Nd. 145. Frumvarp
til laga um breyting á og viðauka við siglingalög, nr. 56, 30. nóv. 1914.

FJm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.

1- gr.
Sjóveðréttur sanikvæmt 11. kap. siglingalaganna, nr. 56, 30. nóv. 1914, 

fyrir kröfum skipstjóra og skipsliafnar til kaups og annarar þóknunai, sem þeir 
eiga lögmætt tilkall til fyrir starf sitt í þjónustu skipsins, skal einnig ná lil vá- 
tryggingarfjár skips og farmgjalds, meðan það er ekki af 'iöndum greitt. Nú 
ferst skip eða er dæmt óbætandi, og er vátryggingarsala þá óheimilt að láta 
vátryggingarféð af liöndum fyrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því, að fyrsta sjó- 
próf var haldið út af slysinu, eða frá þvi, að skip var dæmt óbætandi með 
löglegri skoðunargerð samkvæmt 4. gr. siglingalaganna.

2. gr.
Fyrirfram gefið afsal skipsliafnar eða einstakra skipverja á sjóveðrétti skal 

vera ógilt.
3- gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Um 1. gr.

Samkvæmt 238. gr. siglingalaganna nær sjóveðréttur skipstjóra og skip- 
verja ekki til vátryggingarfjár skips og farmgjalds. Farist skip eða sé dæmt ó- 
bætandi, falla forréttindi þeirra niður, enda þótt fullt verð komi fyrir skipið frá 
vátryggingarsala, og eiga þeir þá á liættu að glata kröfu sinni að öllu sökum 
annara skulda skipseiganda. Af þessu leiðir og það, að sé kaup skipsbafnar ekki 
greitt á réttum gjalddaga, er lienni nauðugur einn kostur að stöðva skipið þeg- 
ar í stað, til þess að eiga ekki á liættu, að réttur liennar falli niður liótalaust. 
Úr þessum göllum er 1. gr. ætlað að bæta.

Um 2. gr.
Samkvæmt siglingalögunum mun vera óvíst, livort fyrirfram gefið afsal 

skipverja á sjóveðrétti gagnvart skipseiganda eða öðrum sé gilt að lögum. Grein- 
inni er ætlað að taka af allan vafa í því efni.



Pingskjal 14ö 405

Nd. 146. Frumvarp
til laga um hafnargerð á Húsavík.

Flutningsm.: Ingólfur Bjarnarson.

1- gr.
Til hafnargerðar á Húsavík veitast úr ríkissjóði -5 kostnaðar, eftir áætlun, 

sein ríkisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er veitt til þess i fjárlögum, allt að 
kr. 400000 -- fjögur hundruð þúsund krónur — gegn % hlutum frá liafnar- 
sjóði Húsavíkurkauptúns.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fvrir liönd ríkissjóðs allt að 

kr. 600000 — sex liundruð þúsund króna — lán, er hafnarsjóður Húsavíkur 
kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar Suður-Þingeyjarsýslu. 
Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð ríkissjóðs er bundin því skilyrði, að yfirumsjón 
með verkinu og reikningshald sé falið manni, sem atvinnumálaráðuneytið 
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 í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þóla þær 
eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin hefir í 
för með sér, allt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náisi ekki samkomulag 
um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að 
tilkvöddum báðum málsaðilum. Kostnaðurinn við matið greiðist úr hafnarsjóði 
Húsavikur. 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. Kostnað- 
inn við yfirmatið greiðir sá, er þess befir krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki 
breytt meira en sem neinur 10'/ af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella 
greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Húsavíkur.

4- gr.
Hafnarmerki skulu ákveðin af atvinnumálaráðherra, að fengnum tillögum 

hafnarnefndar Húsavíkurkauptúns.
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 til- 
lögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Húsavikurhrepps. Sá, 
sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni um 
það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, el’ með þykir þurfa 
í tvennu lagi, og lieldur hafnarnefnd öðru eintakinu. Hafnarnefnd afgreiðir siðan 
málið til hreppsnefndar.
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Sá, seni fengið hefir slikt leyfi, skal skyldur að halda niannvirkinu svo við, 
að engin hætta stafi af því. Þessi ákvæði gilda og um þær brvggjur og önnur 
mannvirki, sem þegar hafa verið gerð á hafnarsvæðinu.

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

6. gr.
Hreþpsnefnd Húsavíkurhrepps 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 Húsavíkurhrepps, en 1 af 
sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára. Gengur 
einn úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minnsta kosti 2 nefndarmanna 
skulu eiga heinia í Húsavíkurkauptúni.

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

byrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin liefir ábyrgð á eignuni hafnarinnar.

9. gr.
.Hreppsnefnd má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fasteignir 

hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða lán til 
lengri tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer í hönd, né 
endurnýja slík lán eða fresla borgunartímanum, og ekki iieldur gera nein þau 
mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki til 
að koma þeim í framkvæmd.
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10. gr.
Hafnarsjóður á allt það land við höfnina, sem nú flýtur yl'ir með stór- 

straumsflóði.

11- gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við hyggingu og viðhaldi hafnar- 

virkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld 
þau, sem hér segir:

1. Arlegt gjald af hryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Af skipum og bátum, er hafna sig á Húsavikurhöfn, 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.
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d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur bafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar bafnarsjóðs.
f. Allt að 44 hlutar af hverjum vélbát 12 smál. eða stærri, og hlutfallslega 

af síldveiðiskipum og togurum, en allt að re hlutar af smærri vélbátum en 
12 smál. og róðrarbátum.

Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum bafnarinnar, skulu 
ákveðin i reglugerð, sem liafnarnefnd Húsavíkurkauptúns semur og atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytið staðfestir.

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar sam- 
kvæmt tölulið 2. a., b. og c.

12. gr.
Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 11. gr., 

lirökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hafnarnefndin, 
með sérstöku samþykki atvinnumálaráðuneytisins 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 í ríkissjóð. 
Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. 11. gr., 
má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár liafnarsjóðs er almanaksárið.

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

frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Ilrepps- 
nefnd skal hafa fullsamið áætlunina fvrir lok nóveinbermánaðar og senda hana 
síðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþvkktar fyrir árslok, á- 
samt nauðsvnlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Nú. liefir lireppsnefnd í liyggju einhverjar meiri liáttar 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 á, að samþykki ráðuneytisins 
geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sér.

16. gr.
Komi það í ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna ein- 

hverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárbæðum, ber 
hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd í tæka tið. Fallist b.ún á tillögur hafn- 
arnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að víkja megi frá 
áætluninni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né sfofna til tekjuhallans.

17. gr.'
Við lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en fyrir febrúarlok, skal hafnar- 

nefnd gera reikning yfir tekjur og gjöld liafnarinnar á hinu liðna ári, og efna-



hagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt 
og hreppsreikninga.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða nieð reglugerð, er hafnarnefnd seniur og ráðu- 

neytið staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og liættulausri umferð um höfn- 
ina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. í reglugerðinni 
má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum og .reglugerðmn, 

sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.

408 Pingskjal 146

Greinargerð.
Frumvarp þetta er borið fram samkvæmt einróma ósk hreppsnefndar 

Húsavikurhrepps.
Hefir málið mörg undanfarin ár verið til meðferðar heima í héraðinu, og í 

sambandi við það gerðar rannsóknir og áætlanir um kostnað við endurbætur á 
höfninni, bæði með því að byggja brvggju einvörðungu, sem vitanlega væri 
mikil bót, en jafnframt einnig atlmgað, hvort gerlegt va>ri að tryggja höfnina 
með skjólgarði, er gengi inn úr svonefndum HúsaÝíkurhöfða. Hefir vitamála- 
skrifstofa ríkisins látið framkvæma áðurnefndar athuganir og gert þar um 
kostnaðaráætlanir, bæði um bryggjugerð eingöngu og einnig um fullkomnari 
hafnarbót, sem sé fyrrnefndan skjólgarð i sambandi við sérstaka bryggju beint 
fram úr kauptúninu. Liggur fyrir lausleg áæthm um, að sú hafnargerð mundi 
kosta um eina millj. króna.

Hafa hlutaðeigendur nú eindregið lmigið að því ráði að leggja út í mann- 
virki þetta, þó kostnaðarsamt sé, sannfærðir um, að þá fyrst sé fengin þarna 
örugg og varanleg hafnarhót í framtíðinni, er skapi vöxt og viðgang, eigi aðeins 
kauptúnsins sjálfs, lieldur og binna mörgu og fjölbyggðu sveita, er að liggja.

Eins og vikið er að áður, er hafnargerð þessi í höfuðdráttum í því falin, 
að byggður sé garður inn úr Húsavikurhöfða, sem skip og bátar gætu legið 
innan við. En hinsvegar væri einnig hyggð bryggja fram frá kauptúninu, sem 
annar armur liafnargerðarinnar. Er þá hugsað að byrja á þeim hluta mann- 
virkisins. Mundi það fljótt koma að miklu gagni, og því meira, sem tækist að 
auka við hryggjuna smátt og smátt.

Það er alknnna þeim, er til sjávarútvegs þekkja, að Húsavík liggur ágæt- 
lega til þess, að þar rísi upp stórfelldur útvegur, ef.þar fengist sæmilega trygg 
höfn. Bæði til þorskveiða, þar eð veiðisæl fiskimið liggja þar mjög nærri, og 
einnig til sildveiða, því síldargengd er venjulega mikil á Skjálfanda. Má segja, að 
skipin ausi síldinni þar upp, oft við landsteina, á sumrin. Þarf því ekki orðum 
að því að eyða, hversu mikil höfuðnauðsyn er til þess að gera höfn sæmilega 
trygga á þessum stað.
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Frumvarpið er mjög sniðið eftir saniskonar lögum, er Alþingi hefir sett 
um hafnargerðir víðsvegar um landið.

Ed. 147. Frumvarp
til laga um fimmtardóm.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

I. KAFLI.
Almeim ákvn’ði.

1. gr.
Æðsti dómstóll rikisins nefnist fimmtardómur. Á ensku heitir dómstóll- 

inn The Supreme Court, 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 í ' 
héraði, samkvæmt því, er í lögum þessum segir.

3. gr.
Kirkjudóminn (synodaldóminn) skipa 5 dómendur, dómendur finuntar- 

dóms og 2 guðfræðingar, er forseti kveður til. Dómur þessi skal vera æðsti 
dómstóll í málum þeim, sem að lögum liggja undir prófastsdóm i liéraði, og í 
málum þeim gegn biskupum út af samsvarandi hrotum, og þeim afhrotum ann- 
ara kennimanna þjóðkirkjunnar, er prófastsdómur tekur vfir.

II. KAFLI.
Um skipun fimmtardóms.

4. gr.
Fimmtardóm skipa 3 dómarar, kosnir af sameinuðu Alþingi með hlut- 

fallskosningu til 6 ára í senn. Kjósa skal um leið á sama hátt þrjá varadómara, 
og taka þeir sæti í dómnum í forföllum aðaldóinara. Klzíi dómari í fimmtar- 
dómi skal jafnan vera forseti réttarins.

5. gr.
Eigi má setja dóm með færri dómurum en 3.

6. gr.
Dómarar í fimmtardómi skulu án sérstaks endurgjalds starfa í laganefnd, 

shr. lög um laganefnd, nr. 48 1929.
Alþt. 1933. A. (.46. löggjafarþing). 32
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' 7. gr.
Dómarar í fininitardónii skulu auk alinennra dóniaraskilyrða fullnægja 

eftirfarandi skilyrðum:
1. Hafa tekið lagapróf nieð 1. einkunn.
2. Hafa starfað a. m. k. í 5 ár, að afloknu embættisprófi, að lögfræðistörf- 

um hér á landi.
3. Vera eigi yngri en þrítugir og eigi eldri en sextugir, er þeir taka sæti í 

réttinum.
4. Skvldir menn eða mægðir mega ekki samtímis eiga dómarasæti í fimmtar- 

dómi.
8. gr.

Eigi má fimmtardómari taka þátt í meðferð máls:
1. Ef hann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta liann máli.
2. Ef hann er skyldur eða mægður aðila í einkamáli eða ákærðum í opinberu 

máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum til liliðar eða nánari, eða ef liann 
er maki aðila eða ákærðs, fjárhaldsmaður, kjörforeldri eða kjörharn, fóst- 
urforeldri eða fósturharn.

3. Ef hann er skyldur eða mægður málaflutningsinanni að feðgatali eða niðja, 
eða maki lians, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.

4. Ef hann hefir leiðheint aðila í niálinu eða flutt það eða verið vitni í því 
eða matsmaður.

5. Ef hann hefir fellt dóm eða úrskurð i málinu í héraði.
6. Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi liætt við, að hann líti eigi ólilut- 

drægt á málavexti.
9. gr.

Bæði aðilar, dómari sjálfur og aðrir dómendur i fimmtardómi geta kraf- 
izt þess eða átt frumkvæði að þvi, að dómari víki sæti í einstöku máli, af ástæð- 
um þeim, er i 9. gr. segir.

Dómendur allir, er um slík mál fjalla, úrskurða þau atriði.

III. KAFLI.
Um fimmtardómsritara.

10. gr.
Dómurinh skipar fimmtardómsritara. Hann skal liafa lokið lagapréifi og 

fullnægja að öðru leyti almennum skilyrðum tij þess að vera dómari á íslandi. 
Fimmtardómsritari nýtur þeirrar þóknunar, sem ákveðin er í fjárlögum.

11- gr.
Fimmtardómsritari hefir þessi störf á liendi:

1. Gefur út stefnur til fimmtardóms.
2. Heldur bækur fimmtardóms.
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3. Annast upplestur skjala í dóminum og tilkynningar frá hoiium, þinglýs- 
ingar o. s. frv.

4. Lætur í té eftirrit úr bókuni dónisins og skjölum.
5. Varðveitir skjöl dómsins og bækur.
6. Tekur við dómsgjöldum og stendur skil á þeim, og beldur aðra reikninga 

dómsins.
7. Innir þau störf öll af liendi, er lög mæla fyrir, i þarfir dómsins.

Samsvarandi störf vinnur fimmtardómsritari fvrir kirkjudóminn.

12. gr.
Finiintardóniur lieldur þessar bækur:

1. Þingbók, og skal skrá í liana ágrip af öllu því, er í liverju þinglíaldi gerist.
2. Dómabók, og skal rita í liana dóma alía og úrskurði.
3. Atkvæðabók, og skal í liana skrá dómsatkvæði og úrskurða.
4. Málaskrá, og skal rita i liana skýrslu um öll mál, sem til dómsins er skotið, 

livenær stefna befir verið tekin út í bverju máli, í hvaSa niánuði það skuli 
þingfesta, og bvaða dag það befir verið þingfest og livenær dæmt, livort ný 
gögn liafi verið lögð fram, bvenær það bafi verið dæmt o. s. frv.

5. Dagbók.
6. Bréfabók.
7. Aukatekjubók.
8. Þinglýsingabók og yfirlýsinga.

Dómsmálaráðlierra getur sett nánari reglur um bókhald fimmtardóms, 
og bætt við nýjum bókum, ef þurfa þvkir, eftir tillögum fimm'tardóms.

IV. KAFLI.
Um launakjör.

13. gr.
Laun fastra dómara í finimtardómi skulu ákveðin i launalögum. Þangað 

til núgildandi launalög verða endurskoðuð, skulu þeir liafa söniu laun og þau, 
sem nú eru ákveðin bæstaréttardómurunum í launalögum. Forseti hefir að auki 
1000 kr. á ári.

V. KAFLI.
l'm hvar fimmtardómur skuli haldinn og um þingleyfi.

14. gr.
Finimtardóm skal lialda í Revkjavík. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, 

má fimmtardóm balda utan Revkjavíkur, ef dómendur ákveða svo og dóms- 
málaráðherra samþvkkir.
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15- gr.
Aðalþingleyfi fininitardónis eru frá 1. júlí til 31. ágúst og frá 23. deseni- 

ber til 4. janúar, að báðum döguni nieðtölduni. Auk þess skal þinglevfi vera í 
dvnibilviku og páskaviku.

Eigi skal dóni setja á belguni döguni þjóðkirkjunnar.
Heimilt er dómsmálaráðherra, eftir tillögum fimmtardóms, að lengja ein- 

stök þingleyfi, ef ástæður þvkja til.
Dómur skal að jafnaði eigi sitja lengur um sinn en 8 stundir samflevtt.
Dómsmálaráðberra ákveður að öðru leyti, að fengnuni tillögum fimmtar- 

dóms, hvaða daga og á livaða iíma dóniþing skuli lialda.

VI. KAFLI.
l'm málaftiitniiu/xmeiin uið fimmlardóm.

Ki. gr.
Dómsmálaráðherra getur veit.t bverjum þeim, sem er 25 ára ganiall, liefir 

ríkisborgararétt, er fjár síns ráðandi og befir óflekkað mannorð, levfi til mála- 
flutningsstarfa við fimmtardóm, ef bann liefir:

1. Lokið lagaprófi með 1. einkunn. Þó má veita þeiin, sem fengið hefir 2. 
einkunn við lagapróf, leyfi til að þreyta raunina, samkv. 3. tölul. þessarar 
greinar, ef fimmtardómur, fullskipaður 5 dónienduni, mælir með þvi, 
enda liafi unisækjandi sýnt sérstaka luefileika sem fræðiniaður í lögfræði 
eða lögfræðistörfum að öðru leyti.

2. Gegnt niálaflutningsstörfuni að afloknu prófi i 3 ár, annaðbvort á eigin 
liönd eða í skrifstofu hæstaréttarniálaflutningsnianns eða málaflutnings- 
manns við fimmtardóm sem fulltrúi bans, eða um jafnlangan tíma gegnt 
embætti eða stöðu, sem lagapréif þarf til.

3. Sýnt það með flutningi 4 niála, og sé eitt þeirra að minnsta kosti opinbert 
niál, að liann sé að áliti fiiiimtardónis hæfur til þess að vera málaflutn- 
ingsniaður við dóminn. 011 þau mál skulu vera þess eðlis, að bæði aðal- og 
aukadóniarar dæmi þau, enda skal rétturinn fullskipaður með 5 dómend- 
um ákveða, bvort þrautin sé bæfilega af bendi levst. Enginn má oftar en 
þrisvar þreyta þá raun, og skal liann, áður en bann gerir það, leggja fyrir 
dóniinn yfirlýsingu dómsmálaráðberra um það, að bann fullnægi öðrum 
lögmæltum skilyrðum til að vera málaflutningsmaður við fimmtardóm. 
Þeir, er verið bala málaflutningsmenn við bæstarétt áður en lög þessi

gengu í gildi, eiga rétt á að flytja mál fyrir fimmtardómi.

17. gr.
Aður en manni sé veitt leyfi lil málaflutningsstarfa við fimmtardóm, skal 

hann heita því skriflega, og leggja þar við drengskap sinn, að flytja með trú- 
mennsku og samvizkusemi mál þau, er bann tekur að sér.
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18. gr.
Fvrir lcyfi til málaflutningsstarfs fvrir fimmtardómi skal greiða 500 kr. 

í ríkissjóð.
19. gr.

Hafa skulu málaflutningsmenn við finnntardóm skrifstofu í Reykjavík 
og vera þar búsettir eða í grennd.

Skylt er þeim að inna af hendi þau stórf fyrir dómi, er aðilar hafa falið 
þeim. Þó er þeim rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum málaflutnings- 
manni við fimmtardóm. Þegar mál eru skriflega flutt, eða þegar málaflutn- 
ingsmaður getur ekki sjálfur sótt þing, sakir skyndilegra nauðsvnja, er honum 
og rétt að senda fulltrúa sinn í sinn stað til að taká frest eða leggja fram skjöl.

20. gr.
Skvlt er niálaflutningsmönnum við finuntardóm að flytja opinber mál, 

er forseti dómsins skipar þá til að sækja eða verja. Önnur mál er þeim ekki 
skvlt að annast fyrir fimmtardómi.

Nú éiskar sökunautur í opinheru máli, eða gjafsóknarhafi eða gjafvarnar, 
sér skipaðan ákveðinn málaflutningsmann við finnntardóm, og skal honum þá 
sá niaður skipaður, nema ef sérstakar ástæður mæla því í gegn. Saina gildir, 
ef dómsmálaráðherra íéskir ákveðins sækjanda í opinberu máli.

21. gr.
Rétt er aðila, þar á meðal fjárhaldsmanni ólögráðs manns og stjórnanda 

félags eða stofnunar, að flvtja sjálfur mál sitt fyrir fimmtardómi. Einnig er 
aðila rétt að fela flutning máls síns maka sinum, frændum að feðgatali eða 
niðja, systkinum sínum, tengdaforeldrum eða tengdahörnum. Eigi má maður 
flytja mál í annars nafni eða fyrir annars hönd, eða annars mál í sínu nafni, 
nema málaflutningsmaður sé við fimmtardóm, eða samband við aðila sé slíkt, 
sem nú er mælt.

22. gr.
Rétt er ínálaflutningsmanni við fiimntardóm að áskilja sér hæfilegt end- 

Urgjald fvrir störf sín, og liærra endurgjald ef mál vinnst en ef það tapast.

23. gr.
Ef málaflutningsmaður við fimmtardóm missir einhvers þeirra skilyrða, 

sem sett eru í 17. gr., þá liefir hann fyrirgert leyfi sinu á nieðan svo er ástatt. 
Sama er og. cf liann hefir ekki skrifstofu í Revkjavík, flyzt húferlum eða hefir 
tekið að sér starf, sem ósamrýmanlegt er málaflutningi við fimmtardóm. Þegar 
svo her að, skal málaflutningsmaður afhenda dómsmálaráðuneytinu leyfi sitt 
til málaflutnings fyrir fimmtardómi, og skal levfið gevmt þar, þangað til hann 
kann að nýju að uppfvlla skilvrði til málaflutnings við dóminn, og skal honum 
þá afhent leyfishréf sitt aftur endurgjaldslaust.

Dómsmálaráðherra getur, ef fimmtardóinur leggur það til, svipt mála- 
flutningsmann leyfi, ef fiminfardóinur hefir þrisvar sinnuni sektað hann fyrir
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24. gr.
Allir málafhitningsmenn við fimmtardóm skulu skvldir að hindast félags- 

samtökum. Stjórn þessa félags, sem kosin skal af ölluni málaflutningsmönnum 
við fimmtardóm til tveggja ára í senn, er skipuð þrem mönnum, formanni, vara- 
formanni og einum meðstjórnanda. Félag þetta skal lialda fundi, er velja á nýja 
stjórn, og eins ef mál koma upp, er snerta einhvern málaflutningsmann i fé- 
laginu. Að öðru leyti setur félag þetta sér sjálft reglur, i samræmi við lög þessi, 
og skulu reglurnar staðfestar, af dómsmálaráðherra.

25. gr.
Stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm skal lita eftir, að all- 

ir málaflutningsmenn, sem í félaginu eru, reki störf sín með samvizkusemi og 
ráðvendni. Stjórninni er skvlt að ákveða þóknanir málaflutningsmanna, ef slíkt 
et undir liana borið af niálaflutningsniönnum eða viðskiptamönnum þeirra. Þó 
er aðiluni heimilt að hera ágreininginn undir dómstólana.

26. gr.
Virðist stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm einhver fé- 

lagsmaður vanrækja málaflutningsskyldur sinar eða á annan liátt hegða sér svo 
ósæmilegt megi teljast, getur stjórnin veitt þeim áminningu, bannað málaflutn- 
ingsmanni að flytja tiltekið mál, rekið liann úr félaginu um skeið eða fyrir fullt 
og allt, ef miklar sakir eru, eða úrskurðað í sektir, allt að 300 kr. Þó á sá, sem 
fyrir slíkri kæru verður, rétt til þess að skýra mál sitt og koma fram með varn- 
arástæður fyrir stjórnina, annaðhvort skriflega eða munnlega.

Rétt er málaflutningsmanni að hera sektarúrskurði félagsstjórnar eða 
úrskurði um missi réttinda undir dómstólana.

Dómsmálaráðherra hefir eftirlit með starfsemi félags málaflutnings- 
manna við fiinmtardóm, enda gefur stjórn félagsins dómsmálaráðherra árlega 
skýrslu um störf félagsins og um það, hverjir félagsmenn liafi sætt viðurlög- 
um eða áminningu.

VII. KAFLI.
l'm stefnur og slefnufresti.

27. gr.
í einkamálum fer um stefnur til fiinmtardóms sem hér segir:

1. Stefnur skal taka út í nafni dómsins, enda skal innsigli hans vera undir
þeim og nafn fimmtardómsritara.

í stefnu skal taka fram, í hvaða mánuði árs málið skuli þingfest. 
Síðan ákveður forseti i samráði við ritara, livaða dag það skuli gert, og aug-
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lýsir ritari það að minnsta kosti 14 tlögum fyrir þingfestingardag, á þann 
hátt, er dómsmálaráðherra ákveður. Verði mál ekki flutt á þingfestingar- 
degi, er dóminum heiinilt að frcsta því, þó ekki lengur en 4 mánuði.

2. Stefnufrest skal miða við fyrsta dag þess mánaðár, er þingfesta á málið i 
samkvæmt 1. lið greinar þessarar. Fresturinn skal vera tvisvar sinnuin lengri 
en ákveðið er í lögum um stefnufrest i almennum einkamálum í héraði. 
Fimmtardómsritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari skvldi

gera það samkvæmt áðurnefndum lögum um stefnufrest, en eigi má hann lengri 
vera en liann er lengstur settur i þeim lögum.

28. gr.
í opinberum málum, þar á meðal kirkjudómsmáluni, fer um útgáfu stefnu, 

stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, sem gilt hafa hingað til um 
áfrýjun slíkra mála til hæstaréttar. Dómsgerðir þeirra mála skulu sendar for- 
seta, en hann 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 kostur á því að hafa 
dómsgerðir til yfirlestrar. að minnsta kosti viku tíma hvoruin, fvrir þing- 
festingu.

VIII. KAFLI.
l'm huaða mál meyi bera undir fimmlardóm.

29. gr.
Skjóta má ölluin opinberum máluin til fimmtardóms, enda fer um skvldu 

framkvæmdarvaldsins til að áfrýja málinu eftir þeim regluin, sem giltu um 
áfrýjun til hæstaréttar.

30. gr.
Einkamálum öllum má áfrýja til fimmlardóms, ef sakarefnið verður eigi 

metið til peninga, svo sem mál um þjóðfélagsrétt manns eða þjóðfélagsskyldu, 
atvinnuréttindi, lijúskap, jettfærslu, foreldravald vfir hörnum o. s. frv.

Dómi eða úrskurði um fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið til 
fimmtardóms, ef krafan neinur 25 krónum. Leggja má saman tvær kröfur eða 
fleiri, ef þær eru af sömu rót runnar. Sérákvæði i lögum, þar sem eigi er á- 
skilin áfrýjunarupphæð i máluin um fjárkröfur, skulu haldast.

Xú orkar það tvímælis, hvort dómkrafa eða dómkröfur nemi 25 krónum, 
og skal þá dæma inálið að efni til allt að einu.

Hvarvetna þess, er heimilt cr að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja aukg- 
málum þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða matsmálum, svo 
og aðfarargerðuin og upphoðsgerðum, hæði í sambandi við aðalmálið og án 
þess. Þegar slik mál eru sjálfstæð mál, fer um heimild til að áfrýja þeim sam- 
kvæmt 1.—3». málsgrcin, eftir þvi-sem við á.
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31. gr.
Dómsmálaráðhcrra getur veitt leyfi til að áfrýja niáli til fiinmtardóms, 

þótt dómkrafa eða dómkröfur neini ininna en 30. gr. segir, eftir þeiin reglum, 
sem hingað til liefir verið fvlgt uni áfrýjunarleyfi lil hæstaréttar.

32. gr.
Taka skal út áfrýjunarstefnu til fimnitardónis, í livaða skvni sem áfrýjað 

er, áður en 6 alinanaksmánuðir séu liðnir frá dómsuppsögn eða úrskurðar, ef 
honum verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá því að dómsathöfn var lokið. Haldast 
skulu sérákvæði þau, er í lögum segir um áfrýjunarfrest í einstökum málum, 
enda sé frestur jafnan talinn frá þeim tima, er i upphafi greinar þessarar segir.

33. gr.
Xú hefir maður tekið út áfrýjunarstefnu samkvæmt 32. gr., en máli hans 

liefir verið vísað frá dómi, og er honum þá rétt að skjóta því þangað aftur, þótt 
áfrýjunarfrestur samkvæmt 32. gr. sé liðinn, enda taki hann út áfrýjunarstefnu 
af nýju innan 3 mánaða frá uppsögn frávisunardóms.

34. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn, 

þar til 12 almanaksmánuðir eru liðnir frá þeim tíma, er i 32. gr. segir. Ennfrem- 
ur getur liann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum tíma, ef alveg 
sérstaklega stendur á, svo sem ef aðila, án þess að lionum verði um kennt, liefir 
eigi tekizt að koma fram fvrirhugaðri áfrýjun.

Áfrýjunarstefnu skal taka út á 4 vikum eftir dagsetningu leyfisbréfs. Ann- 
ars kostar cr áfrýjunarlieimild'samkvæmt því levfishréfi fyrirgert.

Ákvæði 33. gr. skal gilda eftir því sem við á.

35. gr.
Ákvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opinberra mála.

36. gr.
Dómsinálaráðherra getur. að fengnum tillögum fimmtardóms, leyft að mál, 

sem þar hefir verið dæmt, eða i hæstarétti áður en lög þessi öðluðust gildi, verði 
að nýju tekið til meðferðar, ef það hefir sannazt, eða mikil líkindi eru til þess, 
að það liafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan mvndi hafa orðið önnur í 
verulegum atriðum, ef svo hefði eigi verið, enda megi beiðandi eigi sjálfum 
sér um kenna.

3". gr.
Dómsathöfnum, er dómnefnd liefir framkvæmt. má skjóta til fimmtar- 

dóms samkvæmt ákvæðum þessa kafla.

38. gr.
Mál, er höfða má eftir þeim lögum, sem áður hafa gilt fyrir hæstarétti sem 

lægsta dómi, má með sama hætti höfða fvrir fimmtardómi.
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39. gr.
Eigi verður dómari látinn sæta ábvrgð fyrir málsmeðferð sína eða dóm, 

þegar máli er áfrýjað, ef liðinn er (5 inánaða frestur sá, er í 32. gr. segir, þegar 
áfrýjunarstefna er tekin út.

Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, neina kröfur eigi að 
gera á liendur lionum uni refsingu. skaðabætur eða aðfinningar.

IX. KAFLI.
Vm meðferð máls fyrir fimmtardúmi.

40. gr.
Skjóta má dómsatböfn til finnntardóms í því skyni, að lnm verði staðfest 

eða henni breytt. Krefjast má breytingar á þá leið, að máli verði vísað frá undir- 
dómi, að þvi verði vísað beim til löglegri meðferðar, eða að dómsathöfn verði ó- 
merk, þar sem ómerking á annars við, eða að dómi verði aðeins breytt að efni til.

41. gr.
- Aðilar einkamála liafa forræði á málum sínum og ráðstöfunarrétt sakar- 

efnis samkvæmt því, er tíðkazt befir, og eftir því, sem samrýniist lögum þessum..

42. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur i einkamálum má eigi bera fram i 

fimmtardómi, ef þau liafa eigi áður komið fram í málinu, framar en tíðkazt 
liefir áður. Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til þess að bera fram ný gögn 
o. s. frv. með sama bætti og áður gilti um bæstarétt.

Ef maður vill bera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar kröf- 
ur, þá skal bann áskilja sér rétt lil þess í áfrýjunarstefnu. Ennfremur skal hann 
leggja fram ný göng eða afrit af þeim, og skýrslur um þær nýjar varnir, kröf- 
ur eða málsatvik, er liann ætlar að bera fram, í skrifstofu finnntardóms, að 
minnsta kosti 14 dögum áður mál verða þingfest, til afnota lianda hinum aðil- 
anum, nema málflytjendur verði á annað sáttir.

43. gr.
Málsaðilar eða umboðsmenn þeirra taka saman ágrip úr dómsgerðum þess 

máls, er áfrýjað befir verið, um það, er þeir telja máli skipta, og leggja það fram 
í skrifstofu fininitardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður en mál skal sækja 
og verja, svo mörg eintök, sem dóminum nægir, ásamt einu eintaki af dóms- 
gerðunum, enda þarf ekki fleiri eintök af þeim, þótt máli sé gagnáfrýjað.

Stytta má frest þann, er getur um í grein þessari, eftir samkomulagi dóm- 
enda og beggja málflvtjenda, ef ástæður þvkja til.

44. gr.
Sókn livers máls og vörn fyrir fimmtardómi skal munnleg vera, á íslenzku 

og í hevranda liljóði.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarbing'l. 53
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Mál skal þó flytja skriflega:
1. Ef stefndur sækir ekki þing, og
2. Ef dómurinn leyfir það og báðir aðilar eða umboðsinenn þeirra óska þess.

45. gr.
Málsmeðferð befst á því, að stcfna er framlögð og lesin upp. Síðan held- 

ur áfrýjandi frumræðu sína og lætur lesa upp ágrip dómsgerða, ef annarbvor 
málflytjandi eða dóniurinn æskir þess. Þá svarar stefndur, ef liann 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.

46. gr.
Nú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa sainan báðum áfrýjunarmál- 

unum. l'm sókn og.vörn fer sem í 45. gr, segir.

47. gr.
Eresti skal venjulega enga veita, nema dómari eða málflytjandi forfallist 

svo skyndilega áður en málsmeðferð bvrjar, að eigi liafi verið unnt að gera 
nauðsvnlcgar ráðstafanir nægilega snennna, eða meðan á málflutningi stendur, 
eða liann verði eigi til lykta leiddur á sama degi. En eigi skai þá byrja á öðru 
máli, sem munnlega er flutt, fyrr en það mál er til lykta leitt.

Akvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef finmitardómur frestar opinberu máli 
til þess að nýrra gagna verði aflað. Aðalsök skal og fresta, ef þess er þörf til að 
gagnsök verði henni sameinuð.

Xú er mál skriflega flutt, og ákveður fimmlardómur þá fresti til sókn- 
ar og varnar.

48. gr.
Ef aðili ætlar að krefjast frávísunar máls frá fimmtardómi, þá skal liann 

skýra fimmtardómsritara frá því, og greina ástæður, að minnsta kosti viku 
áður en málflutningur á fram að fara. Skal það atriði sótt. varið og dæmt eða 
úrskurðað sér.

49. gr.
Forseti finmitardóms stýrir þinghaldi, og er bonum rétt að beinita það, 

að málflvtjandi lialdi sér við efnið, og Iiefta það, að ræður verði langar úr 
hófi fram.

X. KAFLI.
l’ni dóinsiippkvaðningu, atkvæðagreiðsla og dóma.

50. gr.
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt sem nnnt er, þcgar málflutn- 

ingi er lokið, ef mál er munnlega flutt, og má þá að jafnaði eigi fyrir taka 
munnlegan flutning annars máls, fyrr en dómur er genginn.
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51. gr.
Aðiir en dónmr er upp kveðinn, skulu fiinmtardómendur þeir, er tekið 

hafa þátt i meðferð málsins, liafa með sér ráðagerð um efni og ástæður dóms 
og úrskurðar og greiða þar atkvæði.

Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nema dómarar og fimmtar- 
dómsritari.

Atkvæðagreiðslur fimmtardóms um mál, er munnlega hafa verið flutt, 
skulu munnlegar vera, opinherar og í heyranda hljóði. Sá af dómendum greiðir 
fyrst atkvæði og gerir grein fyrir þvi, sem til þess er valinn af réttinum í hvert 
sinn. Þó greiðir forseti ætíð atkvæði siðast. Hver dómari gerir í stuttu máli grein 
fyrir niðurstöðu sinni og ástæðum fyrir henni. Visa má dómari til niðurstöðu og 
ástæðna dómara, sem greitt hefir atkvæði á undan honum, ef liann er því sam- 
þvkkur.

52. gr.
Forscti fimmtardóms stýrir ráðagerðum, her fram spurningar og telur 

saman atkvæði.
Xiðurstöðu dóms ræður afl atkvæða.

53. gr.
Xú er mál skriflega flutt, og skal þá sá dómari, er samkvæmt vali dómsins 

fær málsskjölin afhent, gera frumvarp að dómi eða úrskurði. Um frunivarp 
þetta ritar sá dómari, er næst fær málsskjölin í sínar hendur, 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 uin dóm eða lirskurð, og forsendur. og niðurstöður ákveða eftir reglum 
þeim, er i 51. gr. segir.

Sá dómari, sem greitt hefir atkvæði með heimvísun máls eða ómerkingu, 
en orðið hefir i minni hluta, skal atkvæði greiða um efni dóms, eftir því, sem 
ástæður eru til, og gildir það jafnt, hvort mál er munnlega eða skriflega flutt.

Allar atkvæðagreiðslur um dóma og úrskurði skal skrá í sérstaka bók, 
sbr. 12. gr., tölulið 3.

54. gr.
í dómi skal taka fram:

1. Hvern dag dómur sé upp kveðinn.
2. Xöfn aðilja, heimili og stöðu.
3. Stutt yfirlit yfir kröfur aðilja og málsatvik. Þó má visa til áfrýjaðs dóms 

eða úrskurðar, að því leyti, sem þeir eru staðfestir óbrevttir að forsendum 
og niðurstöðum.

4. Ástæður fyrir dómsniðurstöðu, enda sé þar ákveðið og tæmandi gerð grein 
fyrir rökum þeim, er til grundvallar liggja fyrir niðurstöðu, sé eigi dóms- 
niðurstaða og forsendur staðfesl að öllu levti.

5. Dómsniðurstöðu eða úrskurðar.
Forseti sér um samning dóms.



Dómur skal undirritast af dómurum þeim, cr tekið liafa þátt í uppkvaðn- 
ingu hans.

55. gr.
í dóíni skal þcss gctið, hvort ágreiningur hafi verið um forsendur hans 

eða niðurstöður, livcr dómari hafi gert ágrcining og í hverju sá ágreiningur 
hafi verið fólginn. Þetta gildir jafnt, livort sem mál er munnlega eða skrif- 
lega flutt.

Agreiningsatriði og rökstuðning fyrir þeim skal rita i dómahók og birta 
í dómasafni fimmtardóms.

420 f’ingskjal 147

56. gr.
Dómar og úrskurðir skulu bvggðir á því, sem fram hefir komið af hendi 

málflytjanda og sannað er eða viðurkennt.
í opinberum inálum er fimmtardómur þó eigi hundinn við kröfu mál- 

flytjenda, og er rétt að hækka refsingu eða lækka, sýkna eða sakfella, hvernig 
sein kröfur eru gerðar og hvort sem dómi er áfrýjað að tilhutun rikisvalds 
eða sökunauts.

57. gr.
Aðfararfrest skal engan setja í dóma fimmtardóms, nema maður sé dænid- 

ur til að vinna verk. Skal þá ákveða hæfilegan frest i dómi.
Dómsgerðir finnntardóms skal gefa út í nafni dómsins og með innsigli 

hans, og nafn forseta undir.
Fimmtardómsritari undirritar dómseftirrit og önnur cudurrit. sem fengin 

eru úr bókum dómsins.

XI.KAFLI.
l'tn réttargjöld, sektir o. fl.

58. gr.
Dómsmálagjöld í fimmtardómi skulu vera sem hér segir:

Fyrir útgáfu stefnu ............................................. 5 krónur
Fvrir þingfestingu .................................................. 10
Fyrir dómsuppsögn ............................................... 20
Fyrir úrskurð ........................................................ 10
Fvrir frest ............................................................. 5
Fvrir dómkvaðningu livers manns ...................... 5 —

Greiða skal sama gjald í gagnsökum, framhaldssökum, meðalgöngumál- 
um og' sakaukamálum.

I málum, sem ekki nema 300 krónum, greiðist hálft gjald.
Gjöldin renna í ríkissjóð.

59. gr.
Um sektir, er aðili eða málflvtjandi bakar sér fyrir dómi, fer eftir regl- 

um, sem liingað til hafa gilt um hæstarétt. Þó sk'al sekt aldrei lægri vera en 
50 krónur.
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Xú virðist finimtardómi aðili augljóslega hafa sagt vísvitandi rangt frá 
nm atvik máls, er máli skipta, og skal þá beita sektum. Fvrir ástæðulausa á- 
frýjun máls er rétt að dæma áfrýjanda í sektir.

Allar slíkar sektir renna i ríkissjóð.

60. gr.
Ef áfrýjandi sækir ekki eða lætur sækja dómþing, skal liann greiða 50 

kr. aukagjald í ríkissjóð, ef hann vill-fá mál sitt tekið fvrir að nýju.

XII. KAFLI.
l’m málskostnað fyrir fimmtardómi.

61. gr.
Dæma skal sækj-anda og verjanda í opinberum málum hæfilegan máls- 

kostnað, miðað við hversu mál er stórt og umfangsmikið og hversu mikla vinnu 
þeir hafa lagt fram til sóknar og varnar.

62. gr.
X’ú virðist fimmtardómi máli vera áfrýjað að ástæðulausu, og her þá að 

dæma áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlausu eftir mati dómsins.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okt. 1917, um málskostnað 

einkamála, fyrir fimmtardómi, að svo miklu leyti sem við á.

XIII. KAFLI.
Akvæði um stundarsakir.

63. gr.
Fimmtardómur tekur við þeim máluni, sem áfrýjað hefir verið til hæsta- 

réttar, þegar lög þessi ganga í gildi, en eigi verið dæmd þar, í því ástandi sem 
þau voru, er finnntardómur tekur til starfa. Ef málaflutningur var byrjaður 
fyrir hæstarétti, þá skal hann leiddur til lykta fyrir fimmtardómi, eftir þeim 
reglum, sem um málaflutning fvrir hæstarétti giltu. Málum þeim, sem stefnt 
hefir verið til liæstaréttar án þess að málaflutningur hafi byrjað þegar lög þessi 
öðlast gildi, skulu dæmd eftir ákvæðum laga þessara.

XIV. KAFLI.
Xiðurlagsákvæði.

64. gr.
Að þvi leyti, sem eigi eru fyrirmæli i lögum þessum um einhver atriði, 

skal fara eftir eldri lögum og dómvenjum, eftir því sem við verður komið og 
samrýmt verður lögum þessum.
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65. gr.
Nú er hæstarétti eða einstökum hæstaréttardómara falið í lögum að fram- 

kvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglvsingar, kvaðning matsmanna, þátt- 
töku í matsgerð eða gerðardómi o. s. frv., og kemur þá fimmtardómur í stað- 
inn. Þar sem i lögum er nefnd cða ákveðin áfrýjun til hæstaréttar eða yfir- 
dóms, eða þeim er skipað að gæta einhvers o. s. frv., þá kemur fimmtardómur 
í stað þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda.

Aðaldómarar fimmtardóms eiga sæti í landsdómi.

66. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. sept. 1933.
Frá sama tima eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi numin:
Lög nr. 22 frá 6. okt. 1919, um hæstarétt, lög nr. 37 frá 4. júní 1924, um 

breyting á lögum nr. 22 1919, lög nr. 19 frá 14. júní 1929, um hreytingar á sömu 
lögum, 1. gr. laga nr. 48 1929, um laganefnd, svo og önnur ákvæði, er lög þessi 
hrjóta í bága við.

Greinargerð.
l'm nokkur undanfarin ár hefir Alþingi haft til meðferðar frv. um gagn- 

gerða endurhót á æðsta dómstóli landsins. Hefir mál þetta haft mikið og vax- 
andi fylgi, hæði á þingi, en þó einkum utanþings meðal horgara landsins. Var 
frv. um fimmtardóm fylgt með meiri athvgli um þingtímann í fvrra en 
nokkru öðru máli, og her það til, að hinn lmgsandi hluti þjóðarinnar finnur til 
einlægrar löngunar að koma því skipulagi á lokadómstól sinn, að liann verði 
í fullu samræmi við kröfur frjálsrar og menntaðrar þjóðar.

Þegar þjóðin flutti inn í landið úrskurðarvald í dómsmálum sínum árið 
1919, vannst stjórn þeirri, er þá undirbjó málið fyrir Alþingi, ekki tími til að 
hyggja hið nýja skipulag á nægilega traustum grundvelli. .Tón Magnússon fékk 
einn af kennurum lagadeildar háskólans, Kinar Arnórsson, til að bræða í eitt 
skipulag hins gamla landsyfirréttar og nokkuð af formi liins danska hæsta- 
réttar. Ekki var leitað að fvrirmyndum til fornaldar þjóðarinnar, þegar hún 
var frjáls, hafði fullkomna og frumlega löggjöf og.algerlega innlenda dóm- 
stóla. Ekki var heldur leitað út fyrir Danmörku um erlend fordæmi. Varð þetta 
hagalegt, af því að Danir.voru í þessum efnum eftirhótar annara germanskra 
og engilsaxneskra þjóða og eiga í liarðri haráttu við að endurbæta þann dóm- 
stól, sem forráðamenn íslands töldu hina einu sönnu fyrirmynd við stofnun 
hæstaréttar 1919.

Jón Magnússon flutti dómarana úr landsyfirréttinum yfir i hæstarétt og 
hætti við mönnum, svo að dómendur vrðu 5. Akveðið var í lögum um hæsta- 
rétt, að velja skyldi í réttinn með svonefndu dómaraprófi. Skyldi liver nýr 
dómari ganga undir einskonar próf i vinnuhrögðum dómara hjá hinum eldri 
dómendum, og hefir mjög verið af því látið, hve mikils virði þessi prófraun 
v<vri til að tryggja hlutlausa yfirhurða'menn í dómarasæti hæstaréttar. En þó
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að liðin séu 14 ár síðan löggjöí’ þessi var sett, liefir enginn af dóniendum liæsta- 
réttar leyst af hendi þessa merkilegu þraut, heldur liafa þeir allir verið valdir 
til starfsins af pólitískum landsstjórnuin án þess að þessari varúðarráðstöfun 
hafi verið komið að.

Einar Arnórsson flutti frá Kaupmannahöfn eina nýjung uni vinnubrögð 
hæstaréttar, frá því sem áður var í landsvfirrétti. Málfærslan var gerð munn- 
leg, og hefir það haldizt síðan. Dómarar landsyfirréttar, sem allir urðu síðan 
dómendur hæstaréttar, voru spurðir um þessa nýbreytni. Þeir lögðu eindregið 
gegn henni, og hafa að líkindum verið alveg ókunnugir vinnubrögðum sam- 
bærilegra dómstóla erlendis. En þingið hafði að engu mótmæli þeirra, og var 
munnlegi málflutningurinn nálega eina umbótin frá vinnubrögðum landsyfir- 
réttar, þegar lokadómstóll koni inn í landið.

Svo lítið hafði sá maður, sem bar fram frv. um bæstarétt, áttað sig á eðli 
málsins, að ekki liðu nema fáein ár, þar til hann, þ. e. Jón Magnússon, bar 
fram frv. um gagngerða brevtingu á réttinum. Árið 1924 kom Jón Magnússon 
gegnum þingið þeirri brevtingu að fækka um tvo dómendum í bæstarétti og 
rýra stórum embætti ritarans. Leið svo þar til 1930, að málið var tekið upp af 
nýju og stefnt að gagngerðri umbót á forini lokadómsins.

1 fyrstu reis sterk alda gegn hverri einstakri umbót á skipulagi réttarins. 
Þeim, sem böfðu mótazt undir liandarjaðri bægrimanna í Danmörku á Est- 
rupstímanum, þótti vel við eigandi, að nafn islenzka lokadómstólsins væri danskt, 
eða að minnsta kosti þýðing úr dönsku. Orðið hæstiréttur lét vel í eyrum þeirra. 
Aftur á móti fannst þeini eitthvað óþægilega þjóðlegur keiinur að orðinu 
fimnitardómur. Nafnið minnti á lýðveldistimann, þegar Islendingar vildu vera 
frjálsir og voru það. Smátt og smátt minnkaði mótstaðan gegn nafninu, og þeg- 
ar málið var rætt í þriðja sinn á þingi, var mótstaðan gegn nafni dómstólsins 
að mestu dottin niður. Menn voru farnir að sætta sig við íslenzkt nafn á íslenzk- 
um dómstóli.

Opinber atkvæðagreiðsla var ein meginumbótin. Levnilega atkvæða- 
greiðslan í bæstaréttinum er erfð frá Danmörku, erfð frá kúgunartímum þeirr- 
ar þjóðar. í skjóli leyndarinnar getur liver dómari skotið sér bak við stéttar- 
bróður sinn, getur falið sig þar og verk sin og koinizt hjá að gefa ástæður. Þeg- 
ar frv. var borið undir dómara hæstaréttar, lagaprófessora háskólans og félag 
ínálfærslunianna 1930, var ekki sýnilegt, að nokkur verulegur skilningur væri 
hjá þessum iðkendum lögfræðinnar i landinu fyrir því, að hér var um að ræða 
stórfellda umbót, að réttaröryggið fær cnga betri tryggingu en þá, að liver 
dómari verði að bera fulla siðferðislega ábyrgð á orðum sínuni og ályktunum 
gagnvart þjóðinni, sem borgar störf þeirra og á að njóta verka þeirra.

En baráttan um þessa lilið málsins í síðastliðin þrjú ár hefir líka opnað 
augu manna fyrir gildi þessarar umbótar, og nú er svo komið, að opinber at- 
kvæðagreiðsla þykir algerlega sjálfsögð umbót á skipulagi réttarins. Það mun 
heldur hafa flýtt fyrir skilningi á þessari umbót, að núverandi dómsniálaráð- 
lierra í Danmörku leggur nú hið mesta kapp á að fá afnunida liina leynilegu 
atkvæðagreiðslu í hæstarétti Dana,

Þriðja baráttuefnið var dómaraprófið, sem i raun og veru má kalla sama
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og sjálfsköpun réttarins. Þessi þáttur í skipulagi hæstaréttar er lánaður frá 
Dönum og cr, eins og áður er sagt, crfð frá kúgunartimum þeirrar þjóðar.

Dóinaraprófið cr sctt til þcss, að þcir tlóinarar, sem fyrir eru i réttinum, 
geti sjálfir valið livcrn nýjan niann, scm í dóminn kcmur. Ríkisstjórnin sendir 
limsækjanda til dóniaranna og óskar, að þcir prófi hann. Það þýðir, að liann 
dæmir með þeim nokkur mál. Að því húnu segja dómararnir annaðhvort, að 
hann liafi fallið cða staðizt þrautina. Sá, scm undir prófið gengur, liefir enga 
vernd eins og mcnn liafa við önnu’r próf. Hcr cr allt leynilegt, umræður gömlu 
dómaranna um frammistöðu umsækjanda, og atkvæðagreiðsla þcirra. Dómar- 
ar þeir, sem koma í rcttinn, liafa ábyrgðarlaust veitingarvald á liverju nýju 
embætti í dóninum.

Jón Magnússon valdi í fyrsta sinn í rcttinn. allt nákomna flokksbræður 
sína. 1 sumar valdi Magnús Guðmundsson’ í rcttinn cinn af þingmönnum síns 
flokks, mann, scm m. a. liafði fyrir nokkrum mánuðum tekið þátt í liinum 
hörðustu flokkadeilum scm málfærslumaður flokks síns.

Enn sem komið er licfir aldrei ncinn dómari átt fast sæti í hæstarctti nema 
þcir, sem allir landsmenn vissu um, að voru ákvcðnir fylgismenn kyrrstöðu- 
stefnunnar í landinu. Hvort þeirrar stefnu hcfir gætt í störfum þeirra, verður 
ekki rætt um hér. En það, sem skiptir máli fyrir þjóðina, cr su staðrevnd, að 
einn pólitískur flokkur hefir lagt til alla dómara í réttinn og að þeir fylgja 
sömu þjóðmálastefnu og sá ráðherra, scm fvrstur valdi dómara í réttinn, án 
allrar prófunar, og að þessir mcnn hafa vuld til, að óbrcyttri löggjöf, að velja 
cinhliða í réttinn framvegis.

I raun og veru má segja, að skipulag dómsins gcfi Jóni Magnússyni vald 
til að cndurskapa réttinn, þó að tímar líði. Dómstóllinn gctnr alvcg slitnað frá 
þjóðlífinu og þcim borgurum, scm hann á að vinna fyrir og borga dómurun- 
nm kaup. í þcssu liggur mikil hætta fyrir þjóðina. Það cr jafnfjarstætt, að 
dómstóll gcti verið í ósamræmi við borgara landsins cins og að landsstjórnin 
cða þingið sé það.

Þcgar dómarar hæstaréttar voru spurðir um álit þcirra á skipulagi fimmt- 
ardómsins um þingtiinann 1930, var álit þeirra ákvcðin og ókurteis ádeila á 
landsstjórnina, sem bar frv. fram. Kom þar ótvírætt í ljós, hvc mjög dómararn- 
ir vorn liáðir stefnu síns flokks og hvc lakmörkuð var útsýn þeirra um önnur 
sjónarmið. Að því lcyti var umsögn þcirra cin hin þýðingarmcsta sönnnn, sem 
fengizt gat um það, að rétturinn ætti ekki að liafa sjálfsköpunarvald. En álits- 
skjal dómaranna sýndi meira. í vörn sinni fyrir ágæti dómaraprófsins héldu 
þeir því fram, að dómaraprófið væri algengt skipulagsatriði í menningarlönd- 
ununi.

I álitsskjali sínu segja dómarar hæstaréttar um dómaraprófið islenzka:
„Samskonar ákvæði munu vera lögmælt í flcstum nýlcgum lögum um úr- 

slitadómstigið utan cinræðislandanna“ (Alþt. 1930, A. bls. 999).
Alþingi gerði ráð fyrir, að dómarar hæstaréttar mundu vita um þetta efni 

og fullyrða það eitt i þessu efni, scm satt væri og rétt. Hafði fullyrðing dómar- 
anna áhrif í þá átt að fastmóta skoðnn sunira þingmanna um þetta cfni. En 
með því að þckkingu dómaranna um crlend fræðiatriði var ckki trcvst ótak-
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niarkað, fól landsstjórnin, sein þá var, sendilierra íslands í Danmörku að 
rannsaka málið. Kom þá í ljós, að ekkert dóniarapróf þekktist i Noregi, Sví- 
þjóð, Finnlandi, Þýzkalandi eða Englandi. Auk þess var vitað, að í Bandaríkj- 
unuin og Svisslandi voru dóinarar kosnir.

Hér var þá sannað, að dóniendur lia*staréttar liöfðu gefið Alþingi alger- 
lega ranga skýrslu uni inál, seni snerti nietnað þeirra og valdaaðstöðu. Síðar 
liafa verið leidd rök að því, að dóinararnir liafi lialdið sjálfir, að þeir skýrðu 
rétt frá, en verið ineð öllu ókunnugir skipulagi erlendra úrslitadóinstóla. En 
þessi einangrun dómaranna uni nauðsvnleg alinenn þekkingaratriði benti á, 
að nýir strauinar í dónistól þessuni invndu frennir bæta en skaða.

A síðasta þingi, 1932, urðu átökin uni fimmtardóminn nálega öll í sam- 
bandi við sjálfsköpun réttarins. Sá flokkur, sem dómararnir í hæstarétti hall- 
ast að, beitti sér einhuga um að verja þetta sjálfsköpunarvald dómstólsins, 
sem í framkvæmdinni hefir verið sama eins og að tryggja það, að allir dóm- 
endur í réttinum væru úr þeirra flokki, og ekki hlífzt við að taka að nýju í rétt- 
inn flokksmenn, sem staðið liafa einna fremstir í landsmálabaráttunni fvrir 
flokk sinn. Taldi aðalblað íhaldsmanna það stéiran sigur fyrir flokk sinn, er 
frv. um fimmtardóm „var komið fyrir kattarnef", eins og blaðið komst að orði, 
og gaf ótvírætt í skyn, að stjórnarskipti liefðu verið nauðsynleg til að verja 
flokkshagsmunina í þessu efni.

Eftir þriggja ára baráttu er ákveðin umbót á úrslitadómstólnum orðin að 
einu liinu stærsta þjóðmáli. íhaldssamir menn í landinu una vel því skipu- 
lagi, sem nú er, af ástæðum, sem verða skiljanlegar, þegar litið er á sögu máls- 
ins. En umbótamenn landsins eru óánægðir með' skipulag hæstaréttar, og 
munu áreiðanlega halda áfram baráttu í þvi efni, þar til skipulag réttarins er 
komið í það liorf, sem er samboðið lýðfrjálsri þjóð.

Frv. er nú borið fram í fjórða sinn. Aðalefni þess er hið sama og fyrr. En 
um þá lilið málsins, sem mcst var deilt um í fyrra, hverjir eigi að velja hina 
nvju dómendur, er komið með nýja úrlausn. Rétturinn á ekki að skapa sig 
sjálfur. Stjórnin á heldur ekki að veita embættin. Þjóðin sjálf á að veita em- 
bœttin í fimmtardómnum. Dómararnir vinna fyrir þjóðina og hún borgar þeim 
kaup fyrir vinnu þcirra. Þess vegna er rétt og eðlilegt, að hún velji þá til 
starfsins.

A Alþingi liinu forna var dómsvaldið raunar ein grein þingvaldsins. Og 
cftir að landið komst undir konung, missti Alþingi meir og meir vald yfir lög- 
gjöfinni, en liélt áfram að liafa vald í dómsmálum íslands. Og þegar Alþingi 
var lagt niður um 1800, var yfirrétturinn myndaður á rústum þess, en úr yfir- 
rétti hæstiréttur. í ljósi sögunnar er því auðséð, að fslendingar liafa frá því í 
fornöld látið dómsmálin endurspegla vald Alþingis.

Þetta skipulag spratt upp á þjóðveldistimannm. Og aðrar lýðveldisþjóðir 
bafa farið sömu götu. í Bandarikjunum og Svisslandi eru dómararnir kosnir 
annaðhvort af þingum ríkjanna eða með almennu landskjöri.

Hér cr lagt til, að Alþingi kjósi dómarana í fimmtardóininn til 6 ára í senn, 
og að þeir séu kosnir með hlutfallskosningum. Með því móti má búast við, að 
meiri friður ríki um dóminn heldur en ef svo er um búið, að einni stefnu séu 

Alþt. 1983. A. (4G. löggjafarþing'). 54
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tryggð þar varanleg og ábyrgðarlaus völd. Um leið og dómarar eru kosnir verð- 
ur ekki komið við að nota kennara lagadeildar sein aukadóniara. Er þess 
vegna gert ráð fyrir að halda sömu dóinaratölu og nú er, enda ætti ekki að 
vera ofurefli þriggja nianna á góðuni aldri að afljúka nauðsynlegum störfuni.

Hugsanlegt væri að kjósa dóniarana til ákveðins tíina með alinennu lands- 
kjöri uin allt land. Hefir það ýinsa kosti frain yfir þingvalið. en er dýrara og 
umsvifameira. Er því hér fremur liallazt að einfaldari leiðinni.

Guðmundur Grímsson dómari i Xorður-Dakota liefir nýlega unnið kosn- 
ingu í úrslitadómstól ríkisins. Kjörtíminn er þar ö ár, og Guðmundur Gríms- 
son liefir notið svo mikils trausts, að hann er endurkosinn livað eftir annað. 
Mun svo fara um kosna dómara eins og þingmenn, að þeir njóta trausts lijá 
umhjóðendum sínum, ef þeir vinna til þess.

1 frv. er gert ráð fyrir, að dómendur fimmtardóms starfi i laganefnd, með- 
an þeir eru dómarar. Er nú mál komið, að slík nefnd hvrji að starfa til að 
hæta úr áherandi gölluin á löggjöf landsins, sem jafnan hljóta að koma til 
greina, þar sem ekkert varanlegt og leiðheinandi aðhald er við löggjafarstarf- 
ið. Auk þess fá dómarar fimmtardóms með þessu móti fræðilegt horgaralegt 
starf, sem á engan hátt kemur í hága við dómarastarfið, en tryggir á liinn hóg- 
inn, að dómari, sem ekki nær endurkosningu, þurfi ekki fremur að fá eftir- 
laun lieldur en ráðherra, sem liættir að starfa fyrir landið.

Þegar Alþingi kýs dómendur til ákveðins tíma, eiga ekki við nema sum 
þau skilyrði, sem áður voru eðlileg við veitingu dómaraembættis, hvort held- 
ur rétturinn skapaði sig sjálfur eða dómsmálastjórnin veitti emhættin.

Ed. 148. Frumvarp
til laga um æðsta dóm.

Elutningsm.: ,Ión .lónsson.

I. KAFLI.
Um svið og skipun æðsta dóms.

1- gr.
Æðsti dómstóll rikisins skal skipaður ö dómendum, fimmíardómur. '1 il lians 

má skjóta málmn þeini, er dæind hafa verið eða úrskurðuð í tiéraði, samkvæmt 
því, er segir í lögum þessum.

2. gr.
Konungur skipar dómendur æðsta dóms sainkvæmt 'tillögu forsætisráð- 

lierra, er samþykkt hefir verið á ráðherrafundi, en dómendur kjósa sér forseta 
úr sínum liópi til eins árs i senn.

Lausn dómara frá emhætti eftir lieiinild 57. gr. stjórnarskrárinnar veitir 
konungur einnig samkv. tillögu forsætisráðherra, samþykktri á ráðherrafundi.
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3. gr.
Eigi má dóm setja með færri dómendum en 5. Ef autt verður sæti forseta, 

skal sá dómandi, sem lengst hefir átt sæti í æðsta dómi, stýra dómi.

4. gr.
Hver dómari í æðsta dómi skal, auk almennra dómaraskilyrða, fullnægja 

eftirfarandi skilvrðum:
1. Hafa lokið lagaprófi með 1. einkunn.
2. Hafa verið 3 ár hið skemmsta skipaður kennari í lögum við háskólann, 

málaflutningsmaður eða ritari við æðsta innlenda dómstólinn, héraðsdómari, 
skrifstofustjóri í stjórnarráðinu, 5 ár fulltrúi lögmanns, lögreglustjóra eða 
bæjarfógeta í Reykjavik,' eða sýnt verulega vfirburði í lögfræðilegri fræði- 
mennsku.

Rétt er að skipa þann dómara í æðsta dóm, sem hefir gegnt samanlagt 
í iiefndan árafjöldá fleiri en einni af áðurnefndum stöðum. Þiggja má undan 
þessum skilyrðum, ef æðsti dónmr mælir með því.

3. Sé eigi yngri en þrítugur og eigi eldri en sextugur, er hann fær veitingu 
fvrir dómaraembætti.

4. Hafa sýnt það með því að greiða fyrstur dómsatkvæði í 4 málum, og sé að 
minnsta kosti eitt þeirra einkamál, að hann sé hæfur til þess að skipa sæti 
í dóminum.

5. Skvldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjörforeldri og 
kjörbarn, fósturforeldri og fósturbarn, eða skvldir að öðrum eða mægðir að 
fyrsta eða öðrum til hliðar mega ekki samtímis eiga dómarasæti í æðsta 
dómi.

5. gr.
Eigi má dómari taka þátt í meðferð máls:

1. Ef hann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta liann ináli.
2. Ef hann er skyldur eða mægður aðila í einkamáli eða ákærðum í opinberu 

máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum til liliðar eða nánari, eða ef liann 
er maki aðila eða ákærðs, fjárhaldsmaður, kjörforeldri eða kjörbarn, fóst- 
urforeldri eða fósturbarn.

3. Ef liann er skyldur eða mægður málaflutningsmanni að feðgatali eða niðja, 
eða maki lians, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturharn.

4. Ef liann hefir leiðbeint aðila í málinu eða flutt það eða verið vitnl í þvi 
eða matsmaður.

5. Ef hann hefir fellt dóm eða úrskurð í málinu í liéraði.
6. Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi luett við, að liann líti eigi óhlut- 

drægt á málavexti.

6. gr.
Ræði aðilar, dómari sjálfur og aðrir dómendur i æðsta dómi geta krafizt 

þess eða att frumkvæði að því, að dómari viki sæti í einstöku máli, af ástæðum 
þeiin, er í 5. gr. segir. Dóinurinn allur í heild sinni úrskurðar um þau atriði.
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7. gr.
Dóniurinn ræður sér ritara. Hann skal hafa lokið lagaprófi og fullnægja 

að öðru leyti almennum skilyrðum til þess að vera dómari á íslandi. Ritari 
nýtur þeirrar þóknunar, sem ákveðin er í fjárlögum.

8. gr.
Ritari liefir þessi störf á liendi:

1. Gefur út stefnur til dómsins.
2. Heldur bækur dómsins.
3. Annast upplestur skjala í 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 önnur af hendi, er lög mæla fyrir, í þarfir dómsins.

9. gr.
Dómurinn lieldur þessar bækur:

1. Þingbók, og skal skrá í hana ágrip af öllu því, er í hverju þinglialdi gerist.
2. Dómabók, og skal rita í hana dóma alla og úrskurði.
3. Atkvæðahók, og skal í hana skrá dómsatkvæði og úrskurða.
4. Málaskrá, og skal rita í hana skýrslu um öll mál, scm til dómsins er skotið, 

livenær stefna liefir verið gefin út í hverju máli, i livaða mánuði það skuli 
þingfesta, og hvaða dag það hefir verið þingfest og hvenær flutt, hvort ný 
gögn liafi verið lögð fram, hvenær það hafi verið dæmt o. s. frv.

5. Dagbók.
6. Bréfabók.
7. Aukatekjuhók.
8. Þinglýsingabók og yfirlýsinga.

Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um hókhald, að fengnum til- 
lögum dómsins.

10. gr.
Laun dómenda skulu ákveðin í launalögum. Þangað til núgildandi launa- 

lög verða endurskoðuð skulu þeir hafa sömu laun og þau, sem nú eru ákveðin 
hæstaréttardómurum í launalögum. Forseti hefir að auki 1000 krónur á ári.

11. gr.
Dómþing æðsta dóms skulu haldin í Reykjavik. Ef sérstakar ástæður eru 

fyrir liendi, má þó dómþing heyja utan Reykjavikur, ef dómendur kveða svo á 
og dómsmálaráðherra samþykkir.

Dómsmálaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnum tillögum dómsins, 
hvar og livaða daga og á hvaða tima dags halda skidi dómþing, svo og hvenær 
þingleyfi skuli vera.
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12. gr.
Synodalréttinn skipa 5 dóniendur, forseti æðsla dóms scm formaður, ásamt 

tvcimur dómendum, hinum elztu að cmbættisaldri í dóminum, og tvcimur guð- 
fræðinguin, scm forseti kveður til. Dómur þcssi skal vera æðsti dómstóll í mál- 
um þeim, sem að löguni liggja undir prófastsdóm í héraði, og i niáluni gegn 
biskupum út af samsvarandi hrotum, og þeini afbrotum annara kenninianna 
þjóðkirkjunnar, er prófastsdómur tekur yfir.

Ritari æðsta dóms vinnur venjuleg ritarastörf fyrir synodalréttinn.

II. KAFLI.
Um varadómara.

13. gr.
Xú verður autt sæti í æðsta dómi, dómari forfallast um stundarsakir eða 

víkur dómarasæti, og tekur þá varadómari sæti hans.

14. gr.
Dómsmálaráðlierra skipar varadómara, 5 að tölu, til 5 ára i senn, að fengn- 

um tillögum æðsta dóms. Auk almennra dómaraskilyrða verður varadómari að 
uppfvlla skilvrðin í 1. og 2. tölulið I. gr., er hann hlýtur skipun sem varadómari.

15. gr.
Er autt verður sæti í icðsta dómi, kveður forseti eða sá, er stýrir dómi i hans 

stað, varadómara cftir útnefningarröð í hið auða sæti, og má ekki hregða lit af 
röðinni, ncnia forföll eða tálmanir hanni þcim að sitja dóminn, sem næstur er í 
röðinni, eða æskilegt þyki að njóta sérþekkingar einhvers annars varadómara 
við dóm málsins. Ef enginn hinna reglulcgu dómenda skipar sæti sitt, ganga all- 
ir varadómendurnir í dóniinn.

16. gr.
Xú losnar sæti í æðsta dómi, og tekur þá varadómari byrjunarlaun dómara 

þar til skipað er í embættið, enda taki liann ekki laun úr rikissjóði fyrir annað 
embætti. Þá er dómari forfallast eða vikur sæti, fær varadómari þóknun fyrir 
livert mál, er liann lýkur dómsorði á eða úrskurðar, er dómurinn ókveður að 
hverju sinni. Þá er varadómari gegnir störfum dómara án þess að hann sé for- 
fallaður eða liafi orðið að víkja úr dómi, greiðir dómari lionuni þóknunina.

17. gr.
Ef ekki er unnt að kveðja varadómara i dóminn, setur dómsmálaráðherra 

aukadómara i hið auða sæti.
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III. KAFI.I.
Um málaflutningsmenn við æðsta dóm.

18. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt hverjum þeim, sem er ‘25 ára gamall, hefir 

óflekkað mannorð, ríkisborgararétt og er fjár sins ráðandi, leyfi til málaflutnings 
fyrir æðsta dómi, ef hann hefir:

1. Lokið lagaprófi með 1. einkunn.
2. Gegnt málaflutningsstörfum að afloknu prófi í 3 ár, annaðhvort á eigin hönd 

eða í skrifstofu hæstaréttarmálaflutningsmanns eða málaflutningsmanns 
við æðsta dóm seni fulltrúi lians, eða uin jafnlangan tíma gegnt einbætti 
eða stöðu, sem lagapróf þarf til.

3. Sýnt það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra að minnsta kosti opinbert 
mál, að hann sé að áliti æðsta dóms hæfur til þess að vera málaflutnings- 
maður við dóminn. Enginn má oftar en þrisvar þrevta þá raun, og skal 
hann, áður en hann gerir það, leggja fyrir dóminn vfirlýsingu dóinsmála- 
ráðherra um það, að hann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum til að 
vera málaflutningsmaður við æðsta dóm.
Þeir, er verið liafa málaflutningsmenn við ha’starétt, áður en lög þessi gengu 

i gildi, eiga rétt á að flytja mál fyrir æðsta dómi.

19. gr.
Aður en manni sé veitt levfi til málaflutnings, skal liann heita því skriflega, 

og leggja þar við drengskap sinn, að flytia með tríunennsku og sainvizkusemi 
mál þau, er hann tekur að sér. Fyrir leyfi til málaflutnings skal greiða 500 
krónur í rikissjóð.

20. gr.
Hafa skulu málaflutningsmenn skrifstofu í Reykjavík og vera þar húsettir 

eða i grennd.
Skylt er þeiin að inna af hendi þau störf fyrir dómi, er aðilar liafa falið 

þeim. Þó er þcim rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum málaflutningsmanni 
við æðsta dóm. Þegar mál eru skriflega flutt, eða þegar málaflutningsmaður 
getur ekki sjálfur sótt þing, sakir skvndilegra nauðsvnja, er honum og rétt að 
senda fulltrúa sinn i sinn stað til að taka frest eða leggja fram skjöl.

21. gr.
Skylt er málaflutningsmönnum að flytja opinber mál, er forseti dómsins 

skipar þá til að sækja eða verja. Önnur mál er þeim ekki skylt að annast fvrir 
æðsta dómi.

Xú.óskar sökunautur í opinheru máli, eða gjafsóknarhafi eða gjafvarnar, 
sér skipaðan ákveðinn málaflutningsmann, og skal honum þá sá maður skip- 
aður, nema ef sérstakar ástæður mæla því í gegn. Sama gildir, ef dómsinálaráð- 
herra æskir ákveðins sækjanda i opinberu máli.
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22. gr.
Rétt er aðila, þar á meðal fjárhaldsmanni ólögráðs manns og stjórnanda 

félags eða stofnunar, að flytja sjálfur mál sitt fyrir æðsta dóini. Einnig cr 
aðila rctt að fela flutning niáls síns maka síinun. framdum að feðgatali eða niðja, 
systkinum sinum, tengdaforeldrum eða tengdabörnnm. Eigi má maður flylja 
mál í annars nafni cða fyrir annars liönd, eða annars mál í sínu nafni. nema 
málaflutningsmaður sé, cða samband við aðila sé slíkt, sem nú cr mælt.

23. gr.
Rétt cr málaflutningsmanni að áskilja sér Jiæfilegt cndurgjald fyrir störf 

sín, og liærra endurgjald ef mál vinnsl en cf það tapast.

21. gr.
Ef málaflutningsmaður missir einlivcrs þeirra skilyrða, sem sett eru í 18. 

gr., þá liefir liann fvrirgert levfi sínu á nieðan svo er ástatt. Sama er og, ef hann 
hefir ekki skrifstofu i Reykjavik, flyzt búferlum eða liefir tekið að sér starf, sem 
ósanirýinanlegt er málaflutningi við æðsta dóm. Þegar þannig er, skal mála- 
flulningsniaður afhenda leyfi sitt til málaflutnings dómsmálaráðuneytinu, og 
skal leyfið þar gevnit þar til aðili kann að nýju að uppfvlla skilyrði til mála- 
flutnings. Þá skal honuni aflient leyfishréf sitt aftur endurgjaldslaust.

Dómsmálaráðherra getur, ef dómurinn Ieggur það til, svipt niálaflutnings- 
mann leyfi, ef æðsti dóinut liefir þrisvar sinnuni sektað Iiann fyrir óhæfilegan 
drátt á opinberu máli, visvitandi ósannindi í sókn cða vörn cða önnur stórkost- 
leg skvldubrot.

IV. KAFLI.
Um stefnur og stefnufresti.

25. gr.
I einkaináluin fer uin stefnur til æðsta dónis svo sem hér segir:

1. Stefnur skal gefa út i nafni dómsins. cnda skal innsigli hans vera undir 
þeim og nafn rilara æðsta dóms.

I stefnu skal taka fram, í livaða mánuði árs málið skuli þingfest. Síðan 
ákveður forseti í saniráði við ritara, livaða dag það skuli gert, og auglýsir 
ritari það að minnsta kosti 14 dögum fyrir þingfestingardag, á þann liátt, 
er dómsmálaráðherra ákvcður. Vcrði mál ekki flutt á þingfestingardegi, er 
réttinum heimilt að fresta því, þó ekki lengur en 4 mánuði.

2. Stefnufrest skal miða við fyrsta dag þess mánaðar, cr þingfesta á málið í 
samkvæmt 1. lið greinar þessarar. Fresturinn skal vera tvisvar sinnuin 
lengri cn ákveðið cr i lögum um stefnufrest i almcnnuni einkamálum í 
héraði.
Ritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari skyldi gera það sam- 

kvæmt áðurnefndiun lögum um stefnufrest, en eigi má hann lcngri vera cn hann 
er lengstur scttur í þeim lögum.
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26. gr.
í opinberum málum, þar á meðal synodalréttarmálum, fer uni útgáfu stefnu, 

stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, sein gilt.hafa liingað til uni 
áfrýjun slíkra niála til hæstaréttar. Dómsgerðir þeirra niála skulu sendar for- 
seta, en hann skipar sækjanda málsins og verjanda. Þingfesting skal ákveðin 
og auglýst svo fljótt sem unnt er, og skal þeiin, sem það varðar, skýrt sérstak- 
lega frá henni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kostur á því að hafa 
dóinsgerðir til yfirlestrar, að minnsta kosti viku tíma hvorum, fyrir þingfestingu.

V. KAFLI.
Um hvaða mál megi bera undir æðsta dóm.

27. gr.
Skjóta má öllum opinberuni niáluni til æðsta dónis, cnda fer um skyldu 

franikvæindarvaldsins til að áfrýja niálinu eftir þeini regluni, seni giltu uin 
áfrýjun til hæstaréttar.

28- gr.
Einkamálum ölluni niá áfrýja til æðsta dónis, ef sakarefnið verður eigi 

nietíð til peninga, svo seni niál uni þjóðfélagsrélt manns eða þjóðfélagsskyldu, 
atvinnuréttindi, lijúskap, ættfærslu, foreldravald yfir börnum o. s. frv.

Dómi eða úrskurði uni fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið til 
æðsta dóms, ef krafan nemur 25 krónuni. Leggja má saman tvær kröfur eða 
fleiri, ef þær eru af sömu rót runnar. Sérákvæði í lögum, þar sem eigi er á- 
skilin áfrýjunarupphæð i niáluni um fjárkröfur, skulu haldast.

Xú orkar það tvímælis, livort dómkrafa eða dómkröfur nenii 25 krónum, 
og skal þá dæma málið að efni til allt að einu.

Hvarvetna þess, er heimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja auka- 
máluin þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum cða matsmálum, svo 
og aðfarargerðum og uppboðsgerðum, bivði í sambandi við aðalmálið og án 
þess. Þegar slík inál eru sjálfstæð niál, fer um heimild til að áfrvja þeim sam- 
kvæmt 1.- -3. málsgrein, eftir þvi sem við á.

29. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til æðsta dóms, þótt 

dómkrafa eða dómkröfur iiemi minna en 28. gr. segir, eftir þeim reglum, sem 
hingað til hefir verið fylgt um áfrýjunarleyfi til hiestaréttar.

30. gr.
Taka skal út áfrýjunarstefnu til æðsta dóms, i livaða skyni sem áfrýjað er, 

áður en 6 alnianaksmánuðir séu liðnir frá dómsuppsögn eða úrskurðar, ef hon- 
um verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá því að dómsathöfn var lokið. Haldast skulu 
sérákvæði þau, er í lögum segir um áfrýjunarfrest í einstökum máluiii, enda 
sé frestur jafnan talinn frá þeim tima, er i upphafi greinar þessarar segir.
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31. gr.
Nú hefir maður tekið út áfrýjunarstefnu samkvæmt 30. gr., en máli hans 

hefir verið vísað frá dómi, og er honum þá rétt að skjóta því þangað aftur. þótt 
áfrýjunarfrestur samkvæmt 30. gr. sé liðinn, enda taki hann út áfrýjunarstefnu 
af nýju innan 3 mánaða frá uppsögn frávísunardóms.

32. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn, 

þar til 12 almanaksmánuðir eru liðnir frá þeim tíma, er i 30. gr. segir. Ennfrem- 
ur getur hann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum tíma, 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 levfisbréfs. Ann- 
ars kostar er áfrýjunarheimild samkvæmt því leyfishréfi fvrirgert.

Ákvæði 31. gr. skal hér gilda, eftir því sem við á.

33. gr.
Ákvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opinberra mála.

34. gr.
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum æðsta dóms, leyft að mál, 

sem þar hefir verið dæmt, eða í hæstarétti áður en lög þessi öðluðust gildi, verði 
að nýju tekið til meðferðar, ef það hefir sannazt, eða mikiJ líkindi eru til þess, 
að það hafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan myndi hafa orðið önnur i veru- 
legum atriðum, ef svo hefði eigi verið, enda megi beiðandi eigi sjálfum sér um 
kenna.

. 35. gr.
Dómsathöfnum, er dómnefnd hefir framkvæmt, má skjóta til æðsta dóms, 

samkvæmt ákvæðum þessa kafla.

36. gr.
Mál, er höfða má eftir þeim lögum, sem áður hafa gilt fyrir hæstarétti sem 

lægsta dómi, má með sama hætti höfða fvrir æðsta dómi.

37. gr.
Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, nema kröfur eigi að 

gera á hendur honum um refsingu, skaðabætur eða aðfinningar.

VI. KAFLI.
Um meðferð máls fyrir æðsta dómi.

38. gr.
Skjóta má dóinsathöfn til æðsta dóms í þvi skyni að hún verði staðfest 

eða henni breytt. Krefjast má brevtingar á þá leið, að máli vérði vísað frá undir- 
Alþt. 1933. A. t4fi. löggjafarþing). 55
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dómi, að þvi verði vísað heim til löglegri meðferðar, eða að dómsathöfn verði 
ómerkt. þar sem ómerking á annars við, eða að dómi verði aðeins breytt að efni til.

39. gr.
Aðilar einkamála hafa forræði á málum sínum og ráðstöfunarrétt sakar- 

efnis samkvæmt því, er tíðkazt hefir, og eftir þvi, sem samrýmist lögum þessum.

40. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur í einkamálum má eigi bera fram i æðsta 

dómi, ef þau hafa eigi áður komið fram i inálinu, framar en tiðkazt 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 í 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 æðsta 
dóms, að minnsta kosti 14 döguin áður mál verða þingfest, til afnota handa 
hinum aðilanum, nema málflvtjendur verði á annað sáttir.

41. 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 i 
skrifstofu æðsta dóms, að minnsta kosti 14 dögum áður en mál skal sækja og 
verja, svo mörg eintök, sem dóminum nægir, ásamt einu eintaki af dómsgerð- 
unum, enda þarf ekki fleiri eintök af þeim, þótt máli sé gagnáfrýjað.

Stytta má frest þann, er getur um í grein þessari, eftir samkomulagi dóin- 
enda og beggja málflytjenda, ef ástæður þvkja til.

42. gr.
Sókn hvers' máls og vörn fvrir æðsta dómi skal inunnleg 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 aðilar eða umboðsmenn þeirra óska þess.

43. gr.
Málsmeðferð liefst á því, að stefna er framlögð og lesin upp. Siðan- heldur 

áfrýjandi frumræðu sína og lætur lesa upp ágrip dómsgerða, ef annarhvor mál- 
flytjandi eða dómurinn æskir þess. Þá svarar stefndur, ef hann vill. Eigi skal 
hvor aðilja tala oftar en tvisvar. Ef aðili flytur ekki mál sitt sjálfitr, er honum 
þó rétt að tala einu sinni.

Þegar mál eru skriflega flutt, er rétt að sókn og vörn sé tvisvar flutt.

44. gr.
Nú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa sainan báðum áfrýjunarmálun- 

um. Um sókn og vörn fer sem i 43. gr. segir.
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45. gr.
Fresti skal venjulega enga veita, nema dómari eða málflytjandi forfallist 

svo skyndilega áður en málsmeðferð byrjar, að eigi hafi verið unnt að gera 
nauðsynlegar ráðstafanir nægilega snemma, eða meðan á málflutningi stendur, 
eða hann verði eigi til lykta leiddur á sama degi. En eigi skal þá bvrja á öðru 
máli, sem munnlega er flutt, fyrr en það mál er til lykta leitt.

Ákvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef dómurinn 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 dómurinn þá fresti til sóknar og varnar.

46. gr.
Ef aðili ætlar að krefjast frávísunar máls frá æðsta dómi, þá skal hann skýra 

ritara frá því og greina ástæður, að minnsta kosti viku áður en mál skal flvtja. 
Skal það atriði sótt, varið og dæmt eða úrskurðað sér.

47. gr.
Forseti 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.

VII. KAFLI.
Um dómsuppkvaðningu, atkvæðagreiðslu og dóma.

48. gr.
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt sem unnt er, þegar málflutn- 

ingi er lokið, ef mál er munnlega flutt, og að jafnaði má þá eigi fvrir taka munn- 
legan flutning annars máls, fvrr en dómur er génginn.

49. gr.
Aður en dómur er upp kveðinn, skulu dómendur hafa með sér ráðagerð um 

efni og ástæður dóms og úrskurðar og greiða þar atkvæði.
Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nema dómarar.
Atkvæðagreiðslur um mál, er munnlega hafa verið flutt, skulu vera opin- 

berar og i hevranda hljóði. Sá af dómendum greiðir fyrst atkvæði ög gerir grein 
fyrir því, sem til þess er valinn af réttinum í hvert sinn. Þó greiðir forseti ætíð 
atkvæði síðast. Hver dómari gerir í stuttu máli grein fvrir niðurstöðu sinni og 
ástæðum fyrir henni. Vísa má dómari til niðurstöðu og ástæðna dómara, sem 
greitt hefir atkvæði á undan lionum, ef hann er því samþykkur.

Forseti stýrir ráðagerðum, ber fram spurningar og telur saman atkvæði.
Niðnrstöðu dóms ræður afl atkvæða.

50. gr.
Dómar og’ úrskurðir skulu hyggðir á því, sem fram hefir komið af hendi 

málflytjanda og sannað er eða viðurkennt.
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1 opinberuni málum er æðsti dómur 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.

5L gr.
Nú er mál skriflega flutt, og skal þá sá dómari, er samkvæmt vali dómsins 

fær málsskjölin afhent, gera frumvarp að dómi eða úrskurði. Um frumvarp 
þetta ritar sá dómari, er næst fær málsskjölin í sínar hendur, álit sitt og tillögur, 
og þannig koll af kolli eftir hlutkesti, þó þannig, að forseti láti síðast 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 í 49. gr. segir.

Sá dómari, sem greitt hefir atkvæði með heimvísun máls eða ómerkingu, 
en orðið hefir í minni hluta, skal atkvæði greiða um efni dóms, eftir því 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. 
9. gr. tölulið 3.

52. gr.
í dómi skal taka fram:

1. Hvern dag dómur sé upp kveðinn.
2. Nöfn aðilja, heimili og stöðu.
3. Stutt yfirlit vfir kröfur aðilja og málsatvik. Þó má vísa til áfrýjaðs dóms 

eða úrskurðar, að því leyti, sem þeir eru staðfestir óbrevttir að forsendum 
og niðurstöðu.

4. Ástæður fyrir dónisniðurstöðu, enda sé þar skýrum .orðum gerð grein fyrir 
rökum þeim, er til grundvallar liggja fyrir niðurstöðu, sé eigi dómsniður- 
staða og forsendur staðfest að öllu levti.

5. Dómsniðurstöðu eða úrskurðar.
Forseti sér um samning dóms.
Dómur skal undirritast af dómurum þeim, er tekið hafa þátt i uppkvaðn- 

ingu hans.

53. gr.
Nú gerir einhver dómenda ágreiningsatkvæði, og skal það þá birt i dóma- 

safni æðsta dóms ásamt með dóminum.

54. gr.
Aðfararfrest skal engan setja i dóma æðsta dóms, nema maður sé dæmd- 

ur til að vinna verk. Skal þá ákveða hæfilegan frest í dómi.
Dómsgerðir skal gefa út i nafni dómsins og með innsigli hans, og nafn for- 

seta undir.
Ritari undirritar dómseftirrit og önnur endurrit, sem fengin eru úr bók- 

um dómsins.
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VIII. KAFLI.
Um málskostnað fyrir æðsta dómi.

55. gr.
Dæma skal sækjanda og verjanda í opinberum málum hæfilegan máls- 

kostnað, miðað við, hversu mál er stórt og umfangsmikið og hversu mikla vinnu 
þeir hafa lagt fram til sóknar og varnar.

56. gr.
Nú virðist æðsta dómi máli vera áfrýjað að ástæðulausu, og ber þá að 

dæma áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlausu eftir mati dómsins.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okt. 1917, um málskostnað 

einkamála, fyrir æðsta dómi, að svo miklu leyti sem við á.

IX. KAFLI.
Um réttargjöld, sektir o. fl.

57. gr.
Dómsmálagjöld í æðsta dómi skulu vera sem hér 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, meðalgöngumálum 
og sakaukamálum.

í málum, sem ekki nema 300 krónum, greiðist hálft gjald.
Gjöldin renna i rikissjóð.

58. gr.
Um sektir, er aðili eða málflytjandi hakar sér fyrir dómi, fer eftir reglum, 

sem hingað til hafa gilt um hæstarétt. Þó skal sekt aldrei lægri vera en 50 krónur.
Nú virðist æðsta dómi aðili augljóslega hafa sagt visvitandi rangt frá um 

atvík máls, er máli skipta, og skal þá beita sektum. Fyrir ástæðulausa áfrýjun 
máls er rétt að dæma áfrýjanda í sektir.

Allar slikar sektir renna í ríkissjóð.

59. gr.
Ef áfrýjandi sækir ekki eða lætur sækja dómþing, skal liann greiða 50 kr. 

aukagjald i ríkissjóð, ef hann vill fá inál sitt tekið fyrir að nýju.
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X. KAFLI.

Ákvæði um stundarsakir.

60. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, taka dómarar hæstaréttar án sérstaks skipunar- 

bréfs sæti í æðsta dómi. Þeir dómendur tveir, sem skipaðir verða i öndverðu i 
æðsta dóm, skulu undanþegnir ákvæði 4. gr. 4. liðs. Leita skal álits dómfenda 
hæstaréttar um veitingu þessara embætta, og gerir forsætisráðherra síðan til- 
lögu til konungs um veitinguna samkvæmt samþvkkt, er gerð hefir verið um 
hana á ráðherrafundi.

61- gr.
Æðsti dómur tekur við þeim málum, sem áfrýjað hefir verið til hæsta- 

réttar, þegar lög þessi ganga í gildi, en eigi verið dæmd þar, í því ástandi sem 
þau voru, er æðsti dómur tekur til starfa. Ef málaflutningur var byrjaður fyrir 
hæstarétti, þá skal hann leiddur til lykta fyrir æðsta dómi, eftir þeim reglum, 
sem um málaflutning fyrir hæstarétti giltu. Málum þeim, sem stefnt hefir 
verið til hæstaréttar, án þess að málaflutningur hafi bvrjað þegar lög þessi öðl- 
ast gildi, skulu dæmd eftir ákvæðum laga þessara.

XI. KAFLI.
Niðurlagsákvæði.

62. gr.
í skipunarbréfi dómara má áskilja, að honum sé skylt án sérstaks endur- 

gjalds að vera landsstjórninni til ráðuneytis.um undirbúning laga, er leggja skal 
fyrir Alþingi, eða um úrlausn mála, er landsstjórnin hefir með liöndum. Enn- 
fremur er þremur dómurum, þeim er á hverjum tíma hafa siðast hlotið skipun, 
skylt án endurgjalds, ef lagadeild háskólans æskir og dómsmálaráðherra mælir 
með, að flytja fvrirlestra fyrir lögfræðinemum að minnsta kosti eina stund á 
viku hvert kennslumissiri i einhverri grein lögfræðinnar, er dómarinn velur i 
samráði við lagadeildina.

63. gr.
Að því leyti, sem eigi eru fyrirmæli i lögum þessuin um einhver atriði. 

skal fara eftir eldri lögum og dómvenjum, eftir því sem við verður komið.

64. gr.
Xú er hæstarétti eða einstökum hæstaréttardómara falið í lögum að fram- 

kvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning matsmanna, þátt- 
töku í matsgerð eða gerðardómi o. s. frv., og kemur þá æðsti dómur í staðinn. 
Þar sem í lögum er nefnd eða ákveðin áfrýjun til hæstaréttar eða vfirdóms, 
eða þeim er skipað að gæta einhvers o. s. frv„ þá kemur æðsti dómur í stað 
þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda.



Dómendur í æðsta dómi, þrír hinir elztu að embættisaldri, eiga sæti i lands- 
ítómi.

65. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.
Frá sama tíma eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi numin:
Lög nr. 31 frá 2. nóv. 1914, um varadómara i liinum konunglega islenzka 

landsyfirrétti, lög nr. 22 frá 6. okt. 1919, um hæstarétt, lög nr. 37 frá 4. júní 
1924, um breyting á lögum nr. 22 1919, lög nr. 19 frá 14. júni 1929, um brevt- 
ingar á sömu lögum, svo og önnur ákvæði, er lög þessi brjóta í bága við.

(1 r e i n a r g e r ð.
Flutningur æðsta dómsvaldsins í niáhim þjóðarinnar inn í landið var inikil- 

vægur þáttur i sjálfstæðisbaráttu þjóðar vorrar alla tíð frá 1850 allt til þess, að 
fullveldi landsins var viðurkennt og hæstiréttur stofnaður hér á landi. Heim- 
flutningur dómsvaldsins var þjóðernismál og beint skilyrði þess, að þjóðin gæti 
talizt fullvalda. Hins var vitanlega ekki að dvljast, að það er nokkuð erfitt fyrir 
jafnfámenna þjóð og vora að skipa svo vel dómum landsins, að þeir veiti jafn- 
mikið réttaröryggi sem dómstólar stærri þjóða. Fátt mun þó brýnna skilyrði þess, 
að þjóðfélagið fái staðizt, en að æðsti dómur þess sé svo sterkur, að þegnarnir al- 
mennt hlíti dómum hans með fúsu geði, i því örugga trausti, að hann dæmi rík- 
um sem óríkum lög og rétt.

Það álit hefir komið nokkuð fram, að dómsmáluni þjóðarinnar væri ekki 
nógu vel skipað eins og nú er, jafnvel ekki liyað sizt um úrslitadómstigið. Hefir 
það álit komið fram bæði frá mætum og velviljuðum lögfræðingum og einstök- 
um mönnum og blöðum. Loks verður það að teljast vafamál, hvort hæstiréttur 
nýtur nú svo almenns trausts borgaranna sem þörf er á. Einstakir dómar og 
einstök afskipti dómaranna við réttinn niunu að minnsta kosti nokkuð orka 
tvímælis, jafnvel lijá gætnum og góðum borgurum, en við sliku má nú líklega 
jafnan búasf, og sem betur fer mun rétturinn njóta allmikils trausts; á það 
hendir.hinn stórvaxandi málafjöldi fyrir honum.

Aftur er hitt kunnara en frá þurfi að segja, hve geysilegri gagnrýni hefir á 
síðari árum verið beitt, einkum af blöðunum, gegn einstökum dómum bæði 
undirdóms og æðsta dóms. Hefir verið gerður reglulegur aðsúgur að dómstól- 
unum. Eiga blöð allra flokka þar óskilið mál, þó þessi blöðin hafi veitzt að 
þessnm dómnum og hin að liinum.

Er ekkert við hóflegri gagnrýni að segja, en þegar hún fer að verða jafn- 
óbilgjörn og átt hefir sér stað, þá er ekki gott að segja, hvilikan slóða hún getur 
eftir sér dregið, ef hægt er að koma því inn hjá fólki hér á landi og útlending- 
uni, sem hér verða að hlíta dómi, að ekkert sé á dómum hvorki undirdóms né 
æðsta dóms að bvggja. Með sliku er blátt áfram verið að grafa undan einum 
af hornsteinum þeim, er þjóðfélagið livílir á.

Löggjafarvaldið getur ekki látið slíkt stórmál afskiptalaust, heldur ber því 
bein skylda til að gera það, sem í þess valdi stendur, til að efla réttaröryggið í 
landinu og traust manna á dómstólunum. Skiptir þar mestu um æðsta dóminn.
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Flutningsmaður hefir þvi talið sér skvlt að gera sitt til að afla æðsta dómi 
aukins álits og trausts með þvi að flvtja frv. þetta. Þær endurbætur, sem fvrir 
honum vöktu, eru einkum þessar:
a. að fjölga dómurum æðsta dómsins,
b. að búa betur um skipun dómaranna, með því að leggja liana undir æðsta 

trúnaðarmann ríkisins, forsætisráðberra, og ráðherrafund. í stað þess að 
einn maður hafi þar einræði,

c. að veita einstökum dómurum aðhald með opinberri atkvæðagreiðslu. 
Flutriingsmaður hefir fengið þá tvo lögfræðinga landsins, sem nú munu

njóta einna mests trausts alls landslýðs, til að undirbúa frv. þetta.
Hefir dr. juris Björn Þórðarson lögmaður endurskoðað alla núgildandi lög-

gjöfina um hæstarétt og samið frv., þar sem sameinuð eru í einn bálk og endur- 
skoðuð fleiri en ein lög, er nú gilda um æðsta dóminn, og jafnframt komið 
fram með ýius nýmæli merkileg, en síðan hefir prófessor juris Qlafur Lárusson 
farið yfir handrit dr. B. Þ. og gefið ýmsar góðar bendingar. Er því frv. eins og 
það nú liggur fyrir að mestu leyti sameiginlegt verk þessara manna. Telja þeir 
aðalákvæði frv. stórmikla réttarbót, ef að lögum verða.

Um höfuðbreyting þá, sem frv. gerir á núgildandi lögum, skal svo fyrst rætt. 
Þegar um það er að ræða, hversu skuli með löggjöf afla æðsta dómnum 

meira trausts en nú hefir hann, virðist það blasa beint við að gera það með því 
að fjölga dómendum, því að betur sjá augu en auga, og í fjölskipaðra dómi fer 
síður hjá því, að einhver dómandinn njóti hvers manns trausts, eða að minnsta 
kosti að hver maður í landinu treysti einhverjum dómaranna til fulls réttdæmis, 
einn þessum, annar hinum. Því verður varla neitað, að 5 manna dómur er sterk- 
ari en 3 manna gegn óbilgjörnum árásum, að öðru jöfnu, og vitanlega betur 
treystandi til að draga fram til athugunar hin mismunandi sjónarmið, sem hvert
mál má skoða frá.

í allri okkar baráttu fyrir að fá æðsta dóminn inn i landið hefir því jafnan 
verið haldið fram, að dómendur í æðsta dómi mættu ekki færri vera en fimm. 
Það virðist almenn skoðun allra þeirra, er rækilegast hafa hugsað og ritað um 
skiptin æðsta dómsins, að 3 manna úrslitadómur sé beinlínis of veikur til að 
njóta nægilegs álits og trausts til réttdæmis, ekki aðeins innanlands, heldur einn- 
ig og ekki sízt gagnvart útlöndum, viðskiptaþjóðunum.

Hið alls eina, sem unnt virðist að færa á móti því að fjölga dómurum, er 
vitanlega kostnaðaraukinn, er af því stafar. Eins og nú standa sakir um fjár- 
hag ríkisins og þjóðarinnar, er kostnaðaraukinn mikilvæg ástæða, þvi að þess 
er ekki að dyljast, að flest verður að spara og forðast ný gjöld svo sem verða má.

Arlegi kostnaðaraukinn af dómarafjölguninni er laun 2 dómara, sem eru 
eftir núgildandi lögum um 16000 kr. Þetta er að vísu nokkur fjárhæð eins og 
nú stendur, en þegar á það er að líta, að hér er verið að treysta þann hornstein, 
réttaröryggið, sem einna mest veltur á fvrir þjóðfélagið, þá virðist hún varla 
eiga að ráða úrslitum.

Jafnframt má benda á, að dómarastörfin við æðsta dóm munu ekki vera 
það tímafrek, að ekki væri i alla staði réttmætt að gera dómurum að skyldu að
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gegna eitthvað meiri störfum fyrir þjóðfélagið án sérstaks endurgjalds, en vitan- 
lega verður vel að gæta þess, að slík aukastörf ríði á engan hátt í bága við 
dómarastarfið.

Tvennskonar störf virðast sérlega vel fallin sem aukastörf dómáranna. Ann- 
að er kennsla í lagadeild háskólans. Mætti háskólanum verða að því hinn mesti 
styrkur, ef yngri dómurunum væri gert að skyldu að flytja við og við fyrirlestra 
um lögfræðileg efni fyrir stúdentunum, .eftir samráði við deildarforseta.

Þá virðist og vel til fallið að gera dómurunum að skyldu að veita ríkis- 
stjórninni aðstoð við samningu lagafrv. og endurskoðun vissra lagabálka. Hefir 
slik lögfræðileg aðstoð, sem rikisstjórnin liefir orðið að kaupa, tíðum numið 
nokkrum þúsundum, og kæmi þannig nokkuð upp á móti kostnaðinum, er af 
dómarafjölguninni stafaði. Yrði hann þá ekki tilfinnanlegur, og sennilega eng- 
inn, borið saman við kostnaðinn, sem orðið hefði við fimmtardómsfrv. frá síð- 
asta þingi, ef að lögum hefði orðið.

Um einstök atriði frumvarpsins skal nú farið nokkrum orðum, en að þeim 
einum vikið, sem afbrigðileg eru svo ináli skiptir frá gildandi lögum um hæsta- 
rétt.

Fyrirsögn laganna er valin í samræmi við það, að dómstólhnn er úrslita- 
dómstig. Hið núverandi heiti dómstólsins er að visu nothæft, en það er þó ekki 
annað en þýðing úr dönsku orði, sem málnæmir menn hafa ekki kunnað við, og 
í frumvarpinu er fylgt dæmi íslenzkusnillingsins Gísla latínuskólakennara 
Magnússonar, sem þótti það eitt rétt að nefna úrslitadómstigið æðsta dóm.

Um I. kafla.
1. gr. Nafnið fimmtardómur er haf t til þess að leggja áherzlu á það, að úrslita- 

dómstig vort skuli skipað 5 mönnum, vera fimmt inanna, til þess að teljast 
nægilega öflugt.

2. gr. Ákvæðin i þessari grein um skipun dómara og lausn frá embætti, sbr. 57. 
gr. stjskr., eru sett í samræmi við tillögur, sem bornar voru fram á Alþingi i 
fvrra. Enda mundi heppilegt að búa svo um fleiri mikilsvarðandi embætti.

4. gr. Nýmæli er í 2. tölul., þar sem fulltrúar þar greindra embættismanna eru 
taldir eftir 5 ár að hafa náð lögfræðiþroska til að vera hæfir til að ganga 
undir dómararaun. Er það sannast að segja, að engir ungir lögfræðingar öðl- 
ast eins víðtæka og margháttaða æfingu í meðferð lögfræðilegra viðfangsefna 
sem þessir menn, annarsvegar í ópinberum málum en hinsvegar í einkamálum. 
Eftir núgildandi lögum verða þeir að þjóna t. d. sýslumannsembætti í 3 ár til 
þess að mega þreyta dómararaun, en á hinum sömu árum mundi margt það fvrn- 
ast hjá þeim, sem nauðsynlegt er í dómarastarfi. í annan stað eru stöður þeirra 
svo laklega launaðar í samanburði við fulltrúa liæstaréttarmálaflutningsmanna, 
að efnilegum mönnuin þykja þær ekki eftirsóknarverðar. Fulltrúastörfunum 
geta þó aðeins gegnt, svo vel sé, færustu lögfræðingar, og fyrir ríkið ætti það 
að vera vinningur að laða góða menn, sem sætta sig við léleg laun, i þjónustu 
sina með því að geta gefið þeim von um réttmætt embættisgengi.

Akvæði 3. töluliðs er samkvæmt þvi. sem samþykkt var á Alþingi í fyrra 
undir meðferð frv. um fimmtardóm.

Alþt. 1933. A.. (46. löggjafarþing). 56
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12. gr. Þessi grein, sem svarar til 3. gr. laga um hæstarétt, er sett hér í lok þessa 
kafla, en annars mundi að meinfangalausu alveg mega nema úr lögum sérdóm- 
stól þennan.

L’m II. kafla.
Hér er það lagt til að nema úr gildi þau Iagaákvæði, að kennarar í lögum 

við háskólann séu sjálfkjörnir varadómendur. A sínuin tíma var þetta þarfleg 
skipun, en nauðsyn hennar virðist ekki vera fyrir hendi lengur, þar sem á svo 
mörgum öðrum færum mönnum er einnig kostur.

14. gr. Vera má, að nægilegt sé að hafa 3 fasta varadómendur, en þar sem sá 
möguleiki er fyrir hendi, að allir dómararnir verði að víkja dómarasæti, er það 
tryggilegast, að varadómendur séu 5, svo að ekki þurfi að setja aukadómara. 
Þá þykir það og rétt, að varadómarar fullnægi skilyrðum til að mega ganga 
undir dómararaun.

15. gr. Þá mun það heppilegast, að það fari livorki eftir hlutkesti né geð- 
þótta, hVer varadómari skipar hið auða dómarasæti, og virðist þá réttast, að 
þeir séu kvaddir til eftir útnefningarröð, eins og fyrir er mælt um tilkvaðning 
sjódómsmanna. Rétt þykir þó að heimila undanþágu frá þessu ákvæði, ef æski- 
legt þykir að njóta sérþekkingar einhvers annars varadómara við dóm einstaks 
máls.

16. og 17. gr. þurfa ekki skýringa.

Um III. kafla.
I þessum kafla eru engin atriði, sem nauðsvn er að skýra. en það skal tekið 

fram, að alstaðar þar, sem i lögunum er talað um mál eða málaflutningsmann 
án frekari auðkenningar, er átt við mann, sem fengið hefir lögboðið leyfi til 
málaflutnings fyrir æðsta dómi.

V. kafli er að efni til samhljóða gildandi lögum um hæstarétt, að öðru en 
þvi, að í 37. gr., sem svarar til 33. gr. líæstaréttarlaganna, er ekki tekin upp fyrri 
málsgrein gíeinarinnar, sem er leifar frá þeim tíma, er allt aðrar reglur giltu um 
ábyrgð dómara en nú, og á ákvæðið engan rétt á sér nú orðið, enda engin ástæða 
til að láta dómara sleppa við réttmætar ávitur, þó svo vilji til, að aðili vanræki 
að taka fif áfrýjunarstefnu innan hins lögboðna áfrýjunarfrests.

VI. kafli svarar til 34.—43. gr. laga um hæstarétt og er að efni til sam- 
hljóða þeim.

’ Um VII. kafla.
Ákvæði þessa kafla eru frábrugðin gildandi lögum um hæstarétt um það, að 

hér er mælt svo fyrir, að atkvæðagreiðslur verði opinberar og í hevranda hljóði. 
Hefir þetta atriði verið þrautrætt á undanförnum árum, bæði á Alþingi og utan 
þess, og mun affarasælast að taka upp þá ráðabreytni, sem hér er ætlazt lil. 
Hafa Norðmenn gert þetta fyrir nokkrum árum, og þvkir hafa gefizt vel.

Þykir ekki þörf að gera ýtarlegri grein fyrir þessu.
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Um VIII. kafla þykir ekki þörf neinna athugasenida.

Um IX. kafla.
Það þykir eðlilegast, að dómarar hæstaréttar taki án nokkurra umsvifa sæti 

i æðsta dómi, þegar lög þessi öðlast gildi. Og eigi verður séð, að með öðrum hætti 
verði betur vandað val hinna nýju dómara en þeim, sem gert er ráð fvrir í frum- 
varpinu.

Um X. kafla er ekki þörf að ræða.

Nd. 149. Frumvarp
til laga um aðflutningsgjald af fiski og sild.

Flutningsm.: Guðbrandur Isberg.

1- gr-
Af öllum fiski, nýjum og söltuðum, og allri síld, nýrri, freðinni eða kældri 

og saltaðri, sem veidd er af erlendum skipum og sett á land á Islandi, eða flutt 
til landsins á millilandaskipum, skal greiða aðflutningsgjald í rikissjóð sem hér 
segir:
Af fiski, nýjum og söltuðum .................... 3 krónur af hverjum 100 kílóum
— nýsíld til bræðslu ................................. 2 -- 150 —

— . — söltunar .............................. 3 — - - 100 —
beitusild, freðinni eða kældri ............ 10 — -- - 100 —
saltsild i tunnum.................................. 5 tunnu

2. gr.
Undanþeginn gjaldi þessu er fiskur og sild, sem áður hefir verið flutt út 

frá landinu.
3. gr.

Um innheimtu aðflutningsgjalds samkvæmt þessum lögum fer sem um 
innheimtu vörutolls samkv. 1. nr. 54 frá 1926, eftir því sem við verður komið, 
og ber kaupandi ábyrgð á greiðslu gjaldsins á sama hátt sem um vörutoll væri 
að ræða.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Eins og fiskiveiðalöggjöfin nú er skilin og framkvæmd, geta erlend fiski- 

skip selt afla sinn hér í land, þó nokkrar hömlur séu á það lagðar. En þar sem 
það er afartakmarkað síldarmagn, sem markaðurinn þolir árlega, og Islend-
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ingar hinsvegar hafa nægan skipastól til að afla allrar þeirrar sildar, sem selj- 
anleg er héðan, og þó meira væri, er sala erlendu veiðiskipanna þeim til mikils 
tjóns. Ennþá verra er þó hitt, að þar sem það verður aldrei fyrirfram vitað, 
hve mikið erlend skip kunna að selja í land af síld, er eigi unnt fyrir íslenzka 
útgerðarmenn að hafa samtök um söltunina, þannig að öruggt sé, að eigi verði 
saltað of mikið fyrir markaðinn. Er af þessu nauðsvnlegt að leggja nokkrar 
frekari hömlur á en gert hefir verið, að veiði erlendra skipa verði sett hér á 
land. Er í þessu frumvarpi þó eigi lengra gengið en aðrar þjóðir gera gagnvart 
oss, til dæmis Englendingar, að þvi er innflutning nýs fiskjar snertir.

Ed. 150. Nefndarálit
um frv. til laga um tilbúning og verzlun ineð smjörlíki o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin lítur svo á, að hreytingar þær, sem frv. gerir á núgildandi löggjöf, 
megi að miklu gagni verða, einkum ákvæði 6. gr., sem heimila atvinnumála- 
ráðherra að áskilja, að i öllu smjörlíki skuli vera ákveðið smjörmagn. Með 
þessu á það tvennt að vinnast, að trvggja innlendan markað fyrir allt smjör, 
sem framleitt er í landinu til sölu, og jafnframt að útvega neytendum miklu 
betri vöru en ella.

Þar sem það mun vera ætlun núv. landbúnaðarráðherra að fela forstöðu- 
manni efnarannsóknarstofu rikisins eftirlit það með smjörlíkisgerðunum, sem 
ræðir um í 10. gr., virðist rétt, að það sé beint tekið fram í lögunum.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 8. gr. I stað „20%c“ komi: 2%c.
2. Við 10. gr. Fvrsta málsgr. greinarinnar orðist svo:

Atvinnumálaráðuneytið sér um, að ákvæðum laga þessara sé fylgt, og 
getur ráðuneytið falið forstöðumanni efnarannsóknarstofu rikisins eftir- 
lit með starfsemi smjörlíkisgerðanna.

Alþingi, 11. marz 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson, 
form. fundaskrifari. frsm.
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Nd. 151. Framvarp
til laga uni bahn við því, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði hærri vöxtu af 
innstæðufé en Landsbanki Islands ákveður.

Flm.: Ásgeir Ásgeirsson.

1- gr.
Engir bankar, sparisjóðir eða aðrar peningastofnanir, sem rétt hafa til 

sparisjóðsstarfsemi, mega greiða hærri vöxtu af innstæðufé en Landsbanki Is- 
lands ákveður. Gildir þetta jafnt, hvort sem um er að ræða fé í venjulegum við- 
skiptabókum stofnunarinnar, á innlánsskirteinum, hlaupareikningi eða til 
ávöxtunar á annan sérstakan hátt.

2. gr.
Nú hefir peningastofnun tekið við fé til ávöxtunar á innlánsskírteini eða á 

annan hátt með sérstökum samningi, áður en lög þessi öðlast gildi, með hærri 
vöxtum en lög þessi levfa, og skulu þeir þá standa óhaggaðir til næsta gjald- 
daga, þó eigi lengur en sex mánuði frá þvi að lög þessi öðluðust gildi.

3. gr.
Lög þessi ná ekki til söfnunarsjóðs Islands.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 10000—100000 kr. Mál, sem rísa 

kann af lögum þessum, skal farið með sem almenn lögreglumál.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Ástæður að frumvarpi þessu eru þær, að nauðsyn ber til þess nú á tímum 
að Jækka útlánsvöxtu. Aðalráðið til þess er það, að lækka vöxtu af innstæðufé. 
En því aðeins mvndi því ráði mega verða framgengt, að engin lánstofnun geti 
dregið til sín innstæðu með þvi að bjóða hærri vöxtu en Landsbankinn ákveður.

Nd. 152. Breytingartillaga
við frv. til hjúkrunarkvennalaga.

Flutningsm.: Pétur Ottesen.

Við 2. gr. Fyrri málsgrein orðist svo:
Ekki má ráða aðrar konur en þær, sem eru fullgildar hjúkrunarkon-
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ur samkvæmt 1. gr., til sjálfstæðra hjúkrunarkvennastarfa við sjúkrahús, 
sjúkraskýli, elliheimili, barnahæli og aðrar tilsvarandi heilbrigðisstofn- 
anir, né að kaupstaðaskólum sem skólahjúkrunarkonur.

Ed. 153. Nefndarálit
um frv. til ljósmæðralaga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþvkkt óbrevtt.

Alþingi, 14. marz 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
form., frsm. fundaskrifari.

Ed. 154. Breytingartillaga
við frv. til laga um brevtingar á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá Jónasi Jónssyni.

Við 1. gr. C. 8. lið. Nýr liður:
Mývatnssveitarvegur: Frá Breiðamýri um Mývatnsheiði að Skútustöðum.

Ed. 155. Frumvarp
til laga um brevting á lögum nr. 46, 15. júní 1926, um útsvör.

Flm.: Einar Árnason.

6. gr. A. II. 2. 1. málsgr. orðist svo:
Samvinnufélög. Þau greiða útsvar af arði, sem leiðir af skiptum við utan- 

félagsmenn, eftir sömu reglum og kaupmenn á staðnum. Skattanefnd ákveður 
arð þennan, enda láti félagið nefndinni í té glögga skýrslu um skipti sín við ut- 
anfélagsmenn og ágóða af þeim. Annarskostar áætlar skattanefnd arð af skipt- 
uin þessum, og byggist útsvarið á því.

Úrskurði skattanef-ndar má skjóta til yfirskattanefndar og ríkisskattanefnd- 
ar, eftir sömu reglum og gilda um áfrýjun útsvara, hvort heldur er sérstökum 
eða ásamt kæru yfir aukaútsvari því, sem niðurjöfnunarnefnd hefir lagt á arð 
af þessum viðskiptum.
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Greinargerð.
Akvæði gildandi útsvarslaga nm útsvarsskyldu samvinnufélaga af arði af 

viðskiptum utanfélagsmanna hafa valdið allmiklum ágreiningi í framkvæmd- 
inni. Stafar sá ágreiningur af því, að viðkomandi niðurjöfnunarnefndir hafa í 
ýmsum tilfellum ekki tekið til greina þær skýrslur, er kaupfélögin hafa. i té 
látið um þessi viðskipti og arð af þeim, heldur lagt útsvar á eftir eigin geðþótta 
og án þess að gera grein fyrir, hversu mikinn þær teldu arðinn. Hafa út af þessu 
risið allmiklar erjur og kærumál og úrskurðir gengið sitt á hvað.

Með þessu frumvarpi er ætlazt til, að skattanefnd ákveði fýrirfram, með 
hliðsjón af skýrslum viðkomandi félags, hversu mikill skuli teljast arðqr þess af 
viðskiptum utanfélagsmanna, og byggir þá niðurjöfnunarnefnd útsvarið á þeirri 
upphæð. Ætti með þessu að vera fenginn grundvöllur undir álagningu niður- 
jöfnunarnefndar, sem við mætti hlita.

Ed. 156. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á lögum nr. 84, 6. júli 1932, um bifreiðaskatt o. fí. 

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með því, að frv. þetta verði samþykkt 
með nokkrum brevtingum. Aðalbreytingarnar eru þær, að innflutningsgjaldið 
af hjólabörðum og gúmmíslöngum lækki úr 1 kr. niður í 50 au. á kg., og að nokk- 
ur hluti bifreiðaskattsins gangi til malbikunar vega i kaupstöðum og verzlun- 
arstöðum með fleiri en 300 íbúum.

Tillagan um lækkun á innflutningsgjaldinu af hjólabörðum oggúmmislöng- 
um er flutt sakir þess, að það gjald er bílaeigendum sérstaklega tilfinnanlegt 
og kemur illa niður meðan vegirnir eru vfirleitt svo slitfrekir sem enn er hér á 
landi. Tillagan um að láta kaupstaði og kauptún njóta nokkurs hluta af bif- 
reiðaskattinum er í samræmi við löggjöf nágrannalandanna á þessu sviði og 
bvggist á því, að um þessa vegi er bilaumferðin mest og þess vegna mest þörf 
þar á þeim vegabótum, sem gera vegina verulega hæfa fvrir bílaumferð. Hér 
við bætist svo það, að nokkrir kaupstaðir eru ennþá án sambands við vega- 
kerfi landsins, en mundu þó greiða bifreiðaskatt. Ætlast nefndin til, að skipt- 
ingu milli kaupstaðanna á þeim hluta skattsins, sem til þeirra fellur, verði 
hagað þannig, að kaupstaðir. sem ekki eru i sambandi við vegakerfið, njóti 
sem næst þeirrar upphæðar af bifreiðaskatti, sem til fellur í umdæmum þeirra.

Samkvæmt þessu, og að öðru leyti til lagfæringar á frv„ flytur nefndin 
eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGIJR.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:

í stað orðanna „1 eina krónu'* i 1. gr. b. í lögunum komi: 50 aura.
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2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
1 stað „1931“ í 4 gr. laganna komi: síðastliðnum.

3. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
I stað „ræktunarvegarins“ í 8. gr. b.-lið komi: ræktunarveganna.

4. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Á undan síðustu málsgr. 8. greinar laganna komi nýr stafliður, þannig: 

d. Frá 1. jan. 1934 færist hundraðshlutinn samkvæmt a-lið niður í 50%, 
en 15% af hvers árs tekjum skal þá verja til þess að malbika umferð- 
arvegi i kaupstöðum og í verzlunarstöðum með fleiri en 300 íbúum, eða 
gera á þeim slitlag úr öðru varanlegu efni. Ráðherra ákveður með reglu- 
gerð skiptingu þessa fjár milli aðilja, og er heimilt að krefjast jafnmik- 
ils framlags í móti frá hlutaðeigendum. Að því leyti, sem þessi hluti 
skattsins verður ekki notaður árlega, skal geyma hann í sérstökum sjóði, 
er nefnist „sjóður til malbikunar á bæjarvegum“, í vörzlum atvinnu-
málaráðuneytisins.

5. A eftir 5. gr. komi ný grein, er verður 6. gr., þannig:
Orðin i 11. gr. laganna „og gilda til ársloka 1933“ falli burt.

Alþingi, 14. marz 1933.
Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, Jón Þorláksson, 

form. fundaskrifari. frsm.

Ed. 157. Framvarp
til laga um brevting á lögum nr. 50, 23. júní 1932, um útflutning hrossa.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Aftan við 2. gr. laganna bætist:
Til ársloka 1935 getur ráðherra á sama hátt veitt levfi til þess, að hross 

séu flutt út á tímabilinu frá 15. okt. til febrúarloka.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd, 158. Frumvarp
til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland.

Frá menntamálanefnd.

1. gr.
Ráðunevtinu veitist heimild til að veita Háskóla íslands einkalevfi til stofn- 

unar islenzks happdrættis með þeim skilvrðum, er nú skal greina:
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a) Hlutatalan niá ekki fara fram úr 25000, er skiptiat i 10 flokka á ári hverju, 
og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk á mánuði hverjum, nema janúar- 
mánuð og febrúarmánuð, dráttur fvrsta flokks i marzmánuði og tiunda 
ílokks í desembermánuði.

b) Iðgjald fyrir heílan hlut skal vera 60 kr. fyrir alla 10 flokka, en 6 kr. í 
hverjum flokki. Hlutina má selja bæði í heilu lagi og hálfu og ennfremur 
skipta þeim í fjórðunga, ef reynslan sýnir, að það sé hentugra.

c) Vinningarnir skulu vera samtals 5000 og nema að minnsta kosti 70%af ið- 
gjöldunum samantöldum í öllum 10 flokkum.

d) Drættirnir fara opinberlega fram í Reykjavík, og skal happdrættinu 
stjórnað þaðan undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu 
í henni sitja 5 menn, og skulu að minnsta kosti 2 nefndarmenn vera lögfræð- 
ingar. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan ágreining um lögmæti eða 
gildi dráttanna, bæði meðan dráttur fer fram og eftir að honum er lokið, 
enda hefir hún eftirlit með happdrættinu. Kostnaðinn af þessu ber happ- 
drættið.

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið má veita til 10 ára, frá 1. jan. 1934 að
telja, og íjkal ágóðanum varið til þess að reisa hús handa háskólanum.

»
2. gr.

Frá því er happdrættið tekur til starfa er bannað að setja á stofn nokkurt 
annað peningahappdrætti hér á landi, svo og að verzla með eða hafa á boð- 
stólum miða erlendra happdrætta, auglýsa þá í innlendum blöðum eða hvetja 
menn til að kaupa þá, að viðlögðum sektum, 200—2000 kr. Þó getur ráðherra 
veitt undanþágu að því er kemur til happdrættis, sem stofnað er til í góðgerða- 
skyni einungis, og þó með skýrum takmörkum, t. d. fyrir einn bæ eða sveitar- 
félag, og aldrei nema um ákveðinn tíma, lengst eitt ár.

3. gr.
Enginn má selja hlutamiða happdrættisins, nema löggiltir útsölumenn 

þess, er fá miðana frá aðalskrifstofu happdrættisins, og öll önnur verzlun með 
miðana er bönnuð, að viðlögðum sektum. er nánar má ákveða í reglugerð.

4. gr.
Ekki skal taka tillit til vinninga í happdrættinu við útreikning tekjuskatts 

eða aukaútsvars það ár, sem vinningarnir falla.

5- gr.
Ráðuneytið setur reglugerð um starfsemi happdrættisins i einstökum at- 

riðum, og má í henni ákveða sektir fvrir brot. Mál út af brotum skulu sæta með- 
ferð almennra lögreglumála.

6- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934, og skal fvrsti dráttur fara fram i marz- 

mánuði það ár.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). . 57
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Greinar gerð.

Með lögum nr. 31, 23. júni 1932, er svo kveðið á, að landsstjórninni sé heim- 
ilt að láta reisa hús handa Háskóla Islands á árunum 1934—1940, eftir því sem 
fé er til þess veitt. Með þessu hefir Alþingi viðurkennt, að þessari bygging þurfi 
að koma upp sem fyrst, enda mun það alviðurkennt, að hér sé um aðkallandi 
þörf að ræða. Háskólinn hefir orðið að búa við allsendis ófullnægjandi hús- 
næði frá stofnun hans, árið 1911, og er í því efni langverst settur allra skóla 
landsins.

Eins og nú er högum háttað, eru ekki miklar likur til þess, að fé verði fyrir 
hendi í þessu skyni eða að fært þyki að taka fjárveitingar til þessa húss í fjár- 
lög fyrst um sinn. Er því sennilegt, að afla þurfi til þess fjár jneð sérstökum 
hætti, ef þessi áform eiga að komast í framkvæmd. Er frumvarp þetta borið 
fram i þeim tilgangi að gera tilraun til slíkrar fjáröflunar án þess að ríkis- 
sjóði verði til þyngsla. Má svo segja, að með þessari aðferð sé leitað í ákveðnu 
formi frjálsra samskota til þess að hrinda einu af nauðsynjamálum þjóðfé- 
lagsins í framkvæind, nauðsvnjamáli, sem að öðrum kosti hlýtur að lenda á 
ríkissjóði.

Frumvarpið er i öllum aðaldráttum sniðið eftir frumvarpi þvi um íslenzkt 
rikishappdrætti, sem borið var fram á Alþingi 1925. Hafði málið þá verið ágæí- 
lega undirbúið af erlendum sérfræðingum, og happdrættið sniðið sérstaklega 
eftir Det kgl. Köbenhavnske Klasselotteri, sem hefir nú starfað um nálega 
tveggja alda skeið og jafnan þótt hin merkasta stofnun í sinni grein og 
gefið góðan arð. Hefir háskólaráðið nú tekið upp þessa hugmynd, að setja á 
stofn slíkt bappdrætti og verja ágóða þess til húsbyggingar handa háskólan- 
um, og sent erindi um það.

Um útreikninga á þvi, hve mikið af happdrættismiðum væri hæfilegt að 
gefa út hér á landi, svo og um fyrirkomulag allt á dráttum o. s. frv., má vitna í 
þskj. 341 í Alþt. A. 1925, svo og í greinargerð þá, sem frv. fylgdi frá háskólaráði. 
Þar er og rakin saga málsins á Alþingi og gerð grein fvrir happdrætti í ýmsum 
öðrum löndum. Hér skal aðeins taka upp áætlanir um rekstur happdrættisins.

Ef gert er ráð fvrir, að allir miðar seljist, verður útkoman þessi:

Tekjur:
25000 hlutir á kr. 60,00 .................................................................. kr. 1500000

Gjöld:
1. Vinningar 70f/ .....................................................
2. Til útsölumanna 5% ............................................
3. Stjórn o. s. frv........................................................

kr. 1050000
— 75000
— 55000

1180000

Ágóði kr. 320000

En ef aðeins helmingur miðanna selst, verður útkoman þessi:



Tekjur:
12500 hlutir á kr. 60,00 .................................................................. kr. 750000
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Gjöld:
1. Vinningar 70'/< ....................................................
2. Til útsölumanna 5% ...........................................
3. Stjórn o. s. frv........................................................

kr. 525000
-- 37500
— 50000
------------- — 612500

Ágóði kr. 138500

Ahættan er lítil, vegna þess að kostnaður færist vfirleitt niður við það, að 
salan minnkar.

Sá liðurinn, sem er óákveðinn (auk þess hve mikið tekst að selja af mið- 
uin), er 3. liður, stjórn o. s. frv. — Er því rétt að skýra frá því, að hann er vfir-
leitt mjög varlega áætlaður. Liðirnir eru þessir:

1. Til stjórnarnefndar (formaður verður að vera lögfræðingur,
og nefndin hefir talsvert starf við úrskurði o. s. frv.) .......... kr. 2600,00

2. Laun forstjóra og ágóðahluti, laun eins fulltrúa, eins aðstoð-
armanns og 3 stúlkna í skrifstofu má áætla ................ — 25000,00

3. Húsnæði ljós, hiti, afskrift o. s. frv.......................................... — 5000,00
4. Prentun, pappír, ritföng, hækur (prentun hlutamiða er dýr) — 20000,00
5. Útibú ..........................   - 3000,00

Kr. 55600,00

Hér eru ekki taldar aukatekjur, sem happdrættið fær við það, að kaup- 
endur koma eftir að nokkrir flokkar eru um garð gengnir. Þær geta numið 
nokkru, og bæta þá upp, ef meiri kostnaður vrði, eins og ef til vill mætti vænta, 
einkum fyrst.

Um einstakar greinar frumvarpsins:
1. gr. Fapið er fram á einkaleyfið til 10 ára. Er gert ráð fyrir, að á þeim 

tima náist nægilegt fé til þess að koma upp háskólahúsi. Ef minni verða tekj- 
urnar, er þá auðvelt að framlengja heimildina. En að þessari bygging lokinni, 
og ef þetta hefði reynzt vel, mætti láta liappdrættið halda áfram að afla tekna 
til opinberra bygginga, því að nóg er framundan að gera.

2. gr. Einn ávinningur við innlent happdrætti er sá, að koma í veg fyrir, 
að hér séu seldir miðar erlendra happdrætta og ineð því tekið fé út úr landinu, 
sem hér er betur komið.

4. gr. Tekjuskattur og aukaútsvar á vinninga í happdrættinu myndi geta 
evðilagt að mestu áhuga manna á því að kaupa miða happdrættisins. Auðvitað 
verður svo eftirleiðis tekið tillit til þeirra brevtinga á efnahag manna, sem 
verða af völdum vinninganna. Hér er í raun og veru ekki um annað að ræða 
en það, að einn tekjustofn þess opinbera er studdur með því að slaka á öðrum.
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Nd. 159. Þingsályktun
um innflutning karakulasauðfjár.

(Afgreidd frá Nd. 14. marz).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að nota heimild laga 
nr. 27, 8. sept. 1931, um innflutning karakulafjár frá Þýzkalandi, og svo fljótt, 
að unnt sé að hafa það til framtímgunar næsta vetur.

Nd. 160. Frumvarp
til laga um brevting á lögum nr. 27 frá 1921, um aukatekjur rikissjóðs.

Flm.: Guðbrandur ísberg.

1- gr.
27. gr. laganna orðist svo:
Fyrir að aflvsa skjali og afmá það úr veðbréfabókinni, svo og fyrir að af- 

lýsa afborgun á veðskuld og gera áritun um það á veðskuldabréfið skal greiða 
3 krónur.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1933.

Greinargerð.

Það er alkunnugt, að mjög litlu er aflýst af skjölum á ári hverju, i hlut- 
falli við tölu þeirra skjala, sem þinglesin eru. Er mönnum í sjálfsvald sett, 
hvenær þeir láta aflýsa skjölum sínum, og verður því mörgum að spara sér 
þann kostnað, sem af þvi leiðir, í lengstu lög, og þó mun hitt eigi síður valda, að 
menn muna eigi, bvert gjaldið er, og gera sér oft í hugarlund, að það sé hærra 
en lögum samkv. verður krafizt. Má telja víst, að fast gjald, hið sama fyrir öll 
aflýsingarskjöl, sem fljótt mundi verða á allra vitorði, hvert væri, mundi verða 
miklu vinsælla, enda þótt það alloft yrði heldur hærra en það gjald, sem nú er 
greitt. Væri það mikil framför, ef takast mætti að fá allan almenning til að 
láta aflýsa veðskjölum sínum, þeim er greidd eru. Og það, sem ríkissjóður 
tapaði á hinum tiltölulega fáu bréfum, sem eru að upphæð 5000 krónur og þar 
yfir, mundi vinnast upp á þeim bréfum, sem eigi ná 4000 krónum, og á því, að 
miklu fleiri bréfum mundi árlega verða aflýst en nú er. — Nánar í framsögu.
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Nd. 161. Frumvarp
til laga um breyting á löguni nr. 75 frá 1921, um stimpilgjald.

Flm.: Guðbrandur ísberg.

1- gr.
Aftan við 17. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Undanskildir stimpilgjaldi eyu þó útdrættir úr skiptabók, er sýna eigna-

yfirfærslu fasteigna, er lagðar hafa verið út erfingjum sem arfur, eða maka 
upp í búshelming hans (lóðseðlar), enda sé eigi samhliða um sölu eða um sölu- 
afsal að ræða.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Greinargerð.

Ein aðalorsök þess, að afsals- og veðmálabækur eru eigi nú svo örugg 
heimíld fvrir eignarrétti að fasteignum sem vera þvrfti, er sú, að þeir menn, 
er fá fasteignir að erfð, láta dragást, kostnaðarins vegna, að láta þinglesa 
eignarheimild sina (lóðseðil). Er það greiðsla stimpilgjaldsins, sem menn sér- 
staklega fráfælast, enda virðist það eigi sanngjarnt að taka bæði erfðafjárgjald 
og stimpilgjald af fasteignum, útlögðum við skipti, en aðeins erfðafjárgjald af 
lausafé. Kemur þetta sérstaklega hart niður og er erfitt í framkvæmd, þegar 
fasteign er útlögð ntaka, sumpart sem arfur, sumpart upp í búshelming hans, 
Mun þetta liafa leitt til mismunandi skilnings og framkvæmda á lögunum, og 
er sú ástæða ein næg til þess, að leitað sé heppilegri og sanngjarnari ákvæða. 
Er því hér lagt til, að stimpilgjaldið sé fellt alveg niður að því er lóðseðla 
snertir. Tekjutap ríkissjóðs vegna þessa getur eigi orðið- svo tilfinnanlegt, að i 
það sé horfandi. Nánar i framsögu.

Ed. 162. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 60, 27. júní 1921, um útflutningsgjald áf 
síld o. fl.

Flutningsin.: Ingvar Pálmason.

1- gr.
í stað orðsins „sildartunnu“ í 1. málsgr. 1. greinar laganna komi: salt- 

síldartunnu.
Orðin „fiskmjöli þurrkuðu“ i 2. málsgrein sömu greinar falli niður.
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2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta fer fram á lækkun á útflutningsgjaldi á tveimur tegundum út- 

flutningsvara, nýrri síld isvarinni og þurrkuðu fiskmjöli. Ástæður fyrir flutn- 
ingi þess eru þær, er hér greinir:

A öndverðum yfirstandandi vetri voru gerðar tilraunir á Austfjörðum 
með útflutning á nýrri síld ísvarinni, bæði til Englands og lítilsháttar til Þýzka- 
lands. Kom þá í ljós að lög nr. 60, frá 27. júní 1921, um útflutningsgjald af síld 
o. fl., voru skýrð þannig, að af þessari ísuðu síld bæri að greiða útflutningsgjald 
eins og af saltsíld, þ. e. 1 kr. af hverjum 108—120 lítrum.

Þar sem liér er um að ræða tilraunir til að komast inn á nýjan markað með 
nokkuð af þeirri vöru, sem mjög erfitt er að fá markað fyrir, þá virðist öld- 
ungis óverjandi að skattleggja þessar tilraunir með útflutningstolli, sem nem- 
ur allt að 25% af andvirði vörunnar að frádregnum kostnaði.

Að þvi er snertir lækkun á útflutningsgjaldi af þurrkuðu fiskmjöli virðist 
nægilegt að taka þetta fram:

Vinnsla á fiskmjöli hefir vaxið allmikið hér á siðari árum, þannig að í 
stað þess að kasta í burt öllum fiskúrgangi, eins og áður var gert að mestu, eru 
beinin nú möluð og flutt út sem verzlunarvara.

Hús og vélar, svo og allur rekstur -- kol, olía og vinna — krefur mikið 
stofnfé og einnig rekstrarfé, enda hafa verksmiðjur þær, er reknar hafa verið, 
tæplega borgað sig, en flestar aukið skuldir við bankana, þar sem afurðirnar 
— fiskmjölið — hafa eins og flestar vörur farið sílækkandi i verði á heims- 
markaðinum.

Það virðist því vera sterk ástæða til þess að setja útflutningsgjöld á fisk- 
mjöli í samræmi við útflutningsgjöld á öðrum fiskivörum og nema ákvæði um 
núverandi útflutningsgjöld á fiskmjöli þar með úr lögum.

Frekari grein verður gerð fyrir frv. í framsögu.

Ed. 163. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 70, 27. júní 1921, um útflutningsgjald. 

Flutningsm.: Ingvar Pálmason.

1- gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Af öllum íslenzkum afurðum, sem fluttar eru til útlanda, nema saltsíld, 

fóðurkökum og áburðarefnum, skal greiða í rikissjóð 1%% gjald af verði af- 
urðanna.
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2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt sem afleiðing af frumvarpi á þskj. 162, um breyting á 

lögum nr. 60, 27. júní 1921, um útflutningsgjald af síld o. fl. Verði það frv. 
samþ., er breyting sú, er felst í þessu frv., nauðsvnleg til samræmis.

Nd. 164. Breytingartillögur
við brtt. á þskj. 152 Hjúkrunarkvennalög;.

I. Frá Jóhanni Jósefssyni.
1 stað „kaupstaðaskólum“ komi: skólum.

II. Frá Pétri Ottesen.
Á eftir „kaupstaðaskólum" komi: og alþýðuskólum.

Nd. 165. Nefndarálit
um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1931.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er samið eftir tillögum yfirskoðunarmanna LR. Hefir nefndin 
sannfært sig' um, að fylgt befir verið sömu reglu og undanfarið um samþykkt 
aukafjárlaga og þær fjárgreiðslur allar teknar upp í frv., sem landsreikningur 
gefur tilefni til. Ein villa hefir slæðzt með till. vfirskoðunarmanna um auka- 
fjárveitingu á 14. gr. II. a. til islenzkra stúdenta í erl. háskólum, kr. 2253,07 
fvrir kr. 1053,07, sem stafar af því, að á þann lið hefir verið færður styrkur til 
Hákonar Bjarnasonar, kr. 1200,00, en fyrir lionum er fjárveiting á 16. gr. 11. c. 
Leggur nefndin til, að þetta verði leiðrétt. Tvær samlagningarvillur eru í frv. í 
samtölu 4. og 5. gr., um kr. 2,00 á hvorum stað, og prentvillur í 3., 6. og 10. gr., 
seni nefndin leggur einnig til, að verði leiðrétt:

Helztu tölulegar niðurstöður í sambandi við landsreikninginn og fjár-
aukalög eru þessar:
Útborganir ríkissjóðs skv. LR......................................................  kr. 18189862,20
Aætlaðar útborganir skv. fjárlögum ......................................... — 12821744,25

Kr. 5368117,95
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Lögboðnar fyrirframgreiðslur . . kr. 15250,17
Gr. samkv. heimildum í fjárl. . . — 357003,81
Gr. samkv. sérstökum lögum . . — 363884,05

---------- —----  kr. 736138,03
Fjáraukalög 1931 .....................  kr. 347909,72
Leitað er aukafjárv. fyrir......... — 3392238,14

----------------------  3740147,86
..—....... . ......... kr. 4476285,89

kr. 891832,06

Gjöld lægri en áætlun ............................................................... — 800516,27

Hafa þá gjöldin farið fram úr áætlun um ..............................  kr. 1692348,33
á þeim liðum, sem talin eru lögboðin gjöld.

Greiðslur umfram eða undir áætlun, sem ekki koma fram í fjáraukalög- 
um, skiptast þannig á hinar ýmsu gr. LR.:

Umfram áætl. Undir áætl.
7. gr. kr. 764026,84 kr.
9- gr. — 53414,20 55

10. gr. — 28513,51 — 5786,19
11- gr. — 3422,52 — 25820,64
12. gr. - 36680,18 — 25948,70
13. gr. — 47140,92 — 320304,81
14. gr. — 300790,49 — 105221,63
15. gr. — 95736,39 — 8837,50
16. gr. — 319706,02 - 170542,33
17. gr. _ 34304,28 — 119501,97
18. gr. — 8612,98 - 18552,50

kr. 1692348,33 kr. 800516,27

Umframgreiðslurnar, sem ekki hefir þótt ástæða til að leita aukafjárveit- 
ingar fyrir samkv. gildandi venju um samning aukafjárlaga, eru þessar:
Vextir af lánum rikissjóðs .........................................................
Afborganir af lánum ríkissjóðs .....................
Til alþingiskostnaðar ......................................................... .......
Til utanríkismála .........................................................................
Laun samkv. launalögum ...........................................................
Til sýsluvegasjóða .........................................................................
Til héraðsskóla ............................................................................

kr. 704144,14
— 59882,70
— 53414,20

8513,51
— 338801,34
— 43072,42
— 30857,92
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Til menningarsjóðs .....................................................................  kr. 58603,66
Til þjóðleikhúss ............................................................................  — 32237,73
Gjöld samkv. jarðræktarlögum ...................................  — 253275,30
Till. til byggingarsjóða í kaupstöðum ....................................... — 29341,00
Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð ......................................... — 32019,73
Gjöld samkv. fátækralögum ....................................................... — 28146,28
Tillag til ellistyrktarsjóða .................................  — 6158,00
Bólusetningarkostnaður ................................................................ — 871,78
Varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Islands ......... — 1240,73
Varnir gegn kynsjúkdómum ....................................................... — 7381,89
Iðgjöld slysatryggingar verkamanna ......................................... — 1984,00
Slysatrygging ríkisins .................................................................. — 1872,00
Styrkur til námskvenna á ljósmæðraskólanum .......................  — 530,00

Kr. 1692348,33

Að gjöldin hafa orðið lægri í sumum liðum LR. en fjárlög heimila, stafar 
af þvi, að nokkrar fjárveitingar hafa fallið niður, en á öðrum sparazt að 
meira eða minna levti. Helztar þeirra fjárveitinga, sem fallið hafa með öllu 
niður, eru:

Framlag til landhelgissjóðs ........................................................... kr. 20000,00
Til kaupa fjölsímatækja í Rvík og Ak..................................... — 75000,00
Til að reisa lofttalstöðvar á Isaf. og Horni .................................  — 10000,00
Til stúdentagarðs (endurveiting) .................................................. — 25000,00
Til að reisa unglingaskóla i kaupstöðum .................................. — 20000,00
Til búfjártryggingarsjóðs íslands .................................................. — 15000,00
Til bústofnslánadeildar .................................................................. — 50000,00
Til lánadeildar smábýla ................................................................ — 50000,00

Kr. 265000,00

Helztir þeirra liða, sem sparazt befir á, eru: Til berklavarna kr. 107322,08, 
til bryggjugerða og lendingarbóta kr. 64977,11, laun skv. launalögum kr. 
48998,30 og til þjóðvega kr. 68134,33. Vegaféð er þó að inestu tilfærsla á milli 
liða, því leitað er aukafjárveitingar fvrir mestum bluta þessarar upphæðar til 
þeirra vega, sem farið hafa fram úr fjárveitingu.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. A. 11. (Til hegningarhúss-

ins og viðhaldskostn. fangab.) ......... Fyrir „4935,00“ komi: 4935,03
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 58
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2. Við 4. gr. Fvrir niðurstöðutöluna . .
3. -- 5. gr. Fyrir niðurstöðutöluna . .
4. — 6. gr. B. II. a. (Til islenzkra

stúdenta i erl. háskólum) ................
5. Við 6. gr. B. VIII. 2. c. 4. (Ýmis gjöld)
6. — 10. gr. (Óviss gjöld) ................
7. ' niðurstöðutölu frv.......................

„30908,52“ komi: 30906,52 
„1253946,93“ komi: 1253944,93

Fyrir „2253,07“ komi: 1053,07
Fvrir „1838,94“ komi: 1839,94
Fyrir „82586,48“ komi: 82596,48
Fyrir „3393442,14“ komi: 3392238,14

Alþingi, 14. marz 1983.

H. Stefánsson. Hannes Jónsson,
form. framsögum.

Ólafur Thors. Bernh

Jón A. Jónsson, 
fundaskrifari.

Stefánsson.

Nd. 166. Nefndarálit

um frumvarp til laga um samþvkkt á landsreikningnum 1931.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir borið frumvarpið saman við landsreikninginn, og ber þar 
ekkert á milli.

Út af atlis. yfirskoðunarmanna landsreikningsins, svörum stjórnarinnar 
og tillögum yfirskoðunarmanna til úrskurðar vill n. visa til þess, sem þar er 
fram komið, og sér ekki ástæðu til þess að koma með neinar till. i þvi sam- 
bandi. Getur nefndin fallizt á allt það, sem bent er á til viðvörunar eða eftir- 
breytni framvegis. 23. og að nokkru leyti 24. aths. er vísað til aðgerða Alþingis. 
Yfirskoðunarmenn munu ekki hafa haft í huga brevting á því, sem orðið er í 
þessu efni, og fellst nefndin á það. Hinsvegar telur nefndin sjálfsagt, að stjórn- 
in hafi í huga þau atriði, sem athugasemdirnar fjalla um, og gæti þess, að ekki 
gefist tilefni til slikra athugasemda framvegis.

Leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi 14. marz 1933.

H. Stefánsson, Jón A. Jónssou, Hannes Jónsson,
form. fundaskrifari. framsögum. .

Ólafur Thors. Bernh. Stefánsson.
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Nd. 167. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyting á lögiyn nr. 82, 23. júní 1932, um sjúkrasamlög. 

Frá allsherjarnefnd.

Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
A eftir 3. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, sem verða 4. og 5. gr., 

svo hljóðandi:
a. (4. gr.) Ráðherra er heimilt o. s. frv........ og sleppa dagpeningatrygg-

ingu.
h. (5. gr.) Enginn má vera hluttækur félagi í meira en einu sjúkrasam- 

lagi í senn.
Nú óskar félagi að flytja sig úr einu samlagi í annað, og er þá 

stjórn þess samlags, er hann æskir inntöku i, heimilt að veita honum 
viðtöku án inntökugjalds, sérstakrar læknisskoðunar og án tillits til 
aldurs hans, enda sýni liann skilriki frá þvi samlagi, er hann fer úr, 
að hann sé fullgildur félagi þar.
Greinatalan brevtist samkvæmt þessu.

Ed. 168. Frumvarp

til hjúkrunarkvennalaga.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Rétt til að kalla sig lijúkrunarkonur liafa þær konur einar hér á landi, sem 

stundað hafa nám tilskilinn tíma í hjúkrunarkvennaskóla Islands í Reykjavík 
og að loknu prófi þar eru taldar hæfar til hjúkrunarkvennastarfa.

Ráðherra getur og veitt öðrum konum levfi til að kalla sig hjúkrunarkonur, 
ef þær hafa lokið að minnsta kosti jafngildu námi og eru að öðru leyti hæfar 
til hjúkrunarkvennastarfa, að dómi aðalkennara hjúkrunarkvennaskólans og 
landlæknis.

2. gr.
Ekki má ráða aðrar konur en þær, sem eru fullgildar hjúkrunarkonur sam- 

kvæmt 1. gr., til sjálfstæðra hjúkrunarkvennastarfa við sjúkrahús, sjúkraskýli, 
elliheimili, harnahæli og aðrar tilsvarandi heilhrigðisstofnanir, né að kaup- 
staðaskólum og' alþýðuskólum sem skólahjúkrunarkonur.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá ákvæðum þessum, þegar sérstakar 
ástæður eru fyrir hendi.



460 Pingskjal 168—169

3. gr.
Ef hjúkrunarkona gerir sig seka um einhverja óhæfu i störfuni sinuin eða 

hagar sér þannig, að hjúkrunarkonu sé sérstaklega ósamboðið, að dómi aðal- 
kennara hjúkrunarkvennaskólans og landlæknis, má ráðherra svipta hana rétti 
til að kalla sig hjúkrunarkonu, en skjóta má hún þeim úrskurði til dómstólanna.

4. gr.
Þeim hjúkrunarkonum, sem eru starfandi hér á landi sem sjálfstæðar hjúkr- 

unarkonur á sjúkrahúsum eða annarsstaðar, þegar lög þessi ganga í gildi, má 
ráðherra með ráði aðalkennara hjúkrunarkvennaskólans og landlæknis veita 
rétt til að kalla sig hjúkrunarkonur áfram og til að njóta meðfylgjandi réttinda, 
þó að þær uppfylli ekki skilvrði 1. gr„ enda leiti þær eftir því innan árs.

5. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál, 

og varða brotin sektum, 50—500 kr. Sektirnar renna í rikissjóð.

Ed. 169. Frumvarp
til laga um tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Smjörlíki nefnist í lögum þessum allt það feitmeti, sem líkist smjöri, hver 

sem uppruni þess er eða samsetning, þeg'ar i því eru einhver fituefni, sem ekki 
eiga rót sína að rekja til mjólkur.

Ostliki nefnist ostur, sem í er önnur feiti en mjólkurfeiti.
Rjómaliki nefnist feitijafningur, sem líkist rjóma, en er ekki eingöngu 

gerður úr mjólkurefnum.
Mjólkurliki kallast vökvi, sem líkist mjólk að útliti og efnasamsetningu, en 

önnur feiti er í en mjólkurfeiti.
Þar sem í lögum þessum er talað um smjörlíkisgerð, eftirlit með smjörlík- 

isgerðum o. s. frv., tekur það einnig til ostlíkis-, mjólkurlikis- og rjómalíkis- 
gerða, eftir því sem við getur átt.

2. gr.
Bannað er að framleiða smjörlíki þar, sem smjörgerð er höfð um hönd, og 

eigi má nota sömu tæki til skiptis við framleiðsluna.

3. gr.
Hver, sem ætlar sér að búa til smjörlíki, ostlíki, rjómaliki eða mjólkurlíki, 

skal tilkynna það atvinnumálaráðuneytinu minnst 2 mánuðum áður en starf- 
semi byrjar. Atvinnumálaráðunevtið lætur þá þann, er það hefir falið eftirlit með
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smjörlíkisgerðum, eða þegar nauðsyn ber til, annan þar til hæfan mann, skoða 
húsakynnin. Sé þeim ábótavant, má starfsemin eigi byrja fvrr en breytingar eru 
gerðar, sem fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til husnæðis og áhalda.

Sé breyting gerð á húsnæði, eða nýtt húsnæði fengið fyrir smjörlíkisgerð, 
þarf einnig til þess samþykki eftirlitsmanns.

Smjörlíkisgerð má eigi, án samþykkis atvinnumálaráðherra, vera i húsnæði, 
þar sem önnur starfsemi er höfð með höndurn.

Smjörlíkisgerðum er skylt að halda hækur yfir framleiðsluna, og skulu þær 
um hver áramót senda eftirlitsmanni smjörlikisgerða nákvæma skýrslu um, hve 
framleiðslan hefir verið mikil af smjörlíki eða öðrum vörum, sem ræðir um í 
lögum þessum, á árinu. Einnig skulu þær tilkvnna honum, hve mikið hafi verið 
notað af hverri tegund fituefna til framleiðslu varanna, þar á meðal af mjólk, 
rjóma og smjöri.

Þess skal gætt, að framleiðslan sé þrifaleg og að fylgt sé nauðsynlegum heil- 
næmisreglum við liana. Atvinnumálaráðlierra getur sett reglur um bókhald og 
skýrslur smjörlíkisgerða, svo og hverjar kröfur eru gerðar til þrifnaðar o. fl.

4. gr.
Þegar vörur þær, sem um getur i 1. gr. laga þessara, eru boðnar til sölu, 

sýndar eða auglýstar, fluttar inn í landið eða út úr því, skulu þær nefndar, eftir 
þvi sem við á, smjörliki, ostlíki, rjómalíki eða mjólkurlíki, svo og skal geta 
nafns framleiðanda. Bannað er, að orðin smjör, mjólk og rjómi séu notuð í sam- 
bandi við vörur þær, sem lög þessi fjalla um, á nokkurn annan hátt en i vöru- 
heitunum sjálfum, svo sem þau eru skilgreind i 1. gr.

5. gr.
í smjörliki á að vera að minnsta kosti 80% fituefni og eigi meira en 16% 

vatn. Smjörlíki og önnur þau efni, sem nefnd eru í 1. gr., mega ekki vera blönd- 
uð öðrum efnum til varnar skemmdum en matarsalti, og eigi vera lituð með 
efnum, sem eru hættuleg fyrir heilsu manna, og hefir atvinnumálaráðherra úr- 
skurðarvald um þau efni.

6. gr.
Atvinnumálaráðherra getur, eftir tillögum Búnaðarfélags íslands, ákveðið, 

að i öllu smjörlíki, sein framleitt er hér á landi til sölu, sé tiltekinn hundraðs- 
hluti af íslenzku smjöri. Ennfremur getur atvinnumálaráðherra ákveðið, að í 
öllu erlendu smjörlíki, sem selt er hér á landi, sé sami hundraðshluti af smjöri 
sem í íslenzku smjörlíki, og má heimta skilríki fyrir því, að svo sé.

Atvinnumálaráðlierra setur nánari reglur um þetta, eftir því sem þurfa þykir.
Annars er bannað að verzla með smjör, sem á annan hátt en segir i þessari 

grein er blandað smjörlíki eða öðrum fituefnum en mjólkurfeiti.

7. gr.
í öllu mjólkurliki og rjómalíki, sem búið er til eða notað í landinu, skal vera 

litarefni, sem greini það glögglega frá mjólk og rjóma. Atvinnumálaráðherra 
ákveður, hver litarefni skuli notuð og hve mikið af þeim.



462 Þingskjal 169

8. gr.
í öllu smjörlíki, ostlíki, rjóma- og mjólkurliki skulu vera 2%o af hreinni 

jarðeplasterkju.
9. gr.

A umbúðum alls innlends smjörlíkis skal standa skýru letri orðið Smjörliki 
ásamt nafni smjörlíkisgerðar þeirrar, sem vöruna hefir framleitt. Um innflutt 
smjörlíki gilda sömu ákvæði, þó svo, að fyrir orðið Smjörliki má standa Margar- 
ine, en á umbúðum standi ávallt með greinilegu letri orðið Útlent. Þessi ákvæði 
taka einnig til smjörlíkis, sem selt er í lausri vigt i sölubúðum.

Nú er smjörlíki selt mótað, og skal þá þungi skökunnar vera %, % eða % 
kg., og skal skrá það á umbúðirnar.

Atvinnumálaráðherra getur sett nánari reglur um umbúðir og merkingu á 
vörum þeim, sem lög þessi fjalla um.

10. gr.
Atvinnumálaráðuneytið sér um, að ákvæðum laga þessara sé fylgt, og get- 

ur ráðuneytið falið forstöðumanni efnarannsóknarstofu rikisins eftirlit með 
starfsemi smjörlíkisgerðanna.

Eftirlitsmanni skal jafnan heimill aðgangur að smjörlikisgerðum þeim, 
sem honum er falið eftirlit með. Er honum heimilt að taka sýnishorn til rann- 
sóknar, bæði af hráefnum og fulltilbúnum vörum. Forstöðumönnum smjörlíkis- 
gerða er skylt að veita eftirlitsmanni þær upplýsingar um framleiðsluna, sem 
hann óskar og starf hans varðar, og sýna honum framleiðslubækur þær, sem 
nefndar eru i 3. gr.

Eftirlitsmaður hefir þagnarskyldu um allt, sem lýtur að framleiðslu og 
rekstri smjörlikisgerða, og má ekki sjálfur notfæra sér eða láta öðrum í té upp- 
lýsingar, sem hann kann að fá um sérstakan útbúnað eða aðferðir hverrar 
verksmiðiu.

11- gr.
Lögreglustjórum er falið eftirlit með reks-tri smjörlíkisgerða og útsölustöð- 

uni í samráði við eftirlitsmann, og skal þeim jafnan heimilt að taka til rann- 
sóknar sýnishorn af hráefnum og vörum þeim, er smjörlikísgerðirnar framleiða.

Lögreglustjórar og tollstjórinn i Reykjavík hafa eftirlit með inn- og útflutn- 
ingi á vörum þeim, sem nefndar eru i 1. gr., og hafa rétt til að láta rannsaka þær.

12. gr'
Til greiðslu á kostnaði við eftirlit og framkvæmd þessara laga getur at- 

vinnumálaráðuneytið lagt gjald á verksmiðjur þær, sem framleiða þær vörur, 
sem nefndar eru í lögunum. Gjaldið skal miða við framleiðslu’verksmiðjanna, 
og má fela eftirlitsmanni innheimtu þess.

Gjald það, sem verksmiðjunum ber að greiða, má taka lögtaki.

13. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 5000 krónum, nema þvngri 

hegning liggi við samkvæmt öðrum lögum.
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Skal fara með mál út af þeim sem almenn lögreglumál, nema um brot á 
hegningarlögunum sé að ræða.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla úr gildi lög nr. 38, 20. júní 1923, um 

verzlun með smjörliki og likar iðnaðarvörur, tilbúning þeirra m. m., og lög nr. 
28, 27. júní 1925, um brevting á lögum nr. 38, 20. júní 1923, um verzlun með 
smjörlíki o. s. frv.

Nd. 170. Frumvarp
til laga um kjötmat o. fl.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr-
I lögum þessum merkir:
Sláturfénaður: Sauðfé allskonar, nautgripi, svin, hross, alifugla o. s. frv.
Sláturfjárafurðir: Kjöt, hausa, innvfli, gærur og skinn o. s. frv.
Læknir: Dýralækni þann, er kjötskoðunina annast, eða hvern þann ann- 

an lækni eða læknisnema, sem löggiltur hefir vérið til starfsins samkvæmt 4. gr. 
laga þessara.

Kjötmatsmaður: Hvern þann undirkjötmatsmann, er lvtur vfirkjötmats- 
manni og aðstoðarmönnum hans, sbr. 7. gr.

2. gr.
Sláturfénaði, sem slátra á í því augnamiði að flytja kjötið fryst eða kælt 

á erlendan markað, má aðeins slátra i löggiltum sláturhúsum, og frysting eða 
kæling kjötsins aðeins fara fram í löggiltuin frvstihúsum.

Atvinnumálaráðuneytið löggildir sláturhús og frystihús, að fengnum til- 
lögum yfirkjötmatsmanns.og læknis þess, er kjötskoðun annast í hlutaðeigandi 
umdæmi, ef húsin eru að dómi þeirra svo fullkomin að gerð og öllum útbún- 
aði, að hægt sé þess vegna að fullnægja nauðsynlegum heilbrigði- og hreinlætis- 
kröfum. Skylt er löggiltum sláturhúsum að hafa lækni jafnan við hendina til 
eftirlits meðan slátrun fer fram.

Ráðuneytið heldur skrá yfir löggilt sláturhús og frvstihús, þar sem hvert 
þeirra hefir sérstakt löggildingarmerki.

Ráðherra setur reglur um útbúnað löggiltra sláturhúsa og frvstihúsa.
Nú fullnægir löggilt sláturhús eða frystihús eigi lengur skilyrðum þeim, 

sem sett voru fyrir löggildingu, og ber vfirkjötmatsmanni eða lækni þegar að 
skýra ráðuneytinu frá því. Setur ráðuneytið umráðamönnum hússins hæfileg- 
an frest til að kippa því í lag, sem ábótavant er, og fellur löggildingin niður, ef 
eigi er bætt úr göllunum innan hins ákveðna frests.
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3. gr.
Hús, seni slátrað er í skepnum til söltunar á kjötinu til útflutnings eða til 

sölu innanlands og ekki eru löggilt sláturhús, skulu vera þrifaleg og svo rúm- 
góð og þannig hagað, að kjöt geti kólnað þar nægilega fljótt og því sé þar að 
öðru leyti ekki hætt við skemradum. Ráðherra getur sett nánari reglur um slík 
sláturhús, eftir því sem þurfa þykir.

4. gr.
Læknisskoðun skal fram fara á öllum sláturfénaði áður en slátrun fer 

fram, ef kjötið er ætlað til útflutnings fryst, kælt eða saltað, og mega ekki líða 
meira en 12 klst. frá þeirri skoðun og til slátrunar.

Ennfremur skal læknisskoðun á öllu kjöti og innyflum fara fram þegar 
eftir slátrun og áður en kjötið er fryst, kælt eða saltað. Að skoðun lokinni skal 
læknirinn merkja kjötið samkvæmt reglum, er ráðherra setur um skoðun og 
merkingu á kjöti. Ennfremur getur ráðherra sett reglur um skoðun og merk- 
ingu skinna og annara sláturfjárafurða. Ef þörf þykir, getur ráðherra sett sér- 
stakar reglur um slátrun, mat og merkingu á kjöti til ákveðinna landa, eftir því 
hverjar kröfur þar eru gerðar í því efni. I reglum þeim, sem ráðherra setur 
samkvæmt þessari grein, má ákveða hámarksþóknun fyrir skoðun og merk- 
ingu kjöts og annara sláturfjárafurða.

Sláturfjárafurðir, sem revnast spilltar eða sýktar, svo að hætta geti stafað 
af að nota þær til manneldis eða á annan hátt, skulu þegar í stað ónýttar sam- 
kvæmt fyrirmælum ráðuneytisins á þann hátt. að tryggt sé, að engin hætta geti 
stafað af þeim.

Ekki má slátra i löggiltu sláturhúsi sjúku sláturfé, er nokkur smithætta 
getur stafað af, að áliti læknis þess, sem skoðunina hefir á hendi, nema sérstak- 
ur klefi sé til þeirra afnota einna í sláturhúsinu. Sjálfdauðar skepnur má ekki 
flytja inn í sláturliús né á lóð þess, nema til koini levfi læknis þess, er kjöt- 
skoðun annast í hlutaðeigandi sláturhúsi.

5. gr.
Þar sem þvi verður við komið, skipar ráðlierra dýralækni til að annast 

kjötskoðun og merkingu á kjöti og öðrum sláturfjárafurðum. Náist ekki til 
dýralæknis, skipar ráðherra, að fengnum tillögum dýralæknis, lækni eða lækn- 
isefni, er að minnsta kosti hefir lokið fyrsta hluta læknaprófs, til starfsins, 
enda hafi hann lokið kjötskoðunarprófi hjá löggiltum dýralækni hér á landi.

Reynist ókleift að fá lækni til kjötskoðunar á einhverjum slátrunarstað, 
getur ráðunevtið veitt undanþágu frá læknisskoðun saltkjöts á þeim stað.

6. gr.
Allt kjöt, sem flutt er á erlendan markað, skal metið og flokkað eftir teg- 

unduni og gæðum af kjötmatsmönnum, sem starfa undir umsjón yfirkjötmats- 
manns og aðstoðarmanna hans. Flokkun kjötsins skal vera nákvæm, og setur 
ráðuneytið, að fengnum tillögum yfirkjötmatsmanns og nokkurra af helztu út- 
flytjendum, reglur um flokkun, frystingu, söltun, umbúðir og merkingu kjöts- 
ins og meðferð.
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. Kjöt, sem saltað er í sláturhúsum til sölu innanlands, skal einnig metið og 
flokkað af kjötmatsmönnum samkvæmt reglum, er ráðuneytið setur.

7. gr.
Ráðherra skipar einn yfirkjötmatsmann til að hafa umsjón með mati á 

öllu því kjöti, er meta skal samkvæmt 6. gr. Skal hann hafa fullkomna þekk- 
ingu á kjöti og öllu því, er lýtur að meðferð þess. Yfirkjötinatsmaður skal 
hafa að minnsta kosti 3 menn til aðstoðar við starf sitt meðan aðalsauðfjár- 
slátrun stendur yfir ár livert.

Ráðunevtið setur yfirkjötmatsmanni og aðstoðarmönnum hans reglur um 
störf þeirra.

Ekki má yfirkjötmatsmaður eða aðstoðarmenn nans þiggja neina þóknun 
hjá þeim, er við útflutning kjöts eru riðnir, né he-ldur liafa með höndum sölu á 
kjöti til útlanda né neinskonar milligöngu i því efni, er hann eða þeir geti haft 
liagnað af.

Yfirmatsmaður skal hafa að árslaunum 1200 kr., en aðstoðarmenn lians 
300 kr. hver. Auk þess skulu aðstoðarmenn liafa daglaun fyrir þá daga, sem 
þeir starfa í vfirmatserindum, og ákveður ráðuneytið þau, að fengnum tillög- 
um yfirkjötmatsmanns.

Auk ferðakostnaðar eftir sanngjörnum reikningi, sem ráðunevtið úrskurð- 
ar, skal vfirkjötsmatsmaður og aðstoðarmenn hans fá 4 kr. hver í fæðispeninga 
og húsnæðis meðan þeir eru frá heimilum sínum vcgna ýfirmatsins. Allur kostn- 
aður, sem af yfirmatinu leiðir, greiðist úr ríkissjóði.

8. gr.
Lögreglustjóri skipar kjötmatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað. Fer 

um tölu þeirra og val eftir tillögum yfirkjötmatsmanns.
Kjötmatsmenn annast hlutverk það og starf, sem þeim er falið með lögum 

þessum, samkvæmt reglum, er ráðuneytið setur.
Kaup kjötmatsmanna ákveður yfirkjötmatsmaður í samráði við forstöðu- 

menn sláturhúsa eða lilutaðeigandi verzlanir á hverjum stað, og greiða verzl- 
anir þær eða sláturhús, sem slátrunina framkvæma, kaupið. Eigi mega kjöt- 
inatsmenn þiggja neina aukaþóknun eða hlunnindi hjá þeim, sem þeir meta 
kjöt fyrir 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 levsir það illa af hendi að dómi 
yfirkjötmatsmanns, og skal yfirkjötmatsmanni þá lieimilt að vikja honum frá 
um stundarsakir, en tilkynna skal hann hlutaðeigandi lögreglustjóra sam- 
stundis þessa ráðstöfun, sem þá víkur hinum brotlega kjötmatsmanni endan- 
lega frá störfum og skipar annan matsmann í hans stað.

9- gr.
I kauþstað eða kauptúni, þar sem eru 1000 íbúar eða fleiri, skal allt kjöt 

af skepnum, sem slátrað er þar eða flutt er þangað nýtt og ætlað er til sölu 
þar, skoðað og merkt af lækni þeim, er kjötskoðun annast þar á staðnum, og 
getur ráðuneytið sett nánari reglur þar um. Ákvæði þetta tekur þó ekki til

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþlng). 69
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kjöts, sem áður hefir verið merkt til útflutnings í löggiltu sláturhúsi eða lækn- 
ir hefir skoðað og nierkt í sláturhúsi, sem í 3. gr. getur. Ráðherra getnr sett nán- 
ari reglur um þessi atriði, ef þurfa þykir.

Kjöt, seni flutt er að, nýtt, kælt eða frosið, skal flutt i þar til gerðum nm- 
húðuni, er læknir tekur gildar.

Ráðuneytið getur einnig, ef ástæður þykja til, fyrirskipað samskonar kjöt- 
skoðun i kauptúnum, þar seni búa færri en 1000 nianns.

Þar, sem sláturhús er í kaupstað eða kauptúni, getur kjötskoðun og merk- 
ing farið fram i sláturhúsinu sjálfu, en hæjarfélag eða lireppsfélag skal sjá 
fyrir löggiltu húsnæði til skoðunar á aðfluttu nýju kjöti, gegn sanngjörnu 
gjaldi, er eigandi kjötsins greiðir samkvæmt nánari fyririnælum ráðuneytis- 
ins, og skal öllum þeim, er flytja nýtt kjöt, ómerkt, til sölu í kaupstað eða 
kauptúni, skylt að láta þar fram fara skoðun á kjötinu áður en þeir afhenda 
það kaupanda.

Nú neitar læknir að merkja kjöt, og er eiganda þess þá óheimilt að selja 
það eða afhenda innan kaupstaðarins eða kauptúnsins, en telji liann sig' órétti 
heittan, getur hann innan 12 klst. skotið máli sínu til úrskurðar heilbrigðis- 
nefndar. Vrskurði heilbrigðisnefndin kjötið söluhæft, skal það merkt sérstöku 
merki.

10. gr.
í kaupstöðum og kauptúnum, sem lög þessi taka til, má eigi liafa ómerkt 

kjöt, nýtt eða frosið i kjötbúðum eða á öðrum sölustöðum.

11- gr.
Ráðherra getur sett reglur um úthúnað kjöthúða og um það, liverjar vörur 

aðrar megi selja i kjöthúðum en þær, sem um ræðir i lögum þessum, og ann- 
að, sem lýtur að verzlun með sláturfjárafurðir. Sömuleiðis getur ráðherra sett 
reglur, eftir því sem þurfa þykir, um atvinnurekstur við tilbúning matvæla úr 
sláturfjárafurðum, svo sem pvlsugerð, niðursuðu sláturfjárafurða og annað 
því um likt.

12. gr.
Xú flytur einhver eða lætur flytja út kjöt til sölu á erlendum markaði án 

þess að gæta fyrirmæla laga þessara um mat, flokkun og merkingu þess og án 
þess að liafa fengið undanþágu frá kjötnierkingu sanikvænit 5. gr. 2. mgr., og 
varðar það sektum frá 500 til 5000 kr. Önnur hrot gegn lögum þessum eða regl- 
um, sem settar verða samkvæmt þeini, varða sektum allt að 2000 krónum.

Fara skal með mál út af hrotum þessum sem almenn lögreglumál.
Um refsingar fyrir hrot yfirkjötniatsmanns, aðstoðarmanna hans, kjötmats- 

manna og lækna gegn ákvæðum þessara laga, fer sem nm brot opinberra starfs- 
manna almennt.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 42, 19. 

maí 1930, um mat á kjöti til útflutnings, og lög nr. 12. 13. september 1912, um 
merking á kjöti.
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uin frv. til laga um heimild fvrir ríkisstjórnina til þess að ábvrgjast rekstrar- 
lán fvrir Útvegsbanka Islands b/f.

Frá fjárbagsnefnd.

Á síðasta þingi voru samþ. lög um beimild fyrir ríkisstjórnina til að á- 
byrgjast allt að 100000 sterlingspunda rekstrarlán fyrir Útvegsbankann fvrir 1 
ár aðeins. Heimild þessi var notuð á næstliðnu ári, þó ekki nema að bálfu leyti, 
og mun lán það, sem tekið var, verða að fullu greitt á gjalddaga.

Eðlilegast má telja að binda slíka beimild sem þessa við samþykki þings- 
ins i bvert sinn, en sá anmnarki er aftur á því, að undirbúningur og ákvörðun 
um slíka lántöku þarf, vegna hagsmuna og þarfa útgerðarinnar, sem Útvegs- 
bankinn veitir aftur rekstrarlán af fé þessu, að vera um garð genginn áður en 
lögin geti orðið endurnýjuð af þinginu, ef með þarf.

Af þessum ástæðum getur meiri bl. nefndarinnar fallizt á, að ríkisstjórn- 
in fái beimild til að ábyrgjast rekstrarlán fyrir bankann með þeim takmörk- 
unum, sem i frumvarpinu segir, en vill þó taka það fram jafnframt, að hún 
ætlast til, að því aðeins noti ríkisstjórnin beimildina án þess að bera það und- 
ir samþykki þingsins á ný, að öruggt sé, að bankinn greiði að fullu rekstrarlán 
næstliðins árs.

Með þessum formála leggur meiri bl. nefndarinnar til, að frumvarpið 
verði samþ. óbrevtt.

Alþingi, 15. marz 1933.
H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, Bernb. Stefánsson.
form., frsm. fundaskrifari.

Hannes Jónsson, Ólafur Tbors.
með fvrirvara.

Nd. 171. Nefndarálit

Ed. 172. Nefndarálit
við frv. til laga um, að niður falli útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum. 

Frá meiri lil. fjárhagsnefndar.

Tveir nefndarmenn (JónasJ og IP) leggja til, að frv. gangi fram óbreytt. 
Einn nefndarmanna (JónÞ) gerir ráð fvrir að flvtja tillögu við lög um rækt- 
unarsjóð í sambandi við það.

Alþingi, 16. marz 1933.
Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,

form. fundaskr. og frsm.
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til laga um brevting á lögum nr. 71 23. júní 1932, um byggingarsamvinnufélög. 

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
í stað orðanna „og er þá félagið löglega stofnað" í lok 2. gr. komi: og skal 

leita staðfestingar atvinnumálaráðuneytisins á þeim.

2. gr.
3. gr. B. orðist þannig:
Með árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins, sem ákveðið skal i samþykktum 

þess, og sé þessum sjóði varið til þess að standa straum af rekstrarkostnaði fé- 
lagsins. Kostnaður við að reisa nýjar bvggingar telst ekki rekstrarkostnaður.

3. gr.
3. gr. C. orðist þannig:
Ennfremur getur félagið tekið lán til útlánsstarfsemi sinnar. Lán þessi á- 

byrgist ríkissjóður. Lánin má taka í erlendri mynt. Gefa skal út skuldabréf fyr- 
ir lánum þessum,er bvert um sig nemi ákveðinni upphæð, semfjármálaráðherra 
samþykkii. Hvert slikt lán telst til útlána einn lánaflokkur, og er honum til 
trvggingar samábyrgð allra þeirra félagsmanna, sem fá lán samkvæmt 4. gr. í 
þeim flokki. Ekki mega vera færri en 15 félagsmenn í hverjum flokki.

Nd. 173. Frumvarp

Nd. 174. Breytingartillaga
við frv. til laga um kjötmat o. fl.

Frá Birni Kristjánssyni.

Við 4. gr. siðustu málsgr. Orðið „löggiltu“ falli burt.

Ed. 175. Breytingartillaga
við frv. til 1. um tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl.

Frá Jóni Jónssyni.

Við 6. gr. Siðari málsl. 1. málsgr. orðist svo: Sömuleiðis getur atvinnumála- 
ráðherra ákveðið, að í öllu erlendu smjörlíki, sem selt er hér á landi, sé 
sami lmndraðshluti af islenzku smjöri og heimtað skilríki fvrir, að svo sé.
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um frv. til laga um lífeyrissjóð ljósmæðra.
Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin telur fulla þörf á, að stofnaður verði lífeyrissjóður fyrir ljós- 
mæður, eins og lagt er til með frv. þessu. 1 gildandi fjárlögum eru veittar kr. 
7700,00 til eftirlauna ýmsra ljósmæðra, en það verður að játa, að algert handa- 
hóf ríkir um það, hvaða ljósmæður verða slíks stvrks aðnjótandi. Er líklegt, að 
til séu margar fvrrv. ljósmæður, sem nú hafa engin eftirlaun, en ættu þó engu 
síður sanngirniskröfu til þeirra en ýmsar þeirra, er þau hafa hlotið. Virðist 
því í alla staði æskilegt, að þessu máli verði komið í fast horf með sjóðstofn- 
un og fastar reglur settar um eftirlaun ljósmæðra.

Þrátt fvrir þetta álit nefndarinnar getur hún þó ekki ráðið hv. deild til að 
samþykkja að þessu sinni frv. á þskj. 63. Telur nefndin enn vanta nokkuð á, 
að málið sé svo undirbúið sem æskilegt væri, sérstaklega að því er snertir 
áætlun um afkomu sjóðsins og iðgjaldagreiðslu til lians. Er i frv. allmikið 
vikið frá því, sem í þessu efni gildir um lífeyrissjóð barnakennara. Virðist 
nefndinni þó, að um það ættu að gilda líkar reglur.

Þann undirhúning, er nefndin telur á skorta í þessu máli, til þess að ráð- 
legt sé að afgreiða lög um það, álítur nefndin heppilegast, að stjórn heilbrigð- 
ismálanna framkvæmi. Virðist ekkert því til fvrirstöðu, að honum gæti orðið 
Jokið fvrir næsta þing, svo fvrir það væri hægt að leggja vel undirbúið frv. 
um þetta mál. Er betra, að afgreiðsla málsins dragist um eitt ár og að vel verði 
þá frá því gengið.

Af þessum ástæðum leggur nefndin til, að málið verði afgreitt með svo- 
felldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í því trausti, að stjórnin undirbúi þetta mál rækilega og leggi frv. um það 

fvrir næsta þing, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 16. marz 1933.

H. Stefánsson, Jón A- Jónsson, Bernli. Stefánsson,
form. fundaskrifari. frsm.

Ólafur Thors. Hannes Jónsson.

Nd. 176. Nefndarálit

Ed. 177. Nefndarálit
um frv. til laga um stjórn vitamála og um vitabyggingar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með, að frv. nái fram að ganga, en vill 
taka upp i það efni 7. og 8. gr. frv. sjútvn. Nd. frá vetrarþinginu 1931, sem
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fclldar hafa verið niður við samningu þessa frv. Heldur nefndin fast við, að 
upp í frv. vérði tekið ákvæði um, að árlega skuli verja álika upphæð til vita- 
mála og vitagjaldi nemur, meðan stendur á byggingu vita þeirra, er frv. ræðir 
um, en leggur þó til, að inn í greinina verði bætt orðunum „ef ástæður rikis- 
sjóðs leyfa“, og er það gert aðallega með tilliti til þess fjárhagsástands, sem 
nú er.

Tillaga nefndarinnar er því, að frumvarpið verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. A eftir 6. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Vitamálastjóri gerir árlega, í samráði við forstöðumann stýrimanna- 
skólans í Revkjavik og forseta Fiskifélags Islands, tillögur og áætlun um 
fjárveitingar úr ríkissjóði til vitamála næstkomandi ár. Skal það gert svo 
snemma, að ríkisstjórnin geti haft þær tillögur til hliðsjónar, er frv. til 
fjárlaga er samið.

2. A eftir fvrirsögn II. kafla komi ný gr., svo hljóðandi:
Verja skal árlega, ef ástæður rikissjóðs levfa, álíka upþhæð til vita- 

mála og vitagjaldi nemur, meðan stendur á byggingu vita þeirra, er ræðir 
um í 9. gr., ennfremur ef þurfa þykir til sjómerkja, sbr. 11. gr.

3. Við 7. gr.
Á eftir „Faxaskeri“ komi: Loftstaðahól.

4. Á eftir 8. gr. komi ný gr„ svo hljóðandi:
Eftir tillögum vitamálastjóra (sbr. 7. gr.) getur ráðherra, eftir þvi sem 

vitafé er fvrir hendi, látið setja upp ný sjómerki og leggja út ný dufl, svo 
og bæta eldri vita og önnur mannvirki, sem ætluð eru sjófarendum til ör- 
yggis.
Greinatala og tilvitnanir í einstakar gr. breytist samkv. atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 16. marz 1933.
Ingvar Pálmason, Jakob Möller, Magnús Torfason.

form. og frsm. fundaskrifari.

Ed. 178. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 82, 23. júni 1932, um sjúkrasamlög.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

A eftir 3. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, sem verða 4. og 5. gr„ svo 
liljóðandi:
a. (4. gr.) Ráðherra er heimilt að lögskrá sjúkrasamlög fyrir skóla, aðra en 

barnaskóla, með eftirfarandi skilyrðum:
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1. Samlagið nái að jafnaði yfir einn skóla. Þó mega tveir eða fleiri skólar 
vera saman um samlag, ef þeir eru i sama hreppi eða kaupstað.

2. Samlagið skal veita viðtöku og full félagsréttindi:
a. hverjum nemanda skólans, nema vitað sé, að hann, ef hann er fullra 

16 ára, eða framfærandi hans, ef hann er yngri, liafi þær tekjur eða sé 
svo efnum búinn, að hann geti ekki þess vegna orðið hlutgengur með- 
limur í sjúkrasamlagi samkv. ákvæðum 3. gr., enda sé hann fullhraust- 
ur, er hann gengur í samlagið.

b. hverjum kennara og starfsmanni skólans, sem uppfvllir skilvrði 3. gr.
3. Samlagið uppfvlli að öðru leyti skilyrði 3. gr. Þó má takmarka trvgging- 

una meira en þar er gert ráð fyrir, svo sem með því að láta trvgginguna 
ekki ná til sumarleyfa og sleppa dagpeningatryggingu.

h. (5. gr.) Enginn má vera hluttækur félagi í meira en einu sjúkrasamlagi í 
senn.

Nú óskar félagi að flvtja sig úr einu samlagi i annað, og er þá stjórn 
þess samlags, er liann æskir inntöku í, lieimilt að veita honum viðtöku án 
inntökugjalds, sérstakrar læknisskoðunar og án tillits til aldurs hans, enda 
sýni hann skilríki frá þvi samlagi, er hann fer úr, að hann sé fullgildur 
félagi þar.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

Ed. 179. Frumvarp
til Iaga um kjötmat o. fl.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Samliljóða þskj. 170 með þeirri brevtingu á 4. gr., sem felst í brtt. á 
þskj. 174.

Nd. 180. Frumvarp
til laga uín bráðabirgðabrevting á núgildandi fasteignamati.

Flutningsm.: Magnús Jónsson, Jón A. Jónsson, Guðbr. Isberg.

1- gr.
Núgildandi fasteignamat landsins skal til bráðabirgða lækka um 10%.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Gr ein argerð.
Þegar núgildandi fasteignamat var gefið út, kom það í ljós, að allar eign- 

ir, liús, lóðir og jarðir, liöfðu hækkað stórlega í mati frá fasteignamatinu



1920—1921, en hið nýja mat gildir, eins og kunnugt er, fyrir árabilið 1932— 
1942.

Undirinatsnefndir liöfðu hækkað matið allmikið, og það jafnvel án þess 
að nokkrar umbætur ættu sér stað frá fvrra mati. Og þegar landsnefndin fór 
að samræma matið, hækkaði hún það enn, í sumum kaupstöðum a. m. k. 
(Reykjavík og Hafnarfirði) um 10%. Nemur sú hækkun í Reykjavík nál. 6 
millj. kr. og í Hafnarfirði yfir %> millj. kr. Kveðst landsnefndin hafa gert 
þessar hækkanir til að samræma matið. Mörgum mun nú sýnast, að á þeim 
krepputímum, sem vfir standa, hefði legið nær að fá samræmi i matið með þvi 
að lækka það vfirleitt, í stað þess að hækka það.

Það er alkunnugt, að síðan undirmatið fór fram 1930—1931 hafa allar fast- 
eignir, bæði í sveitum og kaupstöðum, fallið stórkostlega í verði í kaupum og 
sölum vegna kreppunnar, og það svo, að sumstaðar hefir átt sér stað, að í 
eignir, sem seldar hafa verið nauðungarsölu, hefir ekkert boð fengizt, og hafa 
því lánsstofnanir eða kröfuhafar neyðzt til að láta leggja sér þær út, og þá 
venjulega fvrir 1. veðrétti. Aðrar kröfur hafa fallið.

Þá má og benda á það, að húsaleiga í kaupstöðum liefir fallið á 2 síðustu 
árum, mjög mikið t. d. í Revkjavík, frá 10—20%, og jafnvel meira í sumum 
tilfellum; auk þess fæst hún víða ekki goldin, vegna atvinnulevsisins. Sama 
mun vera raunin á í sveitum, þar sem jarðir liafa verið bvggðar síðustu ár, 
að jarðaleigan hefir líka lækkað og eigi fengizt greidd.

Þar sem nú mikið af gjöldum til liins opinbera, ríkis, bæjar-, sýslu- og 
sveitarfélaga, er miðað við fasteignamatið, það notað sem gjaldstofn við álagn- 
ingu skatta, verður það auðsætt, að skattarnir verða þess tilfinnanlegri, sem 
fasteignamatið er hærra, og eigi sízt þegar þeir koma fram i mörgum myndum 
á söniu eignirnar, eins og liér á sér stað.

Vitanlegt er það, að afarmiklar skuldir livila nú á flestöllum fasteignum 
landsins og liáværar raddir hafa komið fram, síðasta ár a. m. k., um eftir- 
gjafir skulda og vaxtalækkun. En nærri samtímis er fasteignamatið hækkað 
stórkostlega, og öll gjöld, sem á því eru bvggð, að sama skapi. Þetta sýnist ekki 
vel samrýmanlegt. Virðist því ein af þeim leiðum til að létta undir með hin- 
um þrautpíndu skattþegnum vera sú, að lækka fasteignamatið meðan krepp- 
an stendur yfir.

472 Pingskjal 180—181

Nd. 181. Nefndarálit
um frv. til laga um brevt. á lögum nr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun fugla og 
eggja-

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Allslierjarnefnd hefir klofnað um þetta mál. Meiri hlutinn vill fella frv., 
en ég undirritaður tel rétt að samþvkkja frv. að mestu óbrevtt. Þó geri ég þá 
breytingu á frv., að uglur skulu eftir sem áður friðaðar. Þær munu mjög 
sjaldgæfar á landi hér, og hefir ekki lieyrzt, að þær gerðu hér mikinn skaða.
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Virðist því tilgangslaust að ófriða þær. Öðru máli er að gegna um svanina, þvi 
af þeim er geysifjöldi sumstaðar hér á landi, og gera þeir víða mikinn skaða 
með því að spilla silungsveiði og skemma engjar og beitilönd.

Samkvæmt framanrituðu legg ég til, að frv. verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGUM.
1. Orðin „og snæuglur“ í 1. gr. frv. falli niður.
2. 2. gr. falli niður.

Greinatalan brevtist samkvæmt því.

Alþingi, 17. marz 1933.

Bergur Jónsson.

Ed. 182. Nefndarálit

um frv. til laga um, að niður falli útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Ég get fallizt á, að útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum falli niður, 
að því tilskildu, að frá sama tíma falli niður greiðsla úr ríkissjóði til ræktunar- 
sjóðs á hluta af útflutningsgjaldi samkvæmt lögum nr. 11, 29. maí 1925. Sam- 
kvæmt þeim lögum skyldi frá 1. jan. 1927 tekjuauka þeim, sem aflaðist af 
hækkun útflutningsgjaldsins samkvæmt sömu lögum, varið að % til rekstrar- 
kostnaðar við strandgæzluskip, en að 14 til Ræktunarsjóðs Islands, unz fram- 
lagið til lians úr ríkissjóði væri komið upp i 1 millj. kr. Var með þessu ætlazt 
til, að landhelgisgæzlan nvti gjaldaukans af sjávarafUrðum, en ræktunarsjóð- 
urinn af landbúnaðarafurðum. En nú er svo komið, að allt útflutningsgjald af 
landbúnaðarafurðum nemur 40—50 þús. kr., og liluti ræktunarsjóðs af út- 
flutningsgjaldi árnóta upphæð árlega. Virðist því einsætt, að með niðurfell- 
ingu útflutningsgjalds af landhúnaðarafurðum falli og niður umrædd greiðsla 
til ræktunarsjóðs, enda getur hún ekki liaft verulega þýðingu fvrir útlána- 
starfsemi ræktunarsjóðsins, eins og högum lians er nú komið.

Eftir frv. eiga lögin að verka aftur fvrir sig, til 1. marz 1933. Eðlilegast 
virðist þó að binda þetta við áramót, og flyt ég brtt. samkv. því.

BREYTINGARTILLAGA.
Fyrsta grein frv. orðist svo:
Frá 1. jan. 1933 fellur niður útflutningsgjald af liverskonar landbúnaðar- 

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 60
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afurðum. Frá sania tíma fellur niður greiðsla til Ræktunarsjóðs íslands sani- 
kvæmt 3. gr. laga nr. 11, 29. maí 1925, sbr; 2. gr. 4. tölul. laga nr. 17, 13. júní 
1925, um Ræktunarsjóð íslands.

Alþingi, 17. marz 1933.
Jón Þorláksson.

Ed. 183. Breytingartillögur
við frv. til 1. um tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl.

Frá Rjarna Snæbjörnssyni.
1. Viðl. gr.

a. Fjórða málsgrein falli burt.
b. „mjólkurlíkis-" í fimmtu málsgr. falli burt.

2. Við 3. gr. Fyrir „rjómalíki eða mjólkurlíki" í fyrstu málsgr. komi: eða 
rjómalíki.

3. Við 4. gr.
a. Fyrir „rjómalíki eða mjólkurlíki" komi: eða fjómaliki.
b. Orðið „mjólk“ falli burt.

4. Við 7. gr.
a. Orðin „mjólkurlíki og“ falli burt.
b. Orðið „mjólk“ falli burt.

5. Við 8. gr. Fvrir „rjóma- og mjólkurlíki“ komi: og rjómaliki.

Nd. 184. Breytingartillaga
við frv. til laga um beimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábvrgjast rekstrar- 
lán fvrir Útvegsbanka íslands h/f.

Frá Hannesi Jónssyni.

Við 1. gr. Orðin „í senn“ falli niður.

Ed. 185. Breytingartillögur
við frumvarp til ljósmæðralaga.

Frá allsberjarnefnd.

1. Við 4. gr. Orðin „að einum þriðja bluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju 
blutum“ falli niður.
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2. Við 5. gr. Síðasta málsgr. orðist svo:
Ennfremur getur sýslunefnd, ineð samþykki ráðherra, eða bæjarstjórn

ákveðið að greiða skipuðuni ljósmæðrum eftirlaun eftir að þær hafa lát- 
ið af störfum fyrir elli sakir eða vanheilsu, og greiðist þau af sömu aðil- 
um til sama tíma og áður segir.

Nd. 186. Lög

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að áhyrgjast rekstrarlán fyrir Útvegs- 
banka Islands h/f.

(Afgreidd frá Nd. 17. marz).

1. gr.
Ríkisstjórninni, fyrir hönd ríkissjóðs, er lieimilt að ábyrgjast fyrir eitt ár í 

senn rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Islands h/f, er hann tekur hjá einni eða fleiri 
lánsstofnunum, allt að 100000 sterlingspundum, eða tilsvarandi fjárhæð í annari 
mynt.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 187. Nefndarálit
um frv. til laga um afnám laga nr. 21, 19. júní 1922, um að veita ríkinu einka- 
rétt til þess að selja allt silfurberg, sem unnið verður á Islandi.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin fellst á ástæður flutningsmanna fvrir frumvarpinu, einkum þá, 
að það mundi örva einstaklinga og félög til þess að gera tilraunir um vinnslu 
silfurbergs, ef verzlunin með silfurberg væri gefin frjáls, því ekki er ólíklegt, 
að einstaklingar, sem áhuga hafa í þessu efni, gætu fundið markaði fyrir vör- 
una.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 16. marz 1933.

H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, Ólafur Thors.
form. fundaskr. og frsm.

Hannes Jónsson. Bernli. Stefánsson.
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Ed. 188. Breytingartillaga
við frv. til laga um tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 6. gr. Aftan við 1. málsgrein bætist: Undanskilið þessum ákvæðum er 
smjörlíki, sem notað er til iðnaðar.

Nd. 189. Nefndarálit
um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi á- 
kvæðin i samkomulagi um viðskiptamál milli Islands og Noregs.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað samninginn, sem ætlazt er til að öðlist gildi fyrir 
samþykkt frv., og leggur til, að frv. sé samþykkt óbrevtt. Einn nefndarmanna 
(JJós) hefir sérstöðu um vms atriði samningsins og mun gera grein fyrir 
afstöðu sinni.

Alþingi, 18. marz 1933.
Sveinn Ólafsson, Bergur Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson,

form. frsm. fundaskr., með fyrirvara.
Ólafur Thors. Bjarni Asgeirsson.

Nd. 190. Frumvarp
til laga um samvinnubyggðir.

Flutningsm.: Steingrímur Steinþórsson, Svcinbjörn Högnason.

I. KAFLI.
Um framlög ríkissjóðs og land til samvinnubyggða.

1. gr.
Bikissjóður leggur fram árlega 200 þús. kr. til samvinnubyggða, og skal 

ætla til þess fé í fjárlögum hvers árs. Nokkurn hluta framlags þessa má þó 
greiða í landi, ef hentara þvkir, að dómi samvinnubyggðanefndar, og skal verð 
þess lands vera jafnliátt fasteignamati.
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2. gr.
Framlaginu samkv. 1. gr., að því levti sein eigi er greitt með landi, skal 

verja:
a. Til kaupa á landi til samvinnubvggða.
b. Til ræktunar og girðinga í landi samvinnubyggða.
c. Til vegalagninga að landi samvinnubyggða frá opinberum vegum, sem 

fyrir eru.
3. gr.

Atvinnumálaráðherra skipar þriggja manna nefnd, sem kallast samvinnu- 
byggðanefnd. Einn nefndarmaður skal skipaður samkvæmt tillögum Búnaðar- 
félags íslands og annar samkv. tillögum Búnaðarbanka fslands. Nefndarmenn 
skulu skipaðir til þriggja ára í senn.

Samvinnubvggðanefnd ráðstafar framlagi ríkissjóðs til samvinnubvggða. 
Hún rannsakar og ákveður, livar þær skuli stofnaðar. Skal við þær ákvarðanir 
fvrst og fremst taka tillit til:

a. Landkosta til ræktunar og beitar.
b. Samgöngu- og markaðsmöguleika.
c. Skilyrða til rafvirkjunar eða hagnýtingar jarðhita.
d. Að tryggja eftir föngum, að menn, sem kunnugir eru staðháttum á hinu 

fyrirhugaða samvinnubvggðasvæði, vilji mynda samvinnubyggðafélög sam- 
kvæint lögum þessuin og taka landið á leigu.

.4. gr.
Land það, sem samvinnubyggðanefnd fær til umráða samkv. lögum þess- 

um, skal undirbúið þannig til afhendingar:
1. Fullrækta skal sem nemur 4 ha. lands á hvert býli í væntanlegri samvinnu- 

Ovggð, eða sem svarar 4 ha. á hvern félaga í samvinnubúi, ef samvinnu- 
búskapur er rekinn samkv. 9. gr.

Ef landið er aðallega ætlað til garðræktar í sambandi við alifuglarækt, 
svínarækt eða annan búrekstur, sem ekki krefst mikils graslendis, þarf hið 
ræktaða land eigi að nema meiru en 2 ha. á býli eða á hvern félaga i sam- 
vinnubúi.

2. Gera þær girðingar, sem samvinnubyggðaTiefnd telur nauðsynlegar fyrir 
búrekstur á landinu, þó eigi svo, að girðingar skipti landi á milli býla.

3. Leggja veg að landi samvinnubyggðarinnar, sbr. 2, gr. c.-lið þessara laga.

5. gr.
Samvinnubyggðanefnd ákveður býlafjölda og hversu mikið land skuli fylgja 

býli hverju. Skal séð um það, að hvert býli hafi svo mikið landrými til rækt- 
unar og beitar, að nægi meðalbúi, miðað við þann búrekstur, sein fvrirhugaður 
er á hverjum stað.

Nánari ákvæði um þessi atriði skulu sett með reglugerð, sbr. 20. gr.

6. gr.
Þegar land hefir verið undirbúið til búrekstrar samkvæmt 4. gr., þá skal 

samvinnubyggðanefnd reikna út kostnaðarverð landsins, eins og það þá er orðið.
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Tclst það g r u n n v e r ð þess. Ef landinu er skipt i sjálfstæð býli, þá skal grunn- 
verð hvers býlis reiknað út sérstaklega.

Leigutaki greiðir ríkissjóði 3' í af grunnverði landsins í leigu árlega.

7. gr.
Land það, sem um ræðir í lögum þessum, skal selt á leigu samvinnubvggða- 

félögum, sem stofnuð kunna að verða samkv. II. kafla laga þessara.

8. gr.
Nú leigist eigi land, sem undirbúið er til samvinnubvggðar, svo að full tala 

býla eða búenda fáist, eftir því sem upphaflega var áætlað, og hafa þá aðrir 
búendur samvinnubyggðarinnar forgangsrétt til afnota þess lands, þar til 
full tala félaga er fengin.

II. KAFLI.
Um samvinnubvggðafélög.

9. gr.
Tilgangur samvinnubyggðafélaga er:

1. Að taka á leigu land, sem framlagt er og undirbúið samkvæmt lögum þess- 
um, og leigja það félagsmönnum.

2. Að reisa nauðsvnleg hús til íbúðar og búrekstrar félagsmanna á landi því, 
sem þeir leigja af félaginu.

3. Að reka lánsstarfsemi fyrir félagsmenn sína.
4. Að koma á fót rafvirkjum eða mannvirkjum til bagnýtingar hveraorku, 

eða öðrum mannvirkjum til sameiginlegra afnota fyrir félagsmenn, og ann- 
ast rekstur þeirra.

5. Að stunda sameiginlega búrekstur (samvinnubúskap) fvrir alla félags- 
menn.

Þau samvinnubyggðafélög, sem stunda vilja samvinnubúskap, skulu 
setja sér samþykktir, er hljóti samþykki samvinnubyggðanefndar og stað- 
festingu atvinnumálaráðherra.

10. gr.
Ef 10 nienn eða fleiri koma sér saman um að stofna samvinnubyggðafélag, 

setja þeir félaginu samþvkktir i samræmi við lög þessi, og skal leitað samþykkis 
samvinnubyggðanefndar og staðfestingar atvinnumálaráðherra á þeim.

11- gr.
Til bvgginga þeirra, er félagið kemur upp fyrir félagsmenn, skal afla fjár 

sem hér segir:
a. Með eigin framlögum félagsmanna, er nemi minnst 20% af kostnaðarverði 

þeirra bvgginga, sem félagið kemur upp fvrir þá.
b. Með lánum, sem félagið tekur og ríkissjóður ábyrgist, með sameiginlegri
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ábyrgð félagsmanna að haktryggingu. Lánin má taká í erlendri mynt og 
gefa út skuldahréf fyrir þeim, er hvert hljóði á fjárhæðir, sem fjármála- 
ráðherra samþvkkir. Sama gildir um framkvæmdir félagsins samkv. 9. gr. 
4., enda hafi samvinnubyggðanefnd lagt samþykki sitt á framkvæmdina. 
Lán, sem ríkissjóður áhyrgist til slíkrar framkvæindar, má eigi nema meiru 
en 80'«' af kostnaðarverði hennar. Óheimilt er félaginu að veðsetja slíka 
eign öðrum en ríkissjóði.

12. gr.
Land það, sem félagið leigir samkv. 9. gr., leigir það félagsmönnum á erfða- 

festu með sömu kjörum og það sjálft nýtur.
Ef um sjálfstæð hýli er að ræða, má aldrei leigja sama manni nema eitt, 

eins og það er ákveðið af samvinnubyggðanefnd, shr. þó 8. gr.

13. gr.
Félagið veitir félagsmönnum sínum lán til að koma upp byggingum til 

eigin afnota, enda uppfylli þeir þau skilyrði um eigin framlög i vinnu eða öðru, 
sem um getur í 11. gr. a. Lán þessi skulu tryggð með fyrsta veðrétti í fasteign- 
um félagsmanna, allt að 60c/í af virðingarverði eignanna. Ennfremur veitir fé- 
lagið lán gegn öðrum veðrétti i eignununi, þó þannig, að samanlagðir fyrsti og 
annar veðréttur nemi ekki meiri fjárhæð en 8O'( af kostnaðarverði eignarinn- 
ar. Félagið veitir lánin nieð sömu kjörum og það nýtur á lánum þeim, sem 
tekin eru í þessu skyni.

14. gr.
Félagsmenn í samvinnuhyggðafélagi fá því aðeins lán til hvggingar hjá 

félaginu, að þeir uppfylli eftirfarandi skilyrði auk þess, sem um ræðir í 11. gr. a.:
a. Að húsin séu gerð úr varanlegu efni og eftir fastákveðnum fyrirmyndum, 

sem stjórn félagsins liefir ákveðið og samþykktar hafa verið af samvinnu- 
hyggðanefnd.

b. Að húsin séu byggð með föstu skipulagi (sem þorp), eftir því sem stjórn 
félagsins nánar ákveður og samvinnubyggðanefnd samþykkir.

e. Að félagið annist um byggingu húsanna að öllu levti, og séu þau afhent gegn 
skuldabréfi með veði í húsunum, er nemi þeirri fjárhæð, er húsin kosta, 
unifram eigin framlög. Þó liefir væntanlegur eigandi rétt til að leggja fram 
þá vinnu. sem liann hefir ráð á og nothæf er við byggingu húsanna.

15. gr.
Akveða má í samþykktum samvinnuhyggðafélags, að félagið láti gera á 

sinn kostnað liús og aðrar framkvæmdir á landi þvi, sem það tekur á leigu, og 
leigi síðan félagsmönnum. Leiguna skal ákveða á aðalfundi, og her að miða 
hana við það, að leiga hvers býlis nægi til að greiða vexti og afborganir af stofn- 
kostnaði þess, að viðbættum sköttum og kostnaði við viðhald, enda annist fé- 
lagið sjálft viðhaldið. Þó er leigutaka ávallt heimilt að gera endurbætur á sinn 
kostnað, og fer um þær við ábúendaskipti eins og aðrar framkvæmdir, sem eru



eign leigutaka. Um slíkar framkvæmdir gilda sömu ákvæði og framkvæmdir 
samkvæmt 9. gr. 1.

16. gr.
AbyrgS ríkissjóðs fyrir lánum til framkvæmda, sem samvinnubyggðafélag 

lætur gera á sinn kostnað, skulu tryggð með fyrsta veðrétti í ölhim eignum fé- 
lagsins og sameiginlegri ábyrgð félagsmanna.

17. gr.
Nú vill félagsmaður selja bús eða aðrar umbætur á landi því, sem hann 

hefir leigt af félaginu, og er lionum það heimilt, enda samþykki félagið hinn 
nýja kaupanda, sem þegar í stað gerist meðlimur í félaginu.

Leigurétt á landinu ber seljarida að láta af bendi endurgjaldslaust. Sölu- 
verð mannvirkja, hversu oft sem eigendaskipti kunna að verða, má aldrei vera 
hærra en stofnverð þeirra, að viðbættu virðingarverði þeirra framkvæmda og 
endurbóta á þeim, er á kunna að hafa verið gerðar, en að frádreginni hæfilegri 
fyrningu, hvorttveggja samkvæmt mati dómkvaddra manna. Sé um framleigu 
að ræða, ákveður stjórn félagsins, bve bá leigan megi vera, og miðast hún við 
raunverulegan kostnað eiganda af landi og niannvirkjum.

Nú sannast, að félagsmaður liafi selt bús eða umbætur liærra verði en leyfi- 
legt er samkvæmt þessari grein, og rennur þá sá liluti söluverðsins, sem er um- 
fram hið löglega verð, til félagsins og leggst í varasjóð. Verði eigandi einhverra 
orsaka vegna eigi fær um að greiða upphæð þessa, á félagið kröfu á liendur 
kaupanda, en þó því aðeins, að lionum hafi, þegar kaupin fóru fram, verið kunn- 
ugt um, að seljandi hafi brotið á móti ákvæði þessarar greinar, og er þá fjár- 
hæðin forgangsskuld, með veði í eigninni, næst á eftir veðréttum félagsins. Auk 
þess eru þá öll lán félagsins, sem á eigninni livíla, fallin i gjalddaga.

18. gr.
Óheimilt er að veðsetja eignir í samvinnubyggðum fyrir liærri uppbæð sam- 

tals en nernur 80% af uppliaflegu kostnaðarverði þeirra og endurbóta, sem á 
kunna að hafa verið gerðar, að frádreginni eðlilegri fyrningu, eins og hún kann 
að vera á hverjum tíma, enda verður eigi gert fjárnám í eigninni fyrir meiri 
fjárhæð.

19. gr.
Um stjórn, reikningshald og fundi samvinnubvggða fer eftir ákvæðum laga 

um samvinnufélög, nr. 36 frá 1921. Fjármálaráðherra skipar annan endurskoð- 
anda, enda skal félaginu skvlt að senda ráðunevtinu samrit af aðalreikningi 
sínum árlega.

Rekstrarkostnaði félágsins skal jafna niður á félagsmenn á aðalfundi.

20. gr.
Um skrásetningu og félagsslit samvinnubyggðafélaga fer eftir ákvæðum 

laga um samvinnufélög, nr. 36 frá 1921.
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III. KAFLI.
Ýmisleg ákvæði.

21. gr.
Samvinnubyggðanefnd lætur gera fyrirmyndaruppdrætti að húsum og sam- 

vinnubyggðaskipulagi.til afnota fyrir samvinnubyggðafélög, og lætur þá í té án 
endurgjalds. Kostnaður við þetta greiðist af framlagi ríkissjóðs til samvinnu- 
byggða.

22. gr.
Búnaðarfélagi íslands er skvlt að láta samvinnubyggðanefnd í té ókeypis 

aðstoð þeirra sérfræðinga, sem það hefir í þjónustu sinni.

23. gr.
Kostnaður við störf samvinnubyggðanefndar, svo og þóknun til nefndar- 

manna, greiðist úr ríkissjóði. Atvinnumálaráðherra ákveður, hve há sú þókmín 
skuli vera, og úrskurðar um aðrar greiðslur fvrir störf nefndarinnar.

24. gr.
Nánari ákvæði um sarnvinnubyggðir samkvæmt lögum þessum setur at- 

vinnumálaráðherra með reglugerð, að fengnum tillögum samvinnubyggða- 
nefndar.

25. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar fé er veitt til framkvæmda þeirra í fjárlögum.

Greinargerð.
Búnaðarlöggjöf okkar hefir að þessu eingöngu verið sniðin með tilliti til 

þess, að búskapur væri rekinn á einstökum, dreifðum býlum. Enda er fátt, sem 
einkennir búskaparháttu okkar jafngreinilega og skipulagsleysið. Keinur það 
hvað greinilegast í ljós um allt, er snertir skipulag byggða. Býlin eru sett af al- 
gerðu handahófi, án þess að nokkurt tillit sé til þess tekið, að lega þeirra sé svo, 
að notkun helztu menningartækja nútímans sé möguleg.

Nú er talið sjálfsagt, að skipulagsuppdrættir séu gerðir fvrir kauptún og 
kaupstaði og framvegis verði byggt þar eftir föstum, áður viðteknum reglum.

Frumvarp það, er hér birtist um samvinnubyggðir, er frumdrættir, sem 
stefna að því, að framvegis verði byggðin skipulögð í sveitum, á sinn hátt svipað 
og nú er gert í bæjum og kauptúnum.

Það, sem fyrir vakir með nýmæli þessu í landbúnaðarlöggjöf okkar, eru 
einkum þau meginatriði, sem nú skal greina:

1. Að'skapa skilyrði til hagkvæmari og ódýrari framleiðsluaðferða en nú eru, 
annaðhvort með mjög náinni samvinnu milli sjálfstæðra býla í byggða- 
hverfum, eða algerðum samvinnubúskap.

2. Að skapa sveitafólki aukna möguleika til þess að mynda eigin heimili í 
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 61
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sveitum, svo að það þurfi ekki að hrekjast til sjávarþorpa og' kaupstaða.
3. Að tryggja byggðum þessum afnot af samgöngum og öðrum menningar- 

tækjum, sem nútímalíf heimtar, en sem eru lítt hugsanleg í strjálbýli, vegna 
kostnaðar.

4. Að handverk og smáiðnaður nái að þróast í samvinnubyggðum og geti 
orðið til styrktar aðalatvinnu manna, einkum á vetrum.
Leiðin til að ná þessum tilgangi er, að hin nýja byggð sé i þorpum. Við 

álítum, að þorpunum eigi að koma upp með samvinnu þeirra, sem þar vilja 
búa, og með nokkuð takmarkaðri aðstoð hins opinbera og undir eftirliti þess. 
Aðferðin, sem við hugsum okkur, er sú, að ríkið leggi fram landið og láti leggja 
vegi að því, og láti ennfremur rækta nokkurt land handa hverju býli. Félögin 
koma upp byggingum fyrir félagsmenn og útvegi lán og annist ennfremur sam- 
eiginlegar framkvæmdir, svo sem rafvirkjun, ef til kemur. Síðan ráði félags- 
menn sjálfir, á hvern hátt þeir reka húskapinn, þ. e. hvort hann sé rekinn að 
miklu eða öllu leyti út af fyrir sig hjá hverjum einstakling, eða að einhverju 
eða öllu levti sameiginlega. Um þetta atriði álítum við vafasamt að binda hend- 
ur manna, þó að ýmislegt mæli með því, að algerlega sameiginlegur búskapur, 
með skiptingu afurða eftir á, myndi verða ódýrari.

Við álítum mikilsvert, að ræktun landsins fari á undan öðrum fram- 
kvæmdum, svo að búskapurinn á býlunum geti verið lífvænlegur þegar i stað. 
Hinar arðgæfu frainkvæmdir verða að koma á undan þeim óarðgæfu. Og mikið 
veltur á, að hægt verði að finna ódýrt byggingarfyrirkomulag. Æskilegast, að 
hægt væri að komast af með mjög litlar byggingar í fyrstu og bæta síðar við. 
Eftirlit með byggingum ætlumst við til, að sé mjög strangt, bæði af hálfu hins 
opinbera og félaganna, svo að ekki sé hætta á, að býlin yfirbyggist með dvrum 
húsum. Menn yrðu að sætta sig við, að húsin yrðu sem likust að stærð og fyrir- 
komulagi, notuð sú aðferðin, sem ódýrust telst að hlutfalli við afnotagildi.

Hverja samvinnubyggð yrði að miða við ákveðna tegund búskapar og taka 
tillit til þess þegar í upphafi, bæði með ákvörðun landsstærðar, beitilands, býla- 
fjölda og skipulags í byggðinni. Sumstaðar vrði aðallega kúabú, annarsstaðar 
sauðfjárrækt (t. d. á Norðausturlandi), á öðrum stöðum garðrækt eða alifugla- 
rækt. Á hverjum stað verður fyrst og fremst að miða við þá staðhætti, sem fyrir 
hendi eru, þannig að stunduð sé aðallega sú framleiðslan, sem bezt borgar sig, 
með tilliti til landkosta.

Samvinnubyggðirnar ættu að keppa að því að vera sjálfum sér nógar. Þar 
ætti, er stundir líða, að komast á fót ýmiskonar handverk og iðnaður í smærri 
stíl í sambandi við rafmagnið. Þá myndi því að einhverju leyti varnað, að menn 
þyrftu að sitja auðum höndum yfir vetrartímann.

Af þeim þægindum, sem þetta fyrirkomulag myndi hafa í för með sér, 
mætti margt telja. Þar myndi með tiltölulega litlum kostnaðí geta verið sími 
til afnota fyrir hvert heimili, rafmagn til ljósa, suðu o‘g hitunar (ef ekki væri 
jarðbiti), daglega póstferðir á hvert lieimili, sameiginlegt útvarp, ný aðstaða 
til menntunar fyrir börn og unglinga, skilyrði fyrir sameiginleg afnot bóka — 
og það, sem ekki má gleyma, aðstaða til félagsskapar og dægrastyttingar, sem 
margt fólk má leita eftir til kaupstaðanna.
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Frumvarpið er í þremur köflum. Fjallar fyrsti kafli um framlög rikisins 
til byggða þessara og um eftirlit frá þess hálfu með undirbúningi og fram- 
kvæmdum öllum. Ætlazt er til, að ríkissjóður leggi árlega fram í fjárlögum 
200 þús. kr. til samvinnubyggða. Munum við bera fram sérstakar tillögur til 
þess að afla ríkissjóði tekna í þessu skyni.

Nokkuð af framlagi rikissjóðs má leggja fram í landi. Því að þótt búið sé 
að selja meginhluta hinna opinberu jarðeigna, á þó ríkið enn allmargar jarðir, 
sem eru vel fallnar til slíkra byggðahverfa. Að öðru leyti verður framlag ríkis- 
ins að miklu leyti notað til vinnu, sem fellur í skaut landsmanna sjálfra, svo 
sem til vegagerðar, framræslu og annarar jarðvinnslu. Þetta mundi því skapa 
aukna atvinnu og má nota féð að nokkru levti sem framlög til atvinnubóta, um 
leið og lagður er grundvöllur að aukinni og fjölbreyttari framleiðslu.

Ekki virðist ástæða til þess að skýra einstakar greinar frumvarpsins, hvað 
þennan fyrsta kafla þess snertir, frekar en gert liefir verið hér að framan.

Annar kafli frumvarpsins er um samvinnubyggðafélög, sem stofnuð kunna 
að verða samkvæmt lögum þessum. Hér skal ekki farið inn á einstakar greinar, 
aðeins drepið á meginstefnu þá, sem í kafla þessum felst. Samvinnubyggða- 
félögin eiga að starfa innan ramma samvinnulaganna frá 1921. Megináherzlan 
er lögð á það, að öll óeðlileg verðhækkun á mannvirkjum sé útilokuð með öllu, 
svo að verð fasteigna hækki ekki úr hófi fram og geri allan búrekstur óarðbæran.

Svo er til ætlazt, að hvert samvinnubyggðafélag setji sér sjálft samþvkktir 
um það skipulag, sem félagið vill hafa um starfsháttu alla og samvinnu, innan 
þess ramma, er samvinnubyggðalögin ákveða. Getur þar verið um allmikla 
fjölbreytni að ræða, enda er það ákjósanlegast, að slíkt sé ekki sett í fastar skorð- 
ur með allsherjarlögum, heldur setji hvert félag sér samþykktir samkvæmt 
staðháttum á hverjum stað og því skipulagi, sem það vill hafa um búrekstur og 
annað, er snertir byggðir þessar.

Þá er og reynt að tryggja með ákvæðum 11. og 13. gr., að áhyrgð ríkissjóðs 
fyrir lánum til húsabygginga eða annara mannvirkja verði sem áhættuminnst, 
þar sem svo er tilskilið, að aldrei megi veðsetja mannvirki þessi fyrir hærri 
fjárhæð en nemur 80% af kostnaðarverði þeirra.

Loks er í þriðja kafla frumvarpsins ákveðin störf samvinnubvggðanefndar, 
að svo miklu leyti, sem þau hafa ekki verið ákveðin áður, og fleira, er þurfa 
þótti. Þarf það engrar skýringar við.

Ed. 191. Frumvarp
til laga um breyting á hafnarlögum fyrir Reykjavikurkaupstað, nr. 19 11. júlí 
1911, og lögum um breyting á þeim lögum, nr. 49 23. júní 1932.

Flutningsm.: Jón Þorláksson.

1- gr.
Á eftir orðunum „5 fulltrúum“ í fyrstu málsgr. 3. gr. 1. nr. 49 23. júní 1932 

(6. gr. 1. nr. 19 11. júli 1911) komi: og 5 varafulltrúum.
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2. gr.
Aftan við 10. gr. 1. nr. 19 11. júlí 1911 bætist:
Gjöld þessi hafa forgangsrétt samkvæmt 83. gr. b. 3. skiptalaganna, og eru 

skipagjöldin auk þess tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í eitt ár 
fyrir samningsveði í skipinu.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er fram komið til að bæta úr nokkrum göllum, er hafnar- 

stjórn Reykjavíkur telur vera á núgildandi hafnarlögum fvrir Reykjavíkur- 
kaupstað. 1. gr. mælir svo fvrir, að kjósa skuli varafulltrúa í hafnarstjórn, er 
tekið geti sæti á fundum hafnarstjórnar í forföllum aðalfulltrúa, og er það í 
samræmi við ákvæði þau, er gilda um fulltrúa bæjarstjómar.

2. gr. frumvarpsins er til þess sett að lögfesta þá venju, sem fylgt liefir 
verið af skiptaréttinum undanfarið, að hafnargjöldin séu forgangsskuldir, en 
lagaheimild fyrir því hefir ekki verið skýr. Ennfremur þykir nauðsvnlegt að 
tryggja tekjur hafnarinnar, með því að veita henni í eitt ár lögveð í skipunum 
fyrir skipagjaldinu.

Samkvæmt núgildandi lögum hefir höfnin eingöngu lögtaksrétt fyrir skipa- 
gjöldunum, og er það venjulega algerlega ófullnægjandi, vegna veðskulda þeirra, 
er jafnaðarlega hvíla á skipunum.

Nd. 192. Nefndarálit
um frumvarp til laga um sölu kirkjujarðarinnar Mið-Sámsstaða.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammála um að leggja til, að frumvarpið verði samþvkkt 
óbreytt.

Alþingi, 17. marz 1933.

Rergur Jónsson, Guðbr. Isberg, Steingr. Steinþórsson.
form. fundaskr. og frsm.

Jóhann Þ. Jósefsson. Sveinbjörn Högnason.
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Nd. 193. Nefndarálit

um frumvarp til laga um sérstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar úr 
veðmálabókum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og er sammála um að leggja til, að 
það verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 17. marz 1933.

Bergur Jónsson, Guðbr. Isberg, Steingr. Steinþórsson.
form. fundaskr. og frsm.

Jóh.ann Þ. Jósefsson. Sveinbjörn Högnason.

Nd. 194. Nefndarálit

um frv. til laga um brevt. á lögum nr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun fugla og 
eggja.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Meiri hl. nefndarinnar lítur svo á, að sízt sé ástæða til að fara nú að láta 
undan síga á þeirri braut, sem farin er um að friða sjaldgæfar fuglategundir á 
landi hér, og þær tegundir, sem hætta er á, að fljótt mvndu hverfa, ef friðunar 
nyti ekki við, en svo er um þær tvær tegundir, sem frv. þetta fer fram á, að 
ófriðaðar verði.

Uglan er hér svo sjaldgæf, að fáar fuglategundir munu sjaldgæfari, og um 
svanina er það að segja, að í flestum héruðum landsins mega þeir teljast harla 
sjaldséðir, og mvndu fljótt hverfa, ef engin, eða svo að segja engin takmörk 
væru sett fyrir útrýmingu þeirra.

Meiri hl. nefndarinnar ræður því deildinni frá að samþykkja frv.

Alþingi, 18. marz 1933.

Sveinbjörn Högnason, Guðbr. Isberg,
frsm. fundaskr.

Jóhann Þ. Jósefsson. • Steingr. Steinþórsson,
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195. Frumvarp
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Nd.
til áfengislaga.

Flm.: Jón A. Jónsson, Bergur Jónsson, Ólafur Thors, Hannes Jónsson, 
Guðbr. Isberg, Magnús Jónsson, Bernharð Stefánsson, Lárus Helgason, 

Bjarni Ásgeirsson, Jónas Þorbergsson, Jóhann Þ. Jósefsson.

I. KAFLI.

Almenn ákvæði.

1. gr.
Áfengi telst samkvæmt lögum þessum hver sá vökvi, sem meira er í en 

254% af vínanda að rúmmáli. Duft, kökur og annað, er þau efni eru í, sem 
sundur má leysa í vökva og hafa nefndan áfengisstyrkleika, skal fara með sem 
áfengan drykk.

2. gr.
Veiti Alþingi með sérstökum lögum heimild til tilbúnings áfengs öls á 

Islandi, skal það, að því leyti sem þau lög ná til, vera undanþegið ákvæðum 
þessara laga um tilbúning, sölu og veitingar i landinu.

II. KAFLI.

Innflutniiígur áfengis.

3. gr.
Bíkisstjórninni einni er heimilt að flytja hingað til lands áfenga drykki 

eða áfengisvökva, hverju nafni sem nefnist. Áfengisverzlun ríkisins annast 
innflutninginn.

Sendiræðismönnum erlendra rikja skal þó heimilt að flytja frá útlönd- 
um hæfilegan áfengisforða til heimilisþarfa sinna án tollgreiðslu og álagning- 
ar, en tilkynna skulu þeir Áfengisverzlun ríkisins í hvert skipti, er innflutn- 
ingur á sér stað.

4. gr.
Nú kemur skip frá útlöndum, og er skipstjóra þá skylt að tilkynna lög- 

gæzlumanni þegar í stað, eða um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort nokkurt 
áfengi sé í skipinu og hve mikið.

Nú hefir skipið áfengi frá útlöndum, sem ekki er flutt inn samkvæmt 
heimild í '3. gr., og skal þá löggæzlumaður á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur 
til, setja embættisinnsigli sitt fyrir hið aðflutta áfengi, og ábyrgist skipstjóri, 
að engu áfengi sé skotið undan innsiglan og áð innsigli séu ekki brotin eða af 
áfenginu tekið fyrr en skipið er alfarið frá landinu, enda gangi löggæzlumaður 
úr skugga um það, áður en skip lætur úr síðustu höfn, að innsiglin séu heil og 
ekkert hafi verið tekið af áfenginu. Þó má skipið hafa hæfilegan skipsforða 
af áfengi óinnsiglaðan, en aldrei má gefa eða selja af þeim forða öðrum en 
skipverjum.



Þingskjal 195 487

Skrá yfir innsiglað áfengi og óinnsiglaðan skipsforða áfengis skal fylgja 
skipinu og samrit af skránni liggja hjá þeim, er innsiglaði.

Dómsmálaráðherra ákveður með reglugerð, hvað teljast skuli hæfilegur 
skipsforði af vínum, svo og um varnir gegn misnotkun hans.

Löggæzlumaður skal jafnan rannsaka á fyrstu höfn, hvort áfengi er í skipi, 
hvort heldur skipið er íslenzkt eða erlent. Hefir hann vald til þess að opna hirzl- 
ur skipverja og farþega og rannsaka aðra staði í skipinu, til þess að ganga úr 
skugga um, hvort áfengi sé þar.

Skipstjóri ber ábyrgð á brotum skipverja gegn þessari grein, en farþegar 
á farangri sínum.

Fyrirmæli þessarar greinar ná ekki til herskipa eða skemmtiferðaskipa.

5. gr.
Strandi skip hér við land og hafi meðferðis áfengi, eða berist þvílíkt vogrek 

á land, skal hreppstjóri í forföllum lögreglustjóra þá þegar taka áfengisílátin til 
varðveizlu og innsigla þau. Hann segir lögreglustjóra tafarlaust til áfengisins, og 
kemur lögreglustjóri því til geymslu á óhultum stað.

Sé eigandi kunnur, skal tilkynna honum með fyrstu ferð um björgun áfeng- 
isins. Kjósi hann innan 12 mánaða frá tilkynningu, að það sé sent úr landi á hans 
kostnað, skal það gert, ella sé það eign ríkissjóðs. Sama er, ef eigandi gefur sig 
fram samkvæmt auglýsingu, og skal þá telja frestinn frá því, að hann segir til sín.

Gefi enginn eigandi sig fram áður en hinn lögskipaði auglýsingafrestur er 
útrunninn, skal áfengið eign ríkissjóðs.

6. gr.
Enginn má taka við neinskonar ólöglega aðfluttu áfengi úr skipi hér við 

land eða í íslenzkri landhelgi né heldur taka við áfengi á floti, hvort sem hann 
gerir það endurgjaldslaust eða gegn endurgjaldi.

Landhelgi telst Samkvæmt þessum lögum 4 sjómílur á haf út frá stór- 
straumsfjöruborði, og sé tahð frá yztu skerjum og hólmum, er upp lir sjó 
koma, enda teljast firðir og víkur i landhelgi, allt það, sem landmegin verður 
innan við beina línu, er dregin sé þar milli nesja, sem næst fjarðarmynni verða 
12 sjómilur, og 4 sjómílur til hafs frá þeirri linu.

III. KAFLI.
Tilbuningur áfengis.

7. gr.
Bannað er að brugga á Islandi eða. búa til áfenga drykki eða áfengisvökva 

og gera drykkhæft það áfengi, sem er eða gert hefir verið óhæft til drykkjar, 
sbr. þó 2. gr.

8. gr.
Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld, sem nota á eða haía verið notuð við 

bruggun eða tilhúning áfengra drykkja eða til þess að gera drykkhæft það á-
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fengi, sem ódrykkhæft var. Áfengi það, sem búið hefir verið til eða aftur gert 
drykkhæft, skal og upptækt ásamt ílátunum. Andvirðið rennur i ríkissjóð.

IV. KAFLI.
Sala og veitingar áfengis.

9- gr.
Áfengisverzlun ríkisins annast sölu áfengis þess, sem ríkið flytur inn sam- 

kvæmt 3. gr. Heimilt er henni að leggja á áfengið allt að 100%, miðað við verð 
þess, hingað komið, að tolli viðbættum.

10- gr.
Heimilt er Áfengisverzlun ríkisins að selja annað áfengi en það, sem um 

ræðir i lögum nr. 3, 4. apríl 1923, á útsölustöðum í kaupstöðum landsins, nema 
meiri hluti viðkomandi bæjarstjórnar greiði atkvæði gegn því.

Áfengisverzluninni er og heimilt að setja á stofn nýja útsölustaði áfengis, 
þó aðeins í kauptúnum, sem hafa yfir 300 íbúa. Áður en útsalan er sett á stofn 
skal fara fram atkvæðagreiðsla kosningabærra manna í kauptúninu, eða í við- 
komandi hreppi, ef kauptúnið er ekki hreppur út af fvrir sig, um það, hvort út- 
salan skuli leyfð. Atkvæðagreiðslan skal fara fram á almennum hreppsfundi. 
Verði meiri hluti greiddra atkvæða móti útsölunni, skal hún ekki leyfð.

11- gr.
Heimild til þess að selja aftur áfengi, er keypt hefir verið af Áfengisverzlun 

ríkisins eða útsölum hennar, hafa þeir einir, er hér greinir:
1. Lyfsalar og læknar, sem rétt hafa til lyfjasölu, þó eingöngu þau vín, sem 

talin eru i lyfjaskrá, og aðeins til lyfja. Smáskammtalæknum, sem lækn- 
ingaleyfi hafa samkvæmt lögum, er og heimilt að selja smáskammtalvf 
með vínanda í, er þeir kaupa í innlendum lyfjabúðum, enda fylgi pöntun 
þeirra meðmæli hlutaðeigandi lögreglustjóra.

2. Veitingastaðir þeir, sem rétt hafa til veitingar áfengra drykkja, þó aðeins 
til neyzlu á staðnum og með þeim takmörkunum, er veitingalevfið og reglu- 
gerð ákveður.

3. Sala vínanda til eldsneytis, er gerður hefir verið óhæfur til drykkjar, skal 
lúta sömu reglum og um venjulegar verzlunarvörur gilda.

12. gr.
Dómsmálaráðherra hefir heimild til þess að leyfa veitingahúsum í kaup- 

stöðum veitingar á vínum þeim, er um ræðir í lögum nr. 3, 4. april 1923. Hann 
getur og leyft veitingar annara vína, ef leyfisbeiðni fvlgja meðmæli hlutað- 
eigandi bæjarstjórnar, og með þeim skilyrðum um veitingastað og veitingatíma, 
sem bæjarstjórnin setur.

13. gr.
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu og veitingar vina samkvæmt 

þessum kafla. Ákveðið skal meðal annars í reglugerðinni, að áfengissölubúðir



skuli lokaðar frá hádegi á laugardögum og aðfangadögum stórhátíða til kl. 9 
að morgni næsta virkan dag.

Brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varða refsingu samkvæmt lögum 
þessum.
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V. KAFLI.

Meðferð áfengis í Iandinu.

14. gr.
Afengi má ekki afhenda né veita neinum, sem er bersýnilega ölvaður, og 

ekki heldur yngri mönnum en 21 árs, og varðar sektum samkvæmt 32. gr., ef 
út af er brugðið.

15. gr.
Allt það áfengi, sem Áfengisverzlunin lætur af hendi, skal merkt innsigli 

hennar. Fimiist ólöglegt áfengi í vörzlum manns, skal honum skvlt að færa 
sönnur á, hvernig hann hafi fengið það. Geri hann það ekki, skal hann sæta 
sektum samkvæmt 24. gr.

16. gr.
Með þeirri undantekningu, sem í 10. og 11. gr. segir, skal öllum óheimilt 

að veita, selja eða láta af hendi áfengi til annara manna gegn því, að gjald eða 
annað verðmæti komi fyrir.

17. gr.
Láti nokkur viðgangast ólöglegan tilbúning áfengis, ólöglega sölu eða 

geymslu þess i húsum sínum eða á landi sínu, skal hann sekur samkv. 30. gr. 
Sama refsing liggur við, ef skip, bátur eða flutningatæki eru með vitund og 
vilja eigandans notuð til geymslu, flutnings eða sölu ólöglegs áfengis.

18. gr.
Bannað er að neyta áfengis í veitingastofum, veitingatjöldum eða öðrum 

stöðum, þar sem veitingar fara fram.
Ekkert félag manna má liafa um hönd í félagsskap áfengisveitingar né 

heldur má áfengisnautn fara fram í félagsherbergjum, hvort sem þau eru i húsi 
félagsins eða annara, nema leyfi lögreglustjóra komi til.

VI. KAFLI. 

ölvun.

19. gr.
Hver sá, sem sökum áberandi ölvunar veldur óspektum eða hneyksli á 

almannafæri, opinberum samkomum eða skipum hér við land, skal sæta ábvrgð 
samkvæmt lögum þessum.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 62
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20. gr.
Hver sá embættismaður eða starfsmaður ríkisins, sem er ölvaður, þegar 

hann er að gegna embætti sínu eða starfi, skal sæta refsingu. Þriðja brot varðar 
embættismissi eða frávikning úr stöðunni um stundarsakir, eigi skemur en 3 
mánuði, eða að fullu og öllu, ef miklar sakir eru. Sé uin lækni að ræða, missir 
hann lækningaleyfi sitt ásamt embættinu.

Sömu refsingu skal hver sá læknir sæta, þótt hann sé ekki embættismaður, 
sem er ölvaður, þegar hann er að gegna læknisstörfum sínum, og kemur þá 
missir lækningaleyfis um stundarsakir eða fyrir fullt og allt i stað embættis- 
eða sýslunarmissis.

21. gr.
Séu lyfsalar eða þjónar þeirra ölvaðir við störf sín, sæta þeir sömu refsingu 

og læknar.
22. gr.

Séu skipstjórar, stýrimenn, bátaformenn eða vélstjórar ölvaðir við störf 
sín á skipi, sem þeir eiga að stjórna, sæta þeir sömu refsingu og embættismenn 
samkvæmt 20. gr. Kemur þá missir réttar til skipstjórnar, stýrimennsku eða 
vélgæzlu, eftir því sem við á, í stað embættismissis eða sýslunarmissis.

23. gr.
Ef flugmenn eða bifreiðastjórar eru undir áhrifum áfengis við flug eða 

akstur, varðar það missi flug- eða ökuskírteinis um stundarsakir, þó eigi skemur 
en 3 mánuði, eða fyrir fullt og allt, ef miklar sakir eru eða brot er ítrekað.

VII. KAFLI. 
Refsiákvæði.

24. gr.
Fyrir brot gegn 3. gr. skal refsa þannig:

1. Ef áfengi er flutt inn í því skyni að selja það eða veita fyrir borgun, þá
varðar það sektum:

Fyrsta sinni ........................... 1000— 5000 kr.
Öðru sinni ...........................  2000—10000 —
Þriðja sinni ...........................  4000—20000 —

Auk þess greiðist i sekt 40 kr. á hvern lítra þess áfengis, sem innflutt er.
Sé um verulegt brot að ræða, má ennfremur dæma sökunaut i fang-

elsi, og skal það jafnan gert, þegar um margítrekað brot er að ræða.
Flytji skip hingað ólöglega áfengi, svo að telja megi það verulegan

hluta af farmi þess, skal það gert upptækt með dómi handa ríkissjóði.
Brot gegn 3. gr. telst fullframið, þegar áfengi það, sem til sölu eða veit-

inga er ætlað, er flutt inn í landhelgi.
Skip skal ávallt vera að veði til tryggingar greiðslu á sektum og máls-

kostnaði, og má kyrrsetja það og selja, að undangengnu fjárnámi, til lúkn- 
ingar hvorutveggja.
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2. Nú þykir eigi sannað, að áfengið sé flutt inn til sölu eða veitinga fyrir borgun, 
svo og þegar skipstjóri ber ábyrgð á broti skipverja, en er ekki við það 
riðinn að öðru leyti, þá varðar það sektum frá 100—3000 kr.

Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi verða eign ríkissjóðs.

25. gr.
Skýri skipstjóri lögreglustjóra, hreppstjóra eða sérstökum löggæzlumanni 

rangt frá um áfengi það, er hann hefir meðferðis, eða dragi að skýra frá 
áfengisbirgðum samkvæmt 3. gr., skal hann sekur um 500—5000 kr., liggi ekki 
þyngri refsing við broti hans samkvæmt öðrum lagaákvæðum. Skip er að veði 
fyrir sektum og málskostnaði eins og segir í 24. gr. 1., síðustu málsgrein.

Áfengi það skal gert upptækt, sem skotið var undan innsiglan eða vanrækt 
að skýra frá.

26. gr.
Brot gegn fyrri málsgrein 6. gr. varða refsingu samkvæmt 24. gr.

27. gr.
Brot gegn 7. gr. varða sektum, 100—5000 kr., og skal sökunautur ennfremur 

sæta fangelsi, ef áfengið hefir verið ætlað til sölu eða veitinga fvrir borgun og 
brot er margítrekað, eða miklar sakir eru að öðru leyti.

28. gr.
Misbeiti læknir lækningaleyfi sínu til þess að útvega mönnum áfengi til 

neyzlu, með þvi að láta af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi án 
þess að áfengið sé nauðsynlegt til lækninga, skal hann við fyrsta brot sæta sekt- 
um, 200—2000 kr. Itrekað brot varðar sektum 400—5000 kr.

Sama gildir um lyfsala og þjóna þeirra, ef þeir misnota aðstöðu sína til 
þess að selja mönnum áfengi til neyzlu.

Sé brot margítrekað, eða að öðru leyti stórfellt, skal auk sektar svipta 
sökunaut leyfi til þess að láta af hendi áfengi eða áfengisblöndur eða gefa út 
áfengisseðla. Lágmark leyfissviptingar skal vera 2 ár. Sé brot svo vaxið, að það 
falli undir ákvæði 30. gr. 2. málsgr., skal beita refsingu samkvæmt þeirri. grein.

29. gr.
Misnoti veitingamaður, sem leyfi hefir til áfengisveitinga, leyfi sitt með 

því að veita áfengi á öðrum tímum eða á annan hátt en honum er heimilt, eða 
aðrar víntegundir, svo og með því að selja áfengi án þess að neytt sé á staðn- 
um, varðar það refsingu samkvæmt 30. gr. og leyfissviptingu samkvæmt 31. gr.

30. gr.
Brot gegn ákvæðum 16. gr. varða sektum frá 200—2000 krónum. Sé brotið 

itrekað, varðar það sektum frá 400—5000 krónum.
Brjóti nokkur oftar ákvæði þessarar greinar eða geri sér að atvinnu sölu 

eða veitingar áfengra drykkja, varðar það, auk sektar, fangelsi allt að 3 
mánuðum.
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31- gr.
Verði maður, sem leyfi hefir til veitingasölu eða gistihúshalds samkvæmt 

lögum nr. 21, 15. júní 1926, sekur um brot á ákvæðum 16. gr., varðar það refs- 
ingu samkvæmt 30. gr. Hafi brotið átt sér stað í sambandi við atvinnurekstur 
hans, skal hann auk refsingarinnar sviptur veitingaleyfi, í fyrsta sinni ekki 
skemur en einn mánuð, i annað sinni ekki skemur en þrjá mánuði og í þriðja 
sinni að fullu og öllu.

Þjónustumenn sæti sektum, 50—1000 kr.

32. gr.
Brot gegn ákvæðum 14. gr. varða sektum frá 25—500 krónum.

33. gr.
Brot gegn 17. gr. varða sektum 50—2000 kr. og ítrekað brot 100—4000 kr.
Fjárnám fyrir sektum og kostnaði skal gera í bátum og flutningatækjum, 

sem notuð eru til ólöglegs áfengisflutnings.

34. gr.
Brjóti nokkur ákvæði 18. gr. 1. málsgr., varðar það veitingasala, ef það er 

með vitund hans, 50—1000 kr. sekt og nevtanda 25—500 kr. sekt. Þriðja brot 
varðar veitingasala missi veitingaleyfis.

Brot gegn 2. málsgr. 18. gr. varðar félagsstjórn, þjónustumenn og neytend- 
ur 50—2000 króna sektum.

35. gr.
Brot gegn 19. gr. varða sektum frá 25—500 kr., nema þyngri refsing liggi 

við að öðrum lögum.
36. gr.

Brot gegn 20.—22. gr. varða sektum: Fvrsta sinni 100—500 kr. Öðru sinni 
200—1000 kr. Þriðja sinni stöðu- eða starfsmissi samkvæmt ákvæðum áður- 
nefndra greina.

37. gr.
Sá, sem kemur því til leiðar með fortölum eða fjárframlögum, heitum, hót- 

unum eða ráðum sínum, að 3., 6. gr. 1. málsgr. eða 7. gr. þessara laga verði brot- 
in, veitir til þess aðstoð i orði eða verki, tekur þátt í gróða af þeim brotum eða 
aðstoðar aðra til þess að halda þeim gróða, skal, þótt hann verði ekki talinn 
aðalmaður i verknaðinum, sæta sektum, 50—4000 kr.

VIII. KAFLI.
Ýms ákvæði.

38. gr.
Af ágóða ríkisins af áfengissölu skulu árlega ganga 15000 kr. til Stórstúku 

Islands til bindindisstarfsemi innanlands.
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39. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna allar í Menningarsjóð.
Gera skal aðför hjá hinum seku til lúkningar sektum samkvæmt lögum

þessum, að því aðeins skulu þeir afplána sektir í fangelsi, að fé þeirra hrökkvi 
ekki fyrir þeim.

40. gr.
Vinnuskvlda má vera samfara afplánun sekta samkvæmt lögum þessum.

41. gr.
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum sem almenn 

lögreglumál.
42. gr.

Lög þessi skal prenta á íslenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku, og svo 
mörg eintök, að nægi til að senda umboðsmönnum ríkisins i öðrum löndum.

43. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 64, 19. maí 1930, og öll þau 

lagaákvæði, er koma í bág við þessi lög.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er samhljóða frumvarpi því, er flutt var á síðasta' þingi. 

Allar hinar sömu ástæður eru enn fvrir hendi, og þó í fyllri mæli. Heimabrugg- 
un hefir aukizt að mun frá í fyrra, og er sýnilegt, að hún fer vaxandi með ári 
hverju, þar til bannið er afnumið, en samfara heimabruggi vex ofneyzla áfengis, 
og þá sérstaklega „landans“, einkum í þeim héruðum, sem áður voru að mestu 
„þurr“. Munu ekki finnast nú nema tvær eða þrjár sýslur á landinu, þar sem 
ekki er heimabruggað í smærri eða stærri stíl.

Ríkissjóður er svo skuldum hlaðinn, að hann getur að minnstu leyti bætt úr 
þeim kröfum, sem til hans eru gerðar með sanngirni, og svo langt er frá því, að 
hagur hans batni, að enginn, sem til þekkir, lætur sér koma til hugar, að skuldir 
hans fari lækkandi á næstu árum, heldur er þvert á móti fvrirsjáanlegt, að þær 
aukast að mun, jafnvel þó atvinnuvegunum sé um of íþyngt, eins og undanfarið 
hefir verið gert. Hinsvegar er ríkissjóði vís mikill tekjuauki af einkasölu áfengis, 
ef frv. þétta verður samþvkkt. Gróðann af óleyfilegu áfengi taka nú smygl- 
arar og „landa“-bruggarar. Þeir eru hinir einu, sem græða á þvi ástandi, sem nú 
ríkir, en aðrir ríkisborgarar tapa bæði fjárhagslega og siðferðislega.

Bandaríkjamenn eru á leið að afnema bannið. Mikill meiri hluti þjóðarinnar 
hefir séð, hvílíkt kák bannlögin þar í landi hafa verið, og hefir þó ekki skort á 
fjárframlög til að reyna að halda þeim uppi.

Að öðru leyti vísast til greinargerðar frumvarpsins frá í fýrra.
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Nd. 196. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1931.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum 1931, eru veittar kr. 

3392238.14 til gjalda þeirra, seiii tilfærð eru í 2.—11. grein hér á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt.

I. Ráðuneytið o. fl.
Kr. Kr.

Við 4. Annar kostnaður ............................................. 38268.51
— 5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum .............. 12530.24
— 6. b. Til pappírs og prentunar ............................. 14519.25

c. Til kostnaðar við sendingar ....................... 599.50

II. Hagstofan.
— 3. Prentun evðublaða ........................................... 1386.48
— 5i Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ................... 1740.57
— 6. Manntal 1703 .................................................... 40.56

---------------- 69085.11

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

A. Dómgæzla og lögreglustjórn.
Við 1. b. Annar kostnaður......................................... 6849.98
— 4. b. Húsaleiga o. fl.............................................. 120.00

d. Samning spjaldskrár ................................... 1140.00
— 5. a. Laun fulltrúa og 4 skrifara............. .......... 11230.00

b. Laun 6 tollvarða.......................................... 3480.00
c. —d. Húsaleiga, hiti og ljós ....................... 800.00
e. Innheimtukostnaður ................................... 7845.00

6. a. Laun fulltrúa og 3 skrifara ....................... 7130.80
b.—c. Húsaleiga, hiti og ljós........................... 1287.00

d. Ýmis gjöld ........................................................ 1358.91
— 7. Skrifstofukostn. sýslumanna og bæjarfógeta .. 8700.00
— 9. Til landhelgisgæzlu ........................................... 235242.09

Flyt 285183.78 69085.11
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Kr.
Flutt 285183.78

Við 11. Til hegningarhússins og viðhaldskostn. fangah. 4935.03
— 12. Til vinnuhælisins á Litla Hrauni. 47000.00
— 13. Annar sakamálakostn. og lögreglumála m. m. 122156.60
— 14. Þóknun til sjódómsmanna........... 64.00
— 15. Þóknun til setu- og varadómara .................. 7858.75

B. Sameiginl. kostn. við embættisrekstur.
— 1. a. Burðareyrir ................................................. 38289.98

b. Embættisskeyti ............................................ 9006.81
— 4. Skattanefndakostnaður m. m............................ 62089.56
— 5. Eyðublöð o. fl................................................... 32696.35

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

Til læknaskipunar og heilbrigðismála.
Við 2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis ............... 4745.02
— 3. Læknisvitjanastyrkur .................................... 600.00
— 8. Geislalækningastofa ríkisins .......................... 1249.28
— 10. Styrkur til héraðslækna til utanferða........... 257.51
— 13. Heilsuhælið á Vífilsstöðum ........................... 9887.50
— 15. b. Til sjúkraskýla og læknisbústaða ........... 13190.28

h. Heilbrigðiseftirlit með alþýðuskólum.........  826.93
m. Til styrktar mönnum, er þurfa gervilimi .. 150.00

Kr.
69085.11

609280.86

30906.52

5- gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:

Til samgöngumála.
A. Póstmál:

Við 1. b. Póstafgreiðslumenn utan Rvíkur.......................5516.67
— 2. Póstflutningur ................................................. 60512.98
— 3. a. Skrifstofukostnaður ....'.............................. 17578.91

d. Önnur gjöld...................................... 52709.55
B. Vegamál:

— I. 3. Ferðakostn. og fæðispeningar ............ 1447.98
— 4. Til aðstoðarm. og mæbnga .................. 2677.82
— 5. Skrifstofukostnaður ................................. 8079.30
— II. Þjóðvegir:
— a. 4. Vesturlandsvegur ............................ 19010.96

5. Húnavatnssýsluvegur ...................... 1547.84.

Flyt 169082.01 709272.49
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Kr. Kr.
Flutt 169082.01 709272.49

Við 10. Þistilfjarðarvegur ............................ 7920.60
— 12. Biskupstungnabraut ........................ 580.19
— 13. Skaftártunguvegur .......................... 15529.04
— b. Viðhald og umbætur ...........................  319088.50
— III. Til brúargerða samkv. brúalögum ............ 38047.71
— IV. Til slitlags á akvegum ................................. 45000.00
— V. Fjallvegir .................................................... 6643.08
— VI. 1. Til áhalda ............................................... 24318.82
-— VII. 1. Til akfærra sýsluvega ............................. 1791.04
— X. Til vetrarflutninga ...................................... 10037.78
— XIII. Til húsa í Bakkaseli.................................... 238.71
— XIV. Til útihúsa i Fornahvammi ..........   6673.53

C. Samgöngur á sjó:
— 1. a. Til strandferða ................................. 327389.49

D. Vitamál og hafnargerðir:
— I. 3. Til verkfróðra aðstoðarmanna ............. 1018.00
— 4. Til skrifstofuhalds ................................. 7099.58
— 5. Ferðakostnaður og fæðispeningar ....... 131.60
— III. Bekstrarkostnaður vitanna ........................ 20015.77
— IV. Sjómerki og viðhald sæluhúsa .................. 3046.46
— V. Til vitagerðar ............................................. 14013.12
— VII. Ýmislegt ...................................................... 10168.34

F. Hraðskeyta og talsímasamband:
— I. Til viðauka simakerfa o. fl......................... 2459.19
— II. Til einkasíma í sveitum ............................ 489.30
— III. Til nýrra símlagninga ................................ 17169.19
— V. 2. Kostnaður af aðalskrifstofu .................. 6017.16
— 3. Ritsímastöðin í Beykjavík ..................... 6234.06
— 4. Loftskeytastöðin i Beykjavík................. 4276.35
— 5. Bæjarsíminn í Reykjavík ....................... 39178.08
— 6. Áhaldahúsið ............................................ 3257.27
— 7. Ritsímastöðin á Akureyri .................... 4682.72
— 8. — á Seyðisfirði ................... 3517.14
— 9. — á Isafirði ........................ 683.32
— 10. Símastöðin á Borðeyri .......................... 222.55
— 11. — í Hafnarfirði ...................... 2996.02
— 12. — í Vestmannaeyjum ............. 2168.23
— 13. — á Siglufirði ......................... . 3812.09
— 14. Til aukaritsímaþjónustu ........................ 3546.62

Flyt 1128542.66 709272.49
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Kr. Kr.
Flutt 1128542.66 709272.49

15. Til annara símast. og eftirlitsst............. 2166.28
16. b. Til uppbótar á launum símritara o. fl. 3485.00

c. Til uppb. á launum kvenvarðstj. o. fl. 949.86
VI. Eyðublöð, prentun, ritföng o. fl................ 5555.96

VII. Viðbót og viðhald stöðvanna .................... 9767.98
IX. Ferðakostnaður ...................................... 4427.25
X. Viðhald landssímanna ................................ 23446.77

XIII. Tillag til alþjóðaskrifst. í Bern ................ 326.30
XIV. Ýmis gjöld .................................................. 3823.01

G. Otvarp:
II. 2. Útvarpsráð og útvarpsefni ....................... 56749.48

3. Viðhald, ræsting, ljós, hiti o. fl................ 6996.36
4. Ýmis gjöld.............................................. 7708.02

----------------  1253944.93

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

Til kirkju- og kennslumála.

A. Andlega stéttin:
b. 7. Til húsabóta á prestssetrum............. 7552.53

B. Kennslumál:
I. 1. Hiti, ljós, ræsting o. fl...................... 1130.89

m. 2. Ýmis gjöld ....................................... 9148.05
II. a. Til íslenzkra stúdenta í erl. háskólum 1053.07

b. Námsstyrkir ..................................... 649.45
III. b. 2. Eldiviður, Ijós og ræsting................ 2020.36

3. Til skólahúss, utan og innan............. 5817.44
9. Ýinis gjöld ....................................... 1789.58

10. Til verðlaunabóka ............................ 117.40
IV. b. 1. Aukakennarar og stundakennarar . . 10431.99

4. Eldiviður og ljós .............................. 3771.35
7. Til viðhalds ...................................... 67.68
8. Ýmis gjöld ........................................ 8001.88

V. b. 1. Stundakennsla .................................... 2882.68
2. Eldiviður og ljós .............................. 46.15
3. Bókakaup og áhöld........................... 212.40
5. Vornámskeið ..................................... 1872.14
6. Til viðhalds .............................................. 1383.01

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).
Flyt 57948.05 1963217.42

63
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Kr. Kr.
Flutt 57948.05 1963217.42

7. Ýmis gjöld ............................................. 1897.92
Við VI. b. 1. Stundakennsla .................................... 300.00

2. Eldiviður og ljós ............................... 315.77
5- Ýmis gjöld ......................................... 125.46

-— VII. b. 1. Stundakennsla .................................... 180.00
5. Til prófhalda ..................................... 188.00

— VIII. l.e. 2. Kennsluáhöld ..................................... 207.00
3. Eldiviður og Ijós ............................ 633.68
4. Ýmis gjöld ........................................ 835.32

— 2.c. 1. Verklegt nám ................................... 1360.30
2. Kennsluáhöld .................................... 149.01
3. Eldiviður og ljós .............................. 1323.72
4. Ýmis gjöld ...................................... 1839.94

— XI. 2. b. Annar kostnaður .............................. 1136.33
— XIII. 1. Skrifstofukostnaður .............................. 5560.00
— 5. Prófdómarar .......................................... 1499.20
— 6. Barnaskólahús utan kaupstaða ............... 879.00
— 8. Utanfararstyrkur barnakennara ........... 1000.00
— XIV. 1. b. 2. Eldiviður og Ijós .......................... 500.00

c. Til vatnsveitu í skólann............. ..... . 1978.68
— 5. Til að reisa héraðsskóla ........................ 63136.38
— XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja .... 9730.05
— XVII. 1. Til kennslu blindra barna .................... 81.11

---------------- 152804.92

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:

Til vísinda, bókmennta og lista.
Við 1. d. Bækur, handrit og bókband...................... 34.29
— 5. a. Eldiviður, ljós og ræsting .....................  380.54

b. Viðhald og áhöld......................................... 2416.14
— 41. Til listasafnshúss Einar Jónssonar ............ 10777.70
—- 45. Ferðastyrkur til útlanda ............................. 931.70

---------------- 14540.37

8. gr.
Til viðbótar við gjöld i 16. gr. er veitt:

Til verklegra fyrirtækja.
Við 17. b. Til aðstoðar ................................................ 7310.98

c. Til veðurathugana o. fl................................. 439.17

Flyt 7750.15 2130562.71
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Kr.
Flutt 7750.15

d. Til veðurskeyta o. fl............................ 2613.07
e. Til loftskeytatækja ...................................... 361.78
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting......... 962.14
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum

málum ....................... .................................. 400.00
Við 18. Til landmælinga ......................................... 1525.71
— 21. e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ................ 5285.59
— 22. b. Skrifstofukostnaður .................................... 3340.11
— 23. Til markaðsleitar erlendis................ 1596.57
— 24. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndum .. 5904.10
— 40. Til dýraverndunarfél. Islands .................... 750.00
— 45. Til mælinga og rannsókna á vatnasv. Þverár

og Markarfljóts............................................ 8591.89

9- gr.
Til viðbótar við gjöldin í 17. gr. er veitt:

Til almennrar styrktarstarfsemi.
Við 6. Til slysátryggingar............................................... .............

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

óviss gjöld.
Óviss gjöld .....................................................................

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

Greiðslur samkvæmt lögum m. m.

Kr.
2130562.71

39081.11

5268.18

82596.48

1134729.66

Bryggjugerð í Borgarnesi............................. 6346.71
Væntanleg fjáraukalög................................  1118569.75
Þingsályktanir ............................................. 9813.20

Kr. 3392238.14
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Ed. 197. Frumvarp
til laga um salerni í sveitum.

Flutningsm.: Bjarni Snæbjörnsson, Guðmundur Ólafsson.

1. gr.
Salerni skal vera á hverjum sveitabæ, eitt eða fleiri eftir þörfum. Gerð 

þeirra skal fullnægja þeim kröfum, sem landsstjórnin gerir, og þeim fyrir- 
myndum, sem hún lætur í té.

2. gr.
Vorið 1933 skulu hreppsnefndir telja saman, hve mörg býli eru salernis- 

laus i hverjum hreppi. Á hverju ári frá því lög þessi ganga i gildi skulu gerð 
salerni á ekki færri en % salernislausu býlanna, og tiltekur hreppsnefnd, á 
hvaða býlum skuli gera salerni það árið. Salernagerðinni skal lokið innan 5 
ára frá því hún hófst.

3. gr.
Um gerð salerna, leiðbeiningar og uppdrætti fer eftir því, sem ákveðið 

verður í reglugerð, er ráðherra gefur út.

4. gr.
Ríkissjóður styrkir gerð salernafora eftir sömu reglum og áðrar safnþrær. 

Að öðru leyti ber jarðeigandi eða umboðsmaður hans kostnaðinn af gerð 
salerna.

5- gr.
Nú vanrækir einhver að gera salerni eftir því, sem sveitarstjórn ákveður, 

og sætir hann þá 10—50 kr. sekt í sveitarsjóð. Sé vanrækslan ítrekuð næsta ár, 
skal, auk sekta, dæma hlutaðeiganda til salernisgerðar, að viðlögðum 2—10 
kr. dagsektum, er einnig renna i sveitarsjóð.

6. gr.
Brot á lögum þessum skal fara með sem almenn lögreglumál.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr einar gerð.
Þó salerni væru hér algeng í fornöld og ef til vill á öllum bæjum, þá lagð- 

ist sá siður niður á eymdarárum vorum, og um langan aldur hafa flest sveita- 
býli verið salernislaus. Vér erum orðnir svo vanir þessu menningarleysi, að 
enn er fjöldi býla salernislaus, þrátt fyrir allar upphvatningar og allt, sem 
um það hefir verið ritað. Jafnvel í kauptúnum vorum hefir orðið að skylda 
húseigendur til salernagerðar með heilbrigðissamþykktum.

Þó þetta hafi breytzt mikið til batnaðar í sveitum, þá mun það ekki of- 
mælt, að að minnsta kosti annaðhvert býli sé salernislaust. Þetta er blettur á
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landi og þjóð, órækur vottur um menningarleysi, hirðuleysi um þýðingar- 
mikið heilbrigðismál og illa áburðarmeðferð. Alla þá vansæmd, sem hlotizt 
hefir af þessu, þekkja þeir bezt, sem ferðast hafa um landið með útlendum 
ferðamönnum. Þeir eru algerlega forviða á því, að slíkt skuli geta átt sér stað 
hjá fólki, sem kallast menningarþjóð. Fylgdarmennirnir reyna sífellt til að 
breiða yfir þetta, en tekst það sjaldnast, því glöggt er gests augað.

Flestir munu hafa gert sér góðar vonir um það, að svo sjálfsagður hlutur 
sem salernin eru kæmi af sjálfu sér án alls aðhalds. Þessi von hefir að miklu 
leyti brugðizt, og má ganga að þvi visu, að enn liði mannsaldur áður en salerni 
eru komin á hvern bæ. Með frv. þessu er reynt til þess að fá máli þessu hrund- 
ið i framkvæmd á 5 árum.

Þrátt fyrir erfiðar ástæður manna um þessar mundir ætti þetta að vera 
kleift. Timbur i salerni kostar um 50 kr. Þó forin sé steinsteypt, ætti styrkur 
til hennar að borga sementið. Þar, sem erfitt er um steypuefni, er ekki ögern- 
ingur að gera for og salerni úr torfi, og nemur þá aðkeypt efni litlu. Þá má 
ekki gleyma þvi, að gott salerni borgar sig á fáum árum með áburði.

Um 1. gr.
Hér er gert ráð fyrir því (sbr. 3. gr.), að landsstjórnin láti i té leiðbein- 

ingar og uppdrætti af öllum þeim salernagerðum, sem bezt gætu átt hér við. 
Nú er það ekki ætíð vandalaust að koma salerni hentuglega fyrir, sérstak- 
lega svo, að innangengt sé í það, hvort heldur sem um torfbæ er að ræða eða 
hús úr steini eða timbri. Það hefir vakað fyrir, að mælingamenn, sem mæla 
jarðabætur, leiðbeindu bændum í þessu.

Um 2. gr.
Með því að dreifa salernagerðinni á 5 ár verður kostnaður minni á ári 

hverju, og gætu sveitarstjórnir valið þá úr á hverju ári, sem auðveldast eiga 
með að byggja.

Um 4. gr.
Það virðist sjálfsagt, að salernaforir séu styrktar engu siður en aðrar 

safnþrær.
Aðrar greinar frv. þarfnast ekki skýringa.

Ed. 198. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættis- 
manna.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 18. marz 1933.

Ingvar Pálmason, Jón Þorláksson. Jónas Jónsson,
form. fundaskr. og frsm.
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Nd. 199. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 2. gr. 8 (Stimpilgjald).
Fyrir „425000“ kemur .............................................. 400000

2. — 2. — 12 (Áfengistollur).
Fyrir „500000“ kemur................................................ 450000

3. — 2. — 13. (Tóbakstollur).
Fyrir „1200000“ kemur ............................................. 1150000

4. — 2. — 15. (Annað aðflutningsgjald).
Fyrir „150000“ kemur .............................................. 100000

5. — 2. — 16 (Vörutollur).
Fyrir „1300000“ kemur  ........................................... 1200000

6. — 2. — 17 (Verðtollur).
Fyrir „1100000“ kemur ............................................. 1000000

7. — 3. — A. I. 1 (Rekstrarhagnaður póstsjóðs).
Liðurinn fellur burt.

8. — 3. — A. II. — Nýr liður á undan 1:
Rekstrarhalli póstsjóðs ..................... ....................... 77140

9. — 3. — A. .Sundurliðun. Póstsjóður I.
Fyrir „650000“ kemur .............................................. 550000

10. — 3. — A. Sundurliðun. Póstsjóður II. 1. a.
Fyrir „100000“ kemur ................................ ........... 110000

11. — 7. — 2. (Dönsk lán). Liðinn skal orða svo:
Dönsk lán, d. kr. 114585.99 á 100.00 ................ 114586

12. — 8. — (Rorðfé konungs).
Fyrir „69000“ kemur ................................................ 60000

13. — 10. — III. 2. (Utanríkismál).
Fyrir „13800“ kemur.................................................. 12000

14. — 12. — 4. Liðinn skal orða svo:
Til læknis í Reykjavík, er skylt sé að gegna 

sjúkravitjunum í Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit 
og Reykjavíkurhéraði, utan kaupstaðarins, og fara 
eftir taxta héraðslækna ........................................... 1200

15. — 12. — 5 (Lúðvík Nordal).
Liðurinn fellur burt.

16. — 12. — (Utanfararstyrkur héraðslækna).
Liðurinn fellur burt.

17. — 12. — 14. aths. (Heilsuhælið á Vífilsstöðum).
Fyrir „105“ kemur .................................................... 120

18. Við 13. gr. A. II. a. 3. Nýr liður:
Saurbæjarvegur ......................................................... 4000
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19. — 13.

20. — 13.

21. — 13.

22. — 13.

23. — 13.

24. — 14.

25. — 14.

26. — 14.

27. — 14.

28. — 14.

29. — 14.

30. — 14.

31. — 14.

32. — 14.

33. — 14.

34. — 15.

35. — 15.

36. — 15.

37. — 15.

38. — 15.

39. Við 15. gr.

A. II. a. 6. Nýr liður:
Kollafjarðarvegur ...................................................... 3000
A. II. a. 14. Nýr liður:
a. Fjarðarheiðarvegur ............................  8000
b. Breiðdalsvegur ..................................................... 3000
A. II. a. 15. Nýr liður:
a. Suðursveitarvegur ................................................ 3000
b. Síðuvegur .............................................................. 3000
A. IV. (Fjallvegir).
Fyrir „20000“ kemur ................................................ 25000
C. I. 2. (Aðstoðarverkfræðingur vitamála).
Fyrir „5200“ kemur .................................................. 6160
A. b. 7. (Húsabætur á prestssetrum).
Liðurinn fellur burt.
B. I. e. (Námsstyrkur háskólanemenda). .
Fyrir „16000“ kemur ................................................ 15000
B. I. f. (Húsaleigustyrkur háskólanemenda).
Fyrir „10000“ kemur ....................... ....................... 9000
B. I. g. (Rannsóknarstofa háskólans).
a. Fyrir „25000“ kemur ............................................. 20000
b. Athugasemdin fellur burt.
B. II. d. (Matthias Lárusson).
Liðurinn fellur burt.
B. X. e. (Verklegt nám erlendis).
Liðurinn fellur burt.
B. XIII. 5. (Eftirlitskennarar).
Liðurinn fellur burt.
B. XIII. 6. (Utanfararstyrkur barnakennara).
Liðurinn fellur burt.
B. XV. 2. (Húsmæðrafræðsla á Hallormsstað).
Fyrir „8000“ kemur .................................................. 7000
B. XV. 5. (Björg C. Þorláksson).
Liðurinn fellur burt.
1. a. (Laun við Landsbókasafnið).
Fyrir „24740“ kemur .............................. ................. 22550
1. d. (Bókakaup Landsbókasafnsins o. fl.).
Fyrir „14000“ kemur .............. .......... ...................... 12000
9. (Bókmenntafélagið).
Fyrir „3800“ kemur ........... .................................... 2800
13. (Norræna félagið).
Liðurinn fellur burf.
15. (Útgáfa þjóðsagna Sigf. Sigf.).
Liðurinn fellur burt.
16. (Björn K. Þórólfsson).
Liðurinn fellur burt.
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40. — 15. — 23. (Skáld og listamenn).
Liðurinn fellur burt.

41. — 15. — 26. (Jón Leifs).
Liðurinn fellur burt.

42. — 15. — 30. (Sigurður Nordal).
„Dýrtíðaruppbót 400“ fellur burt.

43. — 15. — 38. (Þórður Flóventsson).
Liðurinn fellur burt.

44. — 15. — 41. (Fréttastofa blaðamannafél.).
Liðurinn fellur burt.

45. — 15. — 42. (Ferðastyrkur til útlanda).
Liðurinn fellur burt.

46. — 16. — 9. (Veiði- og loðdýrafél. Islands).
Liðurinn fellur burt.

47. — 16. — 11. c.—d. (Eggert Magnúss. og Halld. Kr. Jónss. til
dýraiækninga).
Liðirnir falla burt.

48. — 16. — 16. (Eftirlit með verksm. og vélum).
Fyrir „1600“ kemur.................................................... 600

49. _ 16. _ 18. (Fiskifélagið).
Fyrir „70000“ kemur ................................................ 80000

50. — 16. — 19. (Birting veðurfregna).
Orðin: „Til sama félags“ falla burt.

51. — 16. — 21. b. (Skrifstofukostn. skipaskoðunarstj.).
Fyrir „8800“ kemur .................................................. 7000

52. — 16. — 28 (Kvenfélagasamband Islands).
Fyrir „2000“ kemur .................................................. 1600

53. — 16. — 36. (Vinnumiðstöð kvenna).
Liðurinn fellur burt.

54. — 17. — 1. (Berklasjúklingar).
Athugasemdin fellur burt.

55. — 17. — 11. (Rauðakrossfél. Islands).
Liðurinn fellur burt.

56. — 18. — I. a. (Eftirlaun embættismanna).
Fyrir „44256.27“ kemur ............................................  43256.27

57. — 18. — II. d. 42. Nýr liður.
Til Bergljótar Blöndal ............................................. 200

58. — 18. — II. g. 9. (Stefán frá Hvitadal).
Liðurinn fellur burt.

59. — 18. — II. g. 12. (Guðm. Kamban).
Liðurinn fellur burt.

60. — 20. — Út. I. 1. b. (Dönsk lán). Liðinn skal orða svo:
Dönsk lán, d. kr. 321353.99 á 100.00 = 321354.
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61. Við 22. gr. I. Liðurinn orðist svo:
Að kaupa fyrir fasteignamatsverð íbúðarhús

'sýslumannsins í Borgarnesi.
62. — 22. — V. Nýir liðir:

a. Að láta Fiskifél. Islands í té ókeypis lóð á Arnar- 
hólstúni á horni Ingólfsstrætis og Skúlagötu.

b. Að endurgreiða Jóni Halldórssyni fyrrverandi 
ríkisféhirði úr lífeyrissjóði embættismanna það 
fé, sem hann hefir greitt í sjóðinn. #

c. Að taka 24 þús. kr. lán úr Byggingar- og land- 
námssjóði til þess að fullnægja ákvæðum laga nr.
63 1931, um húsbyggingu prestssetra, og greiða 
vexti af því og afborganir úr ríkissjóði, enda 
greiði prestar, sem húsanna njóta, lögmæltar 
kvaðir af þeim.

Nd. 200. BreytingartiIIögur
við frv. til ljósmæðralaga.

Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
1. Við 4. gr.:

a. Fyrir „300 krónur“ í tölul. 1. komi: 400 krónur.
b. Fyrir „5 ár“ á tveimur stöðum i 1. málsgr. eftir tölul. 3. komi: 3 ár.

2. Við 8. gr. Fyrir „7 krónur“ í fyrri málsgr. komi: 10 krónur.

Ed. 201. Breytingartillaga
við frv. til 1. um tilbúning og verzlun með smjörliki o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Við 6. gr. Síðari málsl. 1. málsgr. orðist svo:
Skylt er, að í öllu erlendu smjörlíki, sem selt er hér á landi, sé sami hundr- 

aðshluti af smjöri og i íslenzku smjörlíki, og getur ráðherra ákveðið, að það 
smjör skuli vera íslenzkt.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 64
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Nd. . 202. Nefndarálit
um till. til þál. um breyting á leyfisbréfi 31. júli 1926, um sæsimasambandið. 

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir rætt tillögu þessa á 3 fundum og kvatt ráðherra og lands- 
símastjóra til viðtals um hana. Telur nefndin samningsbreytingar þær, sem 
felast í greinargerð tillögunnar og samkomulag hefir fengizt um milli lands- 
símastjóra annarsvegar og Mikla norræna ritsímafélagsins ásamt símastjórn- 
inni dönsku hinsvegar, yfirleitt hagfelldar.

Aðalbreytingin, sem er við 7. gr. sérleyfisins frá 1926 og lýtur að heimild 
íslendinga til að starfrækja talsamband við önnur lönd jafnhliða ritsímanum, 
er að vísu því skilvrði bundin, að ekki hefjist slíkt talsamband með sæþræði 
fyrir árslok 1934. En með því að loftsamband er líklegri leið að markinu en 
þráðsamband, þurfa framkvæmdir eigi að tefjast vegna þessa skilorðs. 
Hinsvegar má ætla, að viðbúnaður að myndun sambandsins taki nokkurn 
tima. Telur nefndin þó rétt að veita rikisstjórninni heimild til framkvæmda 
svo fljótt sem efni levfa og flytur brtt. við aðaltill., sem að því lýtur.

Um 2. meginatriði brevtinga hins eldra samnings, skiptingu tekna af sæ- 
simanum milli eignaraðila og starfrækjanda, hefir einnig fengizt nokkur íviln- 
un, þar sem hluti Islands er færður úr 27,7% i 30,7%, þegar heildartekjur ná 
180000 gullfranka upphæð, en reynsla undanfarinna ára bendir til þess, að 
heildartekjur muni verða talsvert ofan við þá fjárhæð.

Þá hafa einnig með breytingu sérlevfisins frá 1926 fengizt hagfelldari á- 
kvæði um uppsögn samninga, ef til þarf að koma.

Eftir framansögðu leggur nefndin til, að tillagan verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGU.
Aftan við tillgr. bætist:

og að heimila ríkisstjórninni að koma á talsambandi milli íslands og útlanda 
svo fljótt sem henni virðist það tiltækilegt.

Alþingi, 18. marz 1933.

Sveinn Ólafsson, Jón Ólafsson, Sveinbjörn Högnason.
form. og frsm. fundaskrifari.

Hannes Jónsson. Jón A. Jónsson.
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Nd. 203. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 43, 23. júní 1932, um barnavernd.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

1. gr.
Aftan við 6. gr. laganna bætist tveir nýir töluliðir, svo hljóðandi:'

11. I reglugerð, er nefndin setur og ráðherra staðfestir, má setja ákvæði, er 
banna í umdæmi nefndarinnar sölu á tóbaki til barna og unglinga innan 
16 ára aldurs, banna að setja sælgætis- og tóbaksverzlanir á stofn i nánd 
við barnaskóla, leikvelli eða aðra samkomustaði barna, banna umferða- 
sölu sælgætis og tóbaks og takmarka’eða banna með öllu einstakar sæl- 
gætistegundir, sem talizt geta, beinlínis eða óbeinlínis, hættulegar börnum 
o. s. frv.

12. I reglugerð, er nefndin setur og ráðherra staðfestir, má takmarka eða 
banna opinbera blaðasölu barna í umdæmi nefndarinnar.

2. gr.
Aftan við 14. gr. laganna bætist við ný rnálsgr., svo hljóðandi:
Heimilt er bæjarstjórn eða sveitarstjórn að veita, samkvæmt tillögum

barnaverndarnefndar eða skólanefndar, fátækum barnaheimilum styrk, sem 
eigi telst þurfamannastyrkur, enda sjái nefndin um það, að styrknum sé varið 
börnunum til hjálpar.

Gr einar ger ð.
Frumvarp þetta er flutt í samráði við barnaverndarráðið, sem gefur þvi 

eindregin meðmæli.

Nd. 204. Nefndarálit
um frv. til laga um vörzlu opinberra sjóða.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin fellst á, að rétt sé að setja almenn lög um vörzlu opinberra sjóða, 
og þar með fellst hún á meginhugsun frumv. Hinsvegar vill hún gera nokkra 
röskun á efni þess og framsetningu og hefir því orðað það um. Leggur n. til, 
að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
I. 1. gr. orðist svo:

Fjármálatáðuneytið skal hafa yfirumsjón um stjórn allra þeirra opin- 
berra sjóða, sem stofnaðir eru með lögum eða hafa konunglegar skipu-.
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lagsskrár og eru í umsjá og vörzlu ríkisstjórnar eða embættismanna ríkis- 
ins. Það skal hafa sérstakt eftirlit með því, að með sjóðina sé farið eftir 
því, sem fyrir er mælt i lögum eða skipulagsskrám sjóðanna, og að fé 
þeirra sé tryggilega ávaxtað.

Reikningar sjóðanna séu árlega vfirskoðaðir af rikisendurskoðuninni, 
og skulu þeir birtir í B.-deild Stjórnartíðindanna.

II. 2. gr. orðist svo:
'Stjórnendum og forráðamönnum allra annara sjóða, sem varða al- 

menning, er skylt að birta reikninga þeirra árlega í opinberu blaði eða rití, 
áritaða af endurskoðendum, skipuðum, kosnum eða tilnefndum á annan 
hátt.

Endurskoðendum er skylt að fullvissa sig um, að meðferð og varzla 
sjóðanna sé sú, sem til er ætlazt af stofnendum eða gefendum í stofnskrám 
eða skipulagsskrám sjóðanna.

III. 3. gr. orðist svo:
Stofnunum og fyrirtækjum, sem njóta styrks af almannafé eða opin- 

berrar ábyrgðar, er skylt að birta ársreikninga sína opinberlega.
IV. 4. gr. orðist svo:

Lög þessi öðlast gildi þegar.
V. 5. grein falli niður.

Alþingi, 17. marz 1933.

H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, Hannes Jónsson. 
form., frsm. fundaskrifari.

Bernh. Stefánsson. Ólafur Thors.

Nd. 205. Frumvarp

til laga um einkaleyfi til að flytja út og selja á erlendan markað nýja tegund af 
saltfiski.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1- gr.
Frá gildistöku laga þessara til ársloka 1938 veitist Sveini Árnasyni, vfir- 

fiskimatsmanni á Seyðisfirði, einkaleyfi til þess að flytja út og selja á erlend- 
um markáði saltfiskstegund, er hann nefnir „Magna“ og verkuð er með sér- 
stakri aðferð, sem hann hefir lekið upp og endurbætt. Saltfiskur þessi líkist að 
verkun, útliti og eðli vörunnar saltfiskstegund þeirri, sem í hinum ýmsu stöðum 
í Miðjarðarhafslöndunum er nefnd ýmsum nöfnum, svo sem „shorefish“, „bank- 
fish“, „Gaspe“, „Newfoundlandfish“ og „Bacalao Ingles“, eftir stærð, uppruna 
eða markaðslandi.
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2. gr.
Heimilt er leyfishafa að framselja einkaleyfið, að meira eða minna leyti, 

sameignarfélagi eða hlutafélagi, sem hann sjálfur er þátttakandi i og veitir for- 
stöðu. Gengur sá félagsskapur þá inn í réttindi og skyldur levfishafa samkvæmt 
þessum lögum.

3. gr.
Fisk þann, er einkaleyfishafi flytur út samkvæmt heimild laga þessara, 

getur atvinnumálaráðherra undanþegið ákvæðum laga nr. 46 8. sept. 1931, um 
fiskimat, enda sé berum orðum fram tekið á farmskírteini, að fiskurinn sé 
„Magna“-fiskur (shorefish, bankfish o. s. frv.).

4. gr.
Einkaleyfi þetta er bundið eftirfarandi skilyrðum:

a) Að levfishafi flytji eða láti flytja út af umræddri saltfiskstegund að minnsta 
kosti 300 smálestir árlega eftir lok ársins 1933.

b) Að hann greiði í ríkissjóð 500 króna árlegt gjald fyrir einkaleyfi þetta.
c) Að hann kenni íslenzkum útgerðar- og fiskverkunarmönnum verkunar- 

aðferð sína, eftir þvi sem markaður og aðrar ástæður leyfa, og að aðferðin 
verði almenningseign að leyfistíma loknum.
Verði þessi skilyrði ekki haldin, getur atvinnumálaráðherra svipt hann 

einkaleyfinu, og skal þá leyfissviptingin auglýst í Lögbirtingablaðinu.

5. gr.
Meðan leyfistiminn stendur er öllum öðrum óheimilt, án leyfis leyfishafa, að 

flytja út vöru þá, er einkalevfið nær til, eða eftirlíkingar af henni, er seldar 
vrðu á erlendum markaði sem tegundir þær, er nefndar eru i 1. gr. Brot gegn 
ákvæðum greinar þessarar varða sektum frá 2000—20000 kr., er renna i ríkis- 
sjóð, svo og skaðabótum til leyfishafa eftir almennum reglum.

6. gr,
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Hinn 8. þ. m. sendi Sveinn Árnason yfirfiskimatsmaður sjávarútvegsnefnd 

neðanskráð bréf:
p. t. Reykjavík, 8. marz 1933.

Ég leyfi mér hér með að óska þess, að hið háa Alþingi veiti mér með sér- 
stökum lögum einkarétt í 5 ár til þess að framleiða, flytja út og selja á erlendan 
markað saltfiskstegund, sem mér hefir tekizt að framleiða og ég nefni „Magna“. 
Einkaréttinum fylgi lcyfi til að framselja þessi réttindi til annara íslenzkra 
þegna, ef þörf er á.

Ég hefi í nokkur ár gert tilraunir til þess að eftirlikja fisktegund, sem er 
vel þekkt á fiskmarkaði Suðurlanda og er nefnd „Shorefish“ (Bacalao Ingles).
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Ég er þó ekki eini maðurinn hér á landi, sem hefi reynt þetta, því allmargir 
aðrir, sem hafa kynnzt þessum fiski á erlendum markaði, hafa gert slikar til- 
raunir áður, en þær hafa allar mistekizt. Fyrsta tilraunin hér á landi af þessu 
tægi mun hafa verið gerð árin 1908—1910.

Mér hefir nú að vísu tekizt að verka þessa fisktegund (,,Shore“), en vegna 
loftslagsskilyrða hér álít ég, að nákvæm eftirlíking þessa fiskjar sé of áhættu- 
söm og miklum vandkvæðum bundin. En við tilraunir mínar hefir mér tekizt 
að framleiða afbrigði frá þessari verkun, sem að vísu er kostnaðarsamara, en 
um leið öruggara að verka án mikillar áhættu af skemmdum.

Ég á auðvelt með að sýna fram á, að þetta verkunarafbrigði er líklegt til 
að njóta góðs gengis á erlendum markaði og koma þar i stað „shore“ fiskjar. 
Þetta hefir mikla þýðingu, þar sem þessi fiskur á að geta numið alveg ný mark- 
aðssvið án þess að keppa við annan íslenzkan saltfisk. Það er sem sé staðreynd, 
sem allir kunnir þessum málum þekkja, að þeir menn, sem kaupa þessa tegund 
til nevzlu, kaupa alls ekki venjulegan íslenzkan fisk. Hér er því fyrir hendi 
möguleiki til þess, þegar fram liða stundir, að koma miklum hluta af íslenzkri 
fiskframleiðslu inn á nýjar brautir og geta á þann hátt rýmt svo til á markaðn- 
um, að framleiðslan megi aukast og verðið yfirleitt hækka.

1 grein, sem ég ritaði í 3. tölublað „Ægis“ 1930, benti ég á, að oss hefði 
tekizt að framleiða eftirliking af labradorfiski (erlendis oftast nefndur ,,stvle“), 
sem nú væri alstaðar tekinn fram yfir hinn upprunalega labradorfisk. Oss hefir 
ennfremur tekizt að verka pressufisk („Lav'e-style“, almennast kallaður „Pres- 
sado“), sem að miklu leyti hefir útrýmt frönskum „Lavé“. En mikilsverðasta 
atriði taldi ég það, að okkur tækist að framleiða vöru, sem gæti keppt við 
„shore“, með því að þar væri um stærst markaðssvið að ræða. Taldi ég, að 
þetta mundi mögulegt með nokkurri þolinmæði. Og nú fullvrði ég, að mér hafi 
tekizt að verka samkeppnisfæra vöru við „shore“. En það skal um leið tekið 
fram, að verkun hennar er bæði umfangsmeiri og vandasamari en á labra- og 
pressufiski, og þó ekki vandameiri en svo, að hver fiskframleiðandi í landinu 
ætti eftir t. d. 5 ár að geta verkað hæfilegan hluta af saltfiski sínum á þann hátt.

Ég vil geta þess, að verkunaraðferðin, sem hér er um að ræða, er ólík hinni 
venjulegu saltfisksverkun hér á landi, svo óhk, að hvert stig i verkuninni (söltun, 
pressun, þurrkun o. s. frv.) eru í verulegum atriðum frábrugðin hinu venju- 
lega og fiskurinn ólikur að útliti og eðli vörunnar. Mér virðist því miklar likur 
til, að mér yrði ekki synjað um einkaleyfi á aðferðinni, samkvæmt einkaleyfis- 
lögum, nr. 12 frá 20. júní 1923, ef ég sækti um það til ríkisstjórnarinnar. Er því 
rétt, að ég geri grein fyrir, hvers vegna ég fer ekki þessa leið, heldur leita beint 
til Alþingis. 1

Þegar ég fór að fást við þessar tilraunir, þá var það alls ekki tilgangur minn 
að finna upp einhverja nýjung, sem ég gæti grætt fé á persónulega, heldur var 
ég að reyna að finna umbætur á fiskverkun, sem gæti víkkað markaðssviðið 
og haft þýðingu fyrir almenning. Við tilraunirnar kom það í ljós, að verkunin 
er vandameiri en hin venjulega verkun, útheimtir sérstök áhöld og er verulega 
frábrugðin hinni, eins og áður er sagt. Ef ég nú fengi venjulegl einkaleyfi sam- 
kvæmt fyrrgreindum lögum t. d. í 15 ár, þá mundi ég verða að stofna félag til
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stórframleiðslu á einum stað eða máske á örfáum stöðum, framleiðslan senni- 
lega verða takmörkuð í mörg ár og ekki koma almenningi að eins miklum 
notum.

Ef ég hinsvegar fengi full umráð vfir framleiðslu þessarar vöru í næstu 
fimm ár, þá gæti mikið unnizt fyrir framleiðendur í heild, en ekkert tapazt, 
Á þeim tíma fengi ég næði til þess að fullkomna vöruna og „standardisera“, 
kenna verkunina almennt og útvega vörunni markað. Ætlast ég þá til, að 
enginn megi framleiða þessa vöru nema með mínu leyfi og eftir leiðbeining- 
um, sem ég læt í té. Ég geri ráð fyrir, að eftir 5 ár vrði þekking á verkun þess- 
arar fisktegundar orðin svo almenn, að ekki þyrfti að óttast, að markaðnum 
vrði spillt með skakkri eða misjafnri vöru, gerðri af skilningsleysi eða van- 
kunnáttu.

Það er nú alls ekki óhugsandi, að ýmsir vrðu nú til þess að verka þessa 
vöru, þegar vitanlegt er, að hægt er að framleiða hana hér á landi. Þvi gæti 
einhverjum háttvirtum alþingismönnum virzt, að ekki væri ástæða til að veita 
neitt einkalevfi í þessu skyni, enda mundi ég án þess fús á að leiðbeina þeim, 
sem þess óskuðu, þar sem ég líka er i þjónustu ríkisins. Ég vil þvi strax taka 
þetta fram:

Það hefir tekið mig 4—5 ár að komast að niðurstöðu, og þó ekki fengizt 
nein fullkomnun i framleiðslunni, heldur má hún ennþá heita á tilraunastigi. Mér 
hefir þó gefizt tækifæri til þess að athuga vöruna sjálfa á markaðnum, afl- 
að mér á þessum tíma upplýsinga hjá hinum kunnugustu mönnum, bæði i 
framleiðslu- og markaðslöndunum, og gert að þessu fengnu margar tilraunir. 
Auk þess er ég talsvert kunnugur fiskverkun vfirleitt. Ég er því hræddur um, 
að mönnum með enn lakari þekkingu gengi þetta illa, énda hefir reynslan sýnt, 
að slyngum mönnum á þessu sviði hefir mistekizt.

En svo hefi ég reyndar gildar ástæður til að ætla, að enginn verði til að 
taka þetta upp, og sú þekking, sem þegar er fengin, komi að litlum eða engum 
notum. Ég hefi reynslu fyrir mér um það, að menn eru seinir til að taka upp 
nýjungar á þessu sviði, þó til stórbóta séu og auðveldar, nema þær séu knúðar 
fram af áhuga eða vegna hagsmuna þess, er fyrir þeim gengst. Ég skal aðeins 
nefna tvennt: Árið 1912 fann ég upp á þvi að þurrka fisk á lausum grindum, 
sem um leið eru börur. Ég lýsti þessari þurrkunaraðferð í „Ægi“ 1918 og birti 
myndir af áhöldunum. Síðan hefi ég sýnt fram á, að vinnusparnaður með þess- 
um áhöldum væri mikill, þau ódýrari en fiskreitir úr grjóti, með notkun þeirra 
hægt að framkvæma fiskþurrkun nærri hvar sem er, og þurrka fisk á öllum 
tímum árs. Árið 1929 birti ég, lika í „Ægi“, niðurstöðu af tilraun, sem ég hafði 
gert með kassasöltun á fiski. Leiddi hún í ljós, að vegna saltsparnaðar og 
minna hráefnis væri að minnsta kosti 11% hagnaður á þessari verkun, en ó- 
talið var þá, að fiskurinn er miklu hæfari fyrir þann markað, sem hæst verð 
borgar. Hvorug þessara endurbóta hefir þó enn verið tekin upp annarsstaðar en 
á Austurlandi, en þar eru þær viðhafðar af nálega hverjum fiskframleiðanda. 
Nú er það staðreynd, að oftasj er greitt um 10 kr. hærra .verð fyrir skippund 
af Austfjarðafiski eú t. d. sunnlenzkum, og ég leyfi mér að fullyrða, að það er 
ekki sizt að þakka þessum tveimur umbótum. Það, að hvorug þeirra hefir ver-
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ið tekin upp annarsstaðar, gefur ekki glæsilegar vonir um, að vandameiri um- 
bætur verði almennt teknar upp, nema á það sé ýtt af áhuga eða hagsmuna- 
legum ástæðum.

Með því, sem hér hefir verið sagt, þykist ég hafa rökstutt og að nokkru 
gert grein fyrir ástæðum mínum til þessarar málaleitunar, en er að sjálfsögðu 
fús til að láta sjávarútvegsnefndum þingsins i té frekari upplýsingar um 
málið.

Virðingarfyllst.
Sveinn Árnason 

yfirfiskimatsmaður.
Til Alþingis.

Eftir að nefndin hafði rætt þetta mál allýtarlega, urðu allir nefndarmenn 
sammála um að flytja ofangreint frumvarp, ef Sölusamband ísl. fiskframleið- 
enda væri málinu hlynnt.

Hinn 17. þ. m. barst nefndinni neðanskráð bréf til Sveins Árnasonar frá 
stjórn Sölusambands ísl. fiskframleiðenda.

Reykjavik, 17. marz 1933.
Hr. yfirfiskimatsm. Sveinn Árnason,
p. t. Hotel Borg,
Reykjavík.

1 bréfi yðar í gær óskið þér þess, að vér látum í ljós álit vort á fyrirætlun 
yðar um að fá einkaleyfi á framleiðslu og sölu saltfisktegundar, er þér nefnið 
„Magna“.

Oss er það vel kunnugt, að fisktegund sú (Shorefish, Bacalao Ingles o. s. 
frv.), er þér hafið reynt að eftirlíkja, er eftirspurð vara á markaði í Miðjarð- 
arhafslöndunum og víðar, Vér álítum því, að frekari tilraunir yðar og að- 
gerðir megi ekki falla niður, og getum því eftir atvikum mælt með, að yður 
verði veittur einkaréttur sá, er þér sækið um til Alþingis, með þvi vér getum 
fallizt á, að það muni verða örugg leið til þess að koma þessari verkun svo 
langt áleiðis, að hún verði að almennum notum, og þannig úr garði gerð, að 
sneitt verði hjá misfellum sem frekast er unnt.

Það skal tekið fram, samkvæmt ósk yðar, að vér erum yður samdóma um, 
að eftirlíking yðar (Magna) spilli ekki markaði eða keppi við annan islenzkan 
fisk. Hinsvegar ætti framkoma þessarar nýju vöru hér að geta orðið til þess 
að bæta framleiðsluskilyrðin að ýmsu leyti, svo framarlega sem yður tekst að 
koma verkuninni í framkvæmd, svo að um muni.

Virðingarfyllst,
Sölusamband íslenzkra fiskframleiðenda.

Ó. Proppé. Richard Thors. Kr. Einarsson.
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Nefndin telur það tvímælalaust, að ef það tekst að verka þessa fisktegund 
hér á landi, geti það orðið til mikilla hagsbóta fvrir fiskframleiðendur, en engu 
til kostað af almenningsfé, þótt tilraunir verði gerðar eftir ákvæðum frumvarps- 
ins. Væntir nefndin þvi, að mál þetta mæti engri mótspyrnu og nái lögfestu á 
þessu þingi.

Ed. 206. Breytingartillaga
við frv. til ljósmæðralaga.

Frá Bjarna Snæbjörnssyni.

Við 4. gr. Orðin „í kaupstöðum“ og „úr bæjarsjóði, en utan kaupstaða að 
einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju hlutum“ falli burt.

Ed. 207. Ljósmæðralög.
(Afgreidd frá Ed. 20. marz).

1- gr.
Rétt til að kalla sig ljósmæður eða yfirsetukonur og stunda Ijósmæðrastörf 

hér á landi hafa þær konur einar, sem stundað hafa nám tilskilinn tíma í Ljós- 
mæðraskóla íslands i Reykjavik og að loknu prófi þar eru taldar til þess hæfar.

Ráðherra getur og veitt öðrum konum leyfi til að kalla sig ljósmæður og 
stunda ljósmæðrastörf, ef þær hafa lokið að minnsta kosti jafngildu námi og eru 
að öðru leyti til þess hæfar að dómi aðalkennara Ljósinæðraskólans og landlæknis.

2. gr.
Hverri sýslu landsins skal skipta í ljósmæðraumdæmi, og gerir sýslunefnd 

það með samþvkki ráðherra. Skipa skal eina ljósmóður til að gegna hverju um- 
dæmi, og hefir hún þar aðsetur, er sýslunefnd þvkir hæfa. Um stundarsakir má 
þó, ef nauðsyn krefur og með ráði héraðslæknis, fela skipaðri ljósmóður að gegna 
nágrannaumdæmum ásamt sínu umdæmi.

1 hverjum kaupstáð skal vera skipuð ljósmóðir, ein eða fleiri. Því ræður bæj- 
arstjórn, hversu margar þær eru.

3. gr.
Sýslumaður skipar ljósmóður i umdæmi eftir tillögum sýslunefndar og fær 

þeim veitingarbréf, en í kaupstöðum bæjarfógeti (i Reykjavik lögmaður), eftir 
tillögum bæjarstjórnar.

Ekki má skipa ljósmæður í kaupstaðarumdæmi, nema þær hafi að loknu til- 
skildu námi verið að minnsta kosti eitt ár aðstoðarljósmæður á fæðingardeild 
Landsspítalans, eða notið framhaldsmenntunar sem því svarar, að dómi aðalkenn- 
ara Ljósmæðraskólans og landlæknis.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 65
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Jafnan skal leita álits hlutaðeigandi héraðslæknis áður en ljósmóðir er skipuð. 
Ef héraðslæknir telur hana óhæfa til starfsins, skal fresta skipuninni og skjóta því 
máli undir fullnaðarúrskurð landlæknis.

4. gr.
Laun skipaðra ljósmæðra í kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en utan 

kaupstaða að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju hlutum úr 
ríkissjóði. í kaupstöðum skulu launin greidd mánaðarlega, en á manntalsþingi utan 
kaupstaða.

Launin skal miða við manntal umdæmisins við síðustu áramót, þannig:
1. í þeim umdæmum, þar sem fólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun vera

300 krónur.
2. í umdæmum, sem hafa fleiri en 300 manna, skulu árslaunin vera 300 krónur 

að viðbættum 10 krónum fyrir hverja fulla fimm tugi manna, sem fram yfir 
eru 300.

3. I kaupstöðum, þar sem eru tvær eða fleiri skipaðar Ijósmæður, skal deila 
íbúatölu jafnt milli þeirra, og því næst reikna þeim laun á sama hátt og öðr- 
um skipuðum ljósmæðrum, þó aldrei yfir 1000 krónur í bvrjunarlaun.
Laun allra skipaðra Ijósmæðra skulu hækka eftir 5 ár um 50 kr. og eftir

önnur 5 ár um 50 kr. Þó mega launin án dýrtíðaruppbótar aldrei fara fram úr 
1500krónum.

Á laun þessi greiðist dýrtíðaruppbót af aðiljum eftir þeim reglum, sem gilda 
um starfsmenn rikisins.

Skipaðri ljósmóður, sem falið er um stundarsakir að gegna nágrannaumdæmi, 
ber að greiða fyrir það liálf byrjunarlaun þess umdæmis.

Ríkissjóður leggur til áliöld í ljósmæðrauindæmin, og ákveður landlæknir í 
samráði við aðalkennara Ljósmæðraskólans, hver þau skuli vera.

5. gr.
Ef skipuð ljósmóðir slasast, þegar hún er að gegna lögmæltu starfi sínu, svo 

að hún verður að fá lausn, og er ekki fær um að vinna fyrir sér á annan hátt, þá 
skal hún, unz skipuðum ljósmæðrum hefir verið trvggður lífeyrir með lögum, 
eiga kröfu til eftirlauna frá sömu aðiljum, og greiði þeir henni launin í sömu 
hlutföllum. Sýslunefndir, með samþykki ráðherra, og bæjarstjórnir ákveða upp- 
hæð eftirlaunanna. Ef sýslunefndir, með samþykki ráðherra, eða bæjarstjórnir til 
þess tíma ákveða að greiða ljósmæðrum eftirlaun, eftir að þær hafa látið af störf- 
um sinum sem skipaðar ljósmæður, fyrir elli sakir eða vanheilsu, greiðir ríkis- 
sjóður sinn hluta af eftirlaununum til móts við sýslusjóð.

6. gr.
Ljósmóðir, sem ekki er skipuð, en óskar að setjast að í umdæmi sem starfandi 

ljósmóðir, skal tilkynna það hlutaðeigandi héraðslækni, leggja fyrir hann skilríki 
sín og sanna honum, að hún hafi nauðsynleg áhöld til jafns við áhöld skipaðra 
ljósmæðra. Sýslumaður eða bæjarfógeti (i Reykjavik lögmaður) getur ineð ráði 
héraðslæknis bannað henni að stunda ljósmóðurstörf i umdæminu, ef hún hefir
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ekki tilskilin áhöld, eöa ef ætla má, að umdæmið verði ofsett Ijósmæðrum, ef hún 
bætist við, svo að hætta geti orðið á, að því haldist ekki á skipaðri ljósmóður. Ef 
ljósmóður er bannað að stunda ljósmóðurstörf i umdæmi af hinni síðartöldu á- 
stæðu, má hún þó leita úrskurðar bæjarstjórnar eða sýslunefndar.

7. gr.
Allar starfandi ljósmæður, skipaðar og óskipaðar, eru skyldar til að láta að- 

stoð sína tafarlaust í té hverri þeirri sængurkonu í umdæminu, er gerir boð eftir 
þeim.

Nú baga ljósmóður veikindi eða önnur lögleg forföll, og eru þá ljósmæður 
í næstu umdæmum skyldar að gegna, ef þær mega því við koma án þess að van- 
rækja sín umdæmi.

Allar ljósmæður, þó óstarfandi séu, eru skyldar til, ef þær eru nærstaddar og 
ekki næst í skipaða eða starfandi ljósmóður — nema því alvarlegri forföll banni 
— að veita sængurkonu nauðsynlegustu hjálp, unz til starfandi ljósmóður hefir 
náðst.

8. gr.
Ljósmæðrum ber sanngjörn þóknun fyrir yfirsetu og hjúkrun sængurkvenna 

og að auki ókeypis fararbeini báðar leiðir. Þessi þóknun skal eigi vera minni en 
7 krónur fyrir að sitja yfir og kr. 2,50 fyrir hvern dag, sem ljósmóðir dvelur hjá 
sængurkonunni, nema þann dag, er hún tekur á móti barninu, en 1 kr. fyrir hverja 
vitjun í kaupstað, þar sem ljósmóðir býr.

Ef sængurkona þiggur af sveit eða er svo fátæk, að hún getur ekki borgað, 
þá á ljósmóðir heimtingu á, að sveitarsjóður greiði henni þóknunina fyrir yfir- 
setustarfið og nauðsynlega aðhjúkrun, og skal ekki telja þau gjöld sem veittan 
sveitarstyrk.

9. gr.
Landlæknir skal í samráði við aðalkennara Ljósmæðraskólans semja 

reglugerð, er ráðherra staðfestir, um skyldur ljósmæðra og gjöld fyrir aukaverk 
þau, er þær inna af hendi.

10. gr.
Brot gegn lögum þessum og ljósmæðrareglugerðinni varða sektum, 50—500 

kr., nema þyngri hegning hggi við brotinu að lögum. Fyrir ítrekað brot og 
mikilsháttar (sbr. næstu grein) er rétt að svipta ljósmóður rétti til ljósmsfeðra- 
starfa um stundarsakir, og fyrir fullt og allt, ef sakir eru miklar.

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

11- gr.
Sýslumaður eða bæjarfógeti (í Revkjavík lögmaður) má vikja skipaðri Ijós- 

móður frá starfi sínu, ef hún að dómi héraðslæknis hefir brotið alvarlega af sér 
sem ljósmóðir, einkum ef hún hefir oftar en einu sinni skorazt undan að vitja 
sængurkvenna tafarlaust og að forfallalausu, ef hún hefir ljóstað upp trúnaðar- 
máh, sem hún hefir komizt að sem ljósmóðir, eða ef hún hefir gert sig seka um
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óafsakanleg afglöp eða óhæfu í ljósmóðurstörfum. Á sama hátt má banna starf- 
andi ljósmóður ljósmóðurstörf i umdæmi fyrir tilsvarandi sakir. Ef um ein- 
hverja óhæfu er að ræða að dómi landlæknis og aðalkennara Ljósmæðraskólans, 
má ráðherra svipta ljósmóður rétti til ljósmóðurstarfa, en skjóta má hiin þeim 
úrskurði til dómstólanna.

12. gr.
Ákvæði 1. málsgr. 1. greinar ná ekki til þeirra lærðra ljósmæðra, sem rétt 

hafa til ljósmæðrastarfa hér á landi, þegar lög þessi ganga í gildi, þó að þær 
hafi ekki lokið námi eins og þar segir.

Ekki má banna starfandi ljósmóður ljósmóðurstörf i umdæmi samkvæmt 
6. grein, ef hún hefir starfað þar áður en lögin ganga í gildi, nema hún hafi ekki 
tilskilin áhöld til ljósmóðurstarfa.

13. gr.
Yfirsetukvennalög, nr. 63 19. maí 1930, og lög nr. 15, 23. júní 1932, eru úr 

gildi numin.

Nd. 208. Nefndarálit
um frumvarp til íaga um varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til íslands. 

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ., og einnig framkomnar brtt. á þskj. 
61, með þessum

BREYTINGUM.
I. Við brtt. á þskj. 61.

1. Við 1. brtt. fyrri málsgr.
I stað orðanna „heilbrigðisvottorð skuli gefa“ komi: heilbrigðisvottorð 
megi gefa.

2. Við sömu brtt. síðari málsgr.
Síðari rnálsl., „Nú vill skipstjóri“ .... o. s. frv., falli burt.

II. Við frumvarpið:
1. Við 17. gr. Greinin falli burt og greinatalan breytist samkv. því.
2. Við 25. gr.

Stafliður b. falli burt og stafliðirnir færist til samkv. þvi.

Tveir nefndarmenn eru óbundnir um einstök atriði frv.
Alþingi, 20. marz 1933.

Bergur Jónsson, Steingr. Steinþórsson, Guðbr. Isberg. 
form., með fyrirvara. framsögum. fundaskrifari.

Sveinbjörn Högnason. Jóhann Þ. Jósefsson, 
með fyrirvara.
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Nd. 209. Nefndarálit
um till. til þál. um rýmkun á innflutningsleyfi fyrir sauðfé.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin telur rétt að breyta tillögunni svo, að ekki orki tvímælis, að það, 
sem fyrir vakir með þingsályktun þessari, sé það, að leyfa einstökum mönnum 
eða félögum stofnfjárrækt hinna erlendu sauðfjárkynja.

Tveir nefndarmenn (BÁ og PO) hafa þó, þrátt fyrir þessa breytingu. fvrir- 
vara um þingsályktunartillögu þessa.

Nefndin leggur til, að till. verði samþ. með þessari

BREYTINGU:
Tillgr. orðist svo:
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka 

fyrir næsta Alþingi, hvort eigi sé unnt að rýmka ákvæði laga nr. 27, 8. sept. 1931, 
um innflutning sauðfjár til sláturfjárbóta, þannig, að einstökum mönnum verði, 
með leyfi ráðuneytisins, heimiluð stofnfjárrækt hinna erlendu kynja, en þó 
megi haldast fullt öryggi um það, að ekki flytjist til landsins sjúkdómar með 
hinu innflutta fé.

Alþingi, 20. marz 1933.

Bjarni Ásgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Pétur Ottesen, 
form., með fyrirvara. fundaskr., frsm. með fyrirvara.

Lárus Helgason. Guðbr. ísberg.

Ed. 210. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 62, 8. sept. 1931 [Laun embættismanna]. 

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þessa frv. Meiri hl. 
nefndarinnar getur ekki fallizt á, að ástæða sé til að framlengja lögin óbreytt, 
þegar litið er til afkomuerfiðleika flestra atvinnurekenda og verkafólks i 
landinu. Hinsvegar viðurkennir meiri hl., að margir af starfsmönnum ríkisins 
eru svo lágt launaðir, að nokkur ástæða megi teljast fyrir því, að þeir njóti 
uppbótar, meðan launalögin eru ekki endurskoðuð. Vill því meiri hl. nefnd- 
arinnar ganga inn á, til samkomulags, að dýrtíðaruppbótin haldist á hinum 
lægri launum, og leggur til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi
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BREYTINGUM.
1. Frvgr. orðist þannig:

Síðari málsgr. 2. gr. laga nr. 16, 13. júni 1925, skal orða svo: 
Launauppbót reiknast þannig, að hún nemi jafnri hundraðstölu af %

launanna eins og allsherjarvísitalan í gildandi verðlagsskrá það ár sýnir, 
að verðhækkunin hafi numið, þó eigi frekar en svo, að laun og dýrtíðar- 
uppbót nemi samtals 3000 kr. fyrir þá, sem eigi hafa menn á skvldufram- 
færi, og 4200 kr. fvrir þá, sem hafa menn á skylduframfæri. Uppbótin 
greiðist samtímis laununum.

2. Á eftir frvgr. komi ný gr., svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.

3. Fyrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 16, 13. júni 1925, um laun 

embættismanna.

Alþingi, 20. marz 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,
form. ogfrsm. fundaskrifari.

Nd. 211. Frumvarp
til laga um tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Smjörlíki nefnist í lögum þessum allt það feitmeti, sem likist smjöri, hver 

sem uppruni þess er eða samsetning, þegar í þvi eru einhver fituefni, sem ekki 
eiga rót sína að rekja til mjólkur.

Ostlíki nefnist ostur, sem i er önnur feiti en mjólkurfeiti.
Rjómalíki nefnist feitijafningur, sem líkist rjóma, en er ekki eingöngu 

gerður úr mjólkurefnum.
Mjólkurliki kallast vökvi, sem líkist mjólk að útliti og efnasamsetningu, en 

önnur feiti er í en mjólkurfeiti.
Þar sem í lögum þessum er talað um smjörlíkisgerð, eftirlit með smjörlík- 

isgerðum o. s. frv., tekur það einnig til ostlíkis-, mjólkurlíkis- og rjómalíkis- 
gerða, eftir því sem við getur átt.

2. gr.
Bannað er að framleiða smjörlíki þar, sem smjörgerð er höfð um hönd, og 

eigi má nota sömu tæki til skiptis við framleiðsluna.
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3. gr.
Hver, sem ætlar sér að búa til smjörlíki, ostlíki, rjómalíki eða mjólkurlíki, 

skal tilkynna það atvinnumálaráðunevtinu minnst 2 mánuðum áður en starf- 
semi byrjar. Atvinnumálaráðunevtið lætur þá þann, er það hefir falið eftirlit mcð 
smjörlíkisgerðum, eða þegar nauðsyn ber til, annan þar til hæfan mann, skoða 
húsakynnin. Sé þeim ábótavant, má starfsemin eigi byrja fvrr en breytingar eru 
gerðar, sem fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til húsnæðis og áhalda.

Sé breyting gerð á húsnæði, eða nýtt húsnæði fengið fyrir smjörlíkisgerð, 
þarf einnig til þess samþykki eftirlitsmanns.

Smjörlíkisgerð má eigi, án samþykkis atvinnumálaráðherra, vera í húsnæði, 
þar sem önnur starfsemi er höfð með höndum.

Smjörlikisgerðum er skylt að halda bækur yfir framleiðsluna, og skulu þær 
um hver áramót senda eftirlitsmanni sinjörlíkisgerða nákvæma skýrslu um, hve 
framleiðslan hefir verið mikil af smjörliki eða öðrum vörum, sem ræðir um i 
lögum þessum, á árinu. Einnig skulu þær tilkvnna honum, hve mikið hafi verið 
notað af hverri tegund fituefna til framleiðslu varanna, þar á meðal af mjólk, 
rjóma og smjöri.

Þess skal gætt, að framleiðslan sé þrifaleg og að fylgt sé nauðsynlegum heil- 
næmisreglum við liana. Atvinnumálaráðherra getur sett reglur um bókhald og 
skýrslur smjörlíkisgerða, svo og hverjar kröfur eru gerðar til þrifnaðar o. fl.

4. gr.
Þegar vörur þær, sem um getur í 1. gr. Iaga þessara, eru boðnar til sölu, 

sýndar eða auglýstar, fluttar inn i landið eða út úr því, skulu þær nefndar, eftir 
þvi sem við á, smjörlíki, ostlíki, rjómalíki eða mjólkurliki, svo og skal geta 
nafns framleiðanda. Bannað er, að orðin smjör, mjólk og rjómi séu notuð í sam- 
bandi við vörur þær, sem lög þessi fjalla um, á nokkurn annan hátt en í vöru- 
heitunum sjálfum, svo sem þau eru skilgreind í 1. gr.

5. gr.
1 smjörlíki á að vera að minnsta kosti 80% fituefni og eigi meira en 16% 

vatn. Smjörliki og önnur þau efni, sem nefnd eru i 1. gr., mega ekki vera blönd- 
uð öðrum efnum til varnar skemmdum en matarsalti, og eigi vera lituð með 
efnum, sem eru hættuleg fvrir heilsu manna, og hefir atvinnumálaráðherra úr- 
skurðarvald um þau efni.

6. gr.
Atvinnumálaráðherra getur, eftir tillögum Búnaðarfélags Islands, ákveðið, 

að i öllu smjörlíki, sem framleitt er liér á landi til sölu, sé tiltekinn hundraðs- 
hluti af íslenzku smjöri. Skvlt er, að í öllu erlendu smjörlíki, sem selt er hér á 
landi, sé sami hundraðshluti af smjöri og í íslenzku smjörliki, og getur ráð- 
herra ákveðið, að það smjör skuli vera íslenzkt.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um þetta, eftir því sem þurfa þykir.
Annars er bannað að verzla með smjör, sem á annan hátt en segir í þessari 

grein er blandað smjörliki eða öðrum fituefnum en mjólkurfeiti.
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7. gr.
1 öllu mjólkurlíki og rjómalíki, sem búið er til eða notað í landinu, skal vera 

litarefni, sem greini það glögglega frá mjólk og rjóma. Atvinnumálaráðherra 
ákveður, hver litarefni skuli notuð og hve mikið af þeim.

8. gr.
1 öllu smjörlíki, ostliki, rjóma- og mjólkurlíki skulu vera 2%c af hreinni 

jarðeplasterkju.
9. gr.

Á umbúðum alls innlends smjörlikis skal standa skýru letri orðið Smjörlíki 
ásamt nafni smjörlikisgerðar þeirrar, sem vöruna hefir framleitt. Um innflutt 
smjörlíki gilda sömu ákvæði, þó svo, að fyrir orðið Smjörlíki má standa Margar- 
ine, en á umbúðum standi ávallt með greinilegu letri.orðið Útlent. Þessi ákvæði 
taka einnig til smjörlíkis, sem selt er i lausri vigt í sölubúðum.

Nú er smjörlíki selt mótað, og skal þá þungi skökunnar vera ^4, V2 eða 
kg., og skal skrá það á umbúðirnar.

Atvinnumálaráðherra getur sett nánari reglur um umbúðir og merkingu á 
vörum þeim, sem lög þessi fjalla um.

10. gr.
Atvinnumálaráðuneytið sér um, að ákvæðum laga þessara sé fylgt, og get- 

ur ráðuneytið falið forstöðumanni efnarannsóknarstofu ríkisins eftirlit með 
starfsemi smjörlíkisgerðanna.

Eftirlitsmanni skal jafnan heimill aðgangur að smjörlikisgerðum þeim, 
sem honum er falið eftirlit með. Er honum heimilt að taka sýnishorn til rann- 
sóknar, bæði af hráefnum og fulltilbúnum vörum. Forstöðumönnum smjörlikis- 
gerða er skylt að veita eftirlitsmanni þær upplýsingar um framleiðsluna, sem 
hann óskar og starf hans varðar, og sýna honum framleiðslubækur þær, sem 
nefndar eru í 3. gr.

Eftirlitsmaður hefir þagnarskyldu um allt, sem lýtur að framleiðslu og 
rekstri smjörlikisgerða, og má ekki sjálfur notfæra sér eða láta öðrum í té upp- 
lýsingar, sem hann kann að fá um sérstakan útbúnað eða aðferðir hverrar 
verksmiðju.

11. gr.
Lögreglustjórum er falið eftirlit með rekstri smjörlíkisgerða og útsölustöð- 

um í samráði við eftirlitsmann, og skal þeim jafnan heimilt að taka til rann- 
sóknar sýnishorn af hráefnum og vörum þeim, er smjörlikisgerðirnar framleiða.

Lögreglustjórar og tollstjórinn í Reykjavik hafa eftirlit með inn- og útflutn- 
ingi á vörum þeim, sem nefndar eru í 1. gr., og hafa rétt til að láta rannsaka þær.

12. gr.
Til greiðslu á kostnaði við eftirlit og framkvæmd þessara laga getur at- 

vinnumálaráðuneytið lagt gjald á verksmiðjur þær, sem framleiða þær vörur, 
sem nefndar eru í lögunum. Gjaldið skal miða við framleiðslu verksmiðjanna, 
og má fela eftirlitsmanni innheimtu þess.

Gjald það, sem verksmiðjunum ber að greiða, má taka lögtaki.
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13. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 5000 krónum, nema þyngri 

hegning liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Skal fara með mál út af þeim sem almenn lögreglumál, nema um brot á 

hegningarlögunum sé að ræða.
14. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla úr gildi lög nr. 38, 20. júní 1923, um 
verzlun með smjörliki og líkar iðnaðarvörur, tilbúning þeirra m. m., og lög nr. 
28, 27. júní 1925, um brevting á lögum nr. 38, 20. júní 1923, um verzlun með 
smjörlíki o. s. frv.

Nd. 212. Tillaga
til þingsályktunar um að fela Skipaútgerð ríkisins stjórn varðskipanna.

Flutningsm.: Björn Kristjánsson, Steingrímur Steinþórsson, Sveinn Ólafsson, 
Þorleifur Jónsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að fela Skipaút- 
gerð rikisins að stjórna varðskipunum við landhelgisgæzlu og björgunarstarf- 
semi beirra.

Greinargerð.
Á síðastliðnu ári var sú brevting á gerð um stjórn varðskipánna, að hún 

var flutt frá Skipaútgerð ríkisins til skrifstofustjórans i dómsmálaráðuneytinu.
Um ástæðu til þessarar brevtingar er ókunnugt, en þar sem vitað er, að 

benni mun fylgja um 4000 kr. aukakostnaður á ári, og ekki sjáanlegt, að þetta 
fyrirkomulag sé á nokkurn hátt hagkvæmara fyrir strandvarnir eða björg- 
unarstarfsemi skipanna, nema síður sé, þykir okkur rétt að leggja það til, að 
breytt sé aftur í hið fvrra horf og Skipaútgerð ríkisins falin stjórn varðskip- 
anna undir yfirstjórn dómsmálaráðherra.

Til skýringar þykir rétt að taka upp eftirfarandi kafla úr skýrslu frá 
Skipaútgerð ríkisins, sem lögð hefir verið fyrir fjárveitinganefndir Alþingis:

„Áður en Skipaútgerðin tók til starfa var landhelgisgæzlunni stjórnað 
frá dómsmálaráðuneytinur og mun skrifstofustjórinn þar aðallega hafa haft 
það á hendi, þar til siðari hluta ársins 1930, að dómsmálaráðherra gerði þá 
breytingu, að fela Skipaútgerðinni að stjórna varðskipunum við gæzluna. Mun 
það hafa verið gert með skilningi á þvi, að forstjóri .Skipaútgerðarinnar hafði 
sjómannsþekkingu, en í ráðuneytinu var enginn með slika þekkingu, og varð 
því algerlega að vera komið upp á tillögur skipstjóranna á skipunum um þau 
atriði, sem þurftu sjómannsþekkingar við, og má því segja, að skipstjórar

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 66
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varðskipanna hafi stjórnað gæzlunni, án þess að hafa nokkurt aðhald, sem þó 
öllum mönnum er nauðsynlegt, hvað góðir sem þeir annars eru.

Eftir að Skipaútgerðin tók að stjórna varðskipunum við gæzluna, eins og 
áður er sagt, voru gerðar ýmsar ráðstafanir til þess að bæta landhelgisvörn- 
ina, t. d. voru settir trúnaðarmenn á þá staði, sem mest voru útsettir fvrir á- 
gangi landhelgisbrjóta. Sögðu þeir svo til um ferðir togaranna, og kom það 
oft að góðum notuin við vörnina. Sömuleiðis var allt kapp lagt á það, að halda 
öllu leyndu um, hvar varðskipin héldu sig í það og það skiptið, bæði með sér- 
stöku fyrirkomulagi á notkun loftskeytatækja skipanna, fullkomnu dulmáli 
og á ýmsan annan hátt.

Þá var einnig lögð meiri stund á björgunarstarfsemi skipanna en verið 
hafði áður. Björgunartækin voru aukin og bætt. Einnig þegar veður eða útlit 
var mjög slæmt og bátar voru á sjó á hættulegum stöðum, þar sem búast mátti 
við, að aðstoð væri nauðsynleg, var skipunum haldið þangað, svo þau gætu 
verið til staðar, ef á þyrfti að halda. Var þá unnið ýmist í samráði við Slysa- 
varnafélagið eða beint við verstöðvarnar og séð um, að nætursimasamband 
væri við flestar þeirra í því augnamiði.

Annar liður í björgunarstarfsemi varðskipanna var að bjarga strönduðum 
skipum. Er „Ægir“ tiltölulega bezt búinn tækjum til þess, enda hefir hann 
bjargað síðustu 2 árin 6 skipum, 5 útlendum togurum og 1 íslenzku mótor- 
skipi“.

Nd. 213. Nefndarálit
um frv. til fjárlaga fvrir árið 1934.

Frá fjárveitinganefnd.

Um leið og nefndin afgreiðir frumvarpið til hv. deildar vill hún láta þess 
getið, að þótt afgreiðsla þess hafi dregizt lengur en hún hefði óskað, hefir 
nefndin haft fullan hug á að koma því áfram, svo þingið þvrfti eigi að tefjast 
vegna seinnar afgreiðslu fjárlagafrv. Hefir nefndin þegar haldið 45 fundi, og 
jafnan unnið 3 klukkustundir daglega. En starfið hefir revnzt tafasamt, bæði 
vegna fyrirliggjandi málafjölda og að nefndin hefir þurft að hafa viðtal' við 
fjölda manna, er til liennar liafa leitað með erindi. Einnig við ríkisstjórnina og 
ýmsa forstöðumenn ríkisstofnananna. En auk þessa hefir starfið að þessu sinni 
revnzt óvenjulega erfitt, að því er snertir að geta skilað frumvarpinu með 
sæmilegri útkomu.

Undanfarin ár hefir verið mikill halli á rekstri ríkisins, svo sem yitað er. 
Var nefndinni fullljóst, að fyllsta nauðsyn bar til að hverfa af þeirri braut, en 
hitt erfiðara, að finna úrræði, sem hjálpuðu í því efni. Eftir því, sem hin ríkj- 
andi kreppuvandræði standa lengur og rýra meira og meira fjárhagsgetu ein- 
staklinga þjóðfélagsins, eftir því dragast jafnframt saman tekjustofnar þjóðar- 
búsins. Og þar sem nauðsvnlegt hefir þótt að grípa til innflutningstakmarkana 
á ýmsum miður þörfum varningi, til þess að ná viðunanlega hagstæðum verzl-



unarjöfnuði við útlönd, hafa þær ráðstafanir einnig allmjög dregið úr tekjum 
ríkisins.

Horfurnar framundan um viðskiptaástandið virðast ekki enn benda á 
breytingu til batnaðar. Telur nefndin því enga ástæðu fyrir hendi að gera ráð 
fyrir, að ríkistekjurnar reynist yfirleitt meiri árið 1934 en síðastl. ár, að ó- 
breyttri tekjulöggjöf. Kemur sú skoðun nefndarinnar frain í tillögum hennar 
um lækkun á nokkrum tekjuliðum frv.

Hinsvegar hefir nefndinni eigi reynzt auðvelt að draga saman útgjaldahlið 
frv. svo nokkru verulegu nemi, sem að liennar dómi var þó sjálfsögð nauðsyn, 
til þess að fá jöfnuð á rekstur þjóðarbúsins. Fjöldinn af útgjaldaliðunum má 
heita fastbundinn og á síðasta þingi var gerð veruleg tilraun til að þrýsta nið- 
ur útgjöldunum, með nokkrum árangri, sem frumvarp þetta einnig mótast af. 
Þegar því er litið til þess, sem hér hefir verið sagt, bæði um tekjuhorfur og út- 
gjaldasparnað fvrir árið 1934, og jafnframt athuguð útkoma siðustu ára, virð- 
ist muni erfitt að fá jöfnuð á ríkisbúskapinn, nema með auknum tekjum í ein- 
hverri mynd eða sérstökum ráðstöfunum um niðurfærslu gjaldanna, sem 
nefndin mun taka til frekari athugunar til 3. umræðu.

Starf nefndarinnar hefir orðið að mótast ærið einhliða af hinum þröngu 
fjárhagsástæðum, sem öllum eru vitanlegar og vikið hefir verið að. Þannig 
hefir hún eigi séð sér fært að sinna að nokkru þeim ótal mörgu fjárbeiðn- 
um, sem til hennar hafa borizt. Og eins hefir hún þótzt til nevdd að gera til- 
lögur um að fella niður hinar og þessar smærri fjárveitingar í frv. stjórnar- 
innar, er hún taldi óréttmætt að taka upp, til samræmis við svo margt annað, 
sem vísa varð á bug. En um framlög til verklegra framkvæmda, sem að vísu 
má segja um, að eigi séu bundin með lögum og því hrevfanleg, var það ein- 
huga álit nefndarinnar, að með engu móti væri gerlegt að draga úr þeim. Fyrir 
það fvrsta væru framkvæmdir þessar mjög aðkallandi til hjálpar og hagsbóta 
héruðum þeim, sem hlut eiga að máli og lengi hafa eftir þeim beðið. Og í annan 
stað kæmu fjárveitingar til þessara framkvæmda héruðunum til hjálpar sem 
atvinnubætur, er gera mörgum frekar kleift að inna af höndum ýms þau opin- 
ber gjöld, sem annars vrði engin leið að greiða. Með þetta fvrir augum hefir 
nefndin lagt til, að rífka lítils háttar framlögin til vegagerða. Litur hún svo á, 
að þau eigi að sitja fyrir öðrum framkvæmdum, þar eð svo má segja, að 
þau gangi öll í vinnulaun. Og tillögum sínum uni þessa aukningu hefir nefndin 
hagað á þann veg,.að vegaframlögin dreifðust víðar um héruðin en ella myndi 
eftir frumvarpinu.

Tillögur sínar og áætlanir, bæði tekju- og gjaldamegin, hefir nefndin 
byggt á þvi, að sömu ákvæði gildi áfram, sem nú eru og áhrif hafa á tekjur og 
gjöid ríkisins.

Niðurstaða eftir tillögum nefndarinnar er þessi:
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Lækkanir á ýmsum tekjuliðum nema ....................... 475000.00
Hækkanir á ýmsum gjaldaliðum nema ....................... 50160.00

Samtals kr. 525160.00
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Lækkanir á gjaldaliðum....................... kr. 157981.00
Tekjuafgangur á frv. er .....................  — 351011.55

------------------  508992.55

Eftir till. n. verður þá tekjuhalli á sjóðsyfirliti kr. 16167.45 
Skal þá vikið að einstökum greinum frumvarpsins.

Tekjubálkurinn.

2. gr.
Nefndin lítur svo á, eins og áður er vikið að, að eigi sé varlegt að gera ráð 

fyrir betri afkomu um ríkistekjurnar í heild árið 1934 en þær reyndust síðastl. 
ár. Og við nána athugun þess, hver útkoman hefir orðið þá, með hliðsjón af 
því einnig, hvað tekjiirnar hafa reynzt síðustu 5 árin, virðist nefndinni, að 
tekjuáætlunin muni yfirleitt í hæsta lagi, og sumstaðar hærri en líkur séu til, 
að geti staðizt. Leggur nefndin því til, að nokkrir liðir séu lækkaðir. Nema 
lækkunartillögur þær samtals 475 þús. kr., og verður nánari grein gerð fyrir 
hinum einstöku tillögum í framsögu.

Gjaldabálkurinn.

3. gr.
í áætlun um gjaldaliði póstmálanna í frv. eru launin vantalin um 10 þús. 

kr., sem er leiðrétt. Sömuleiðis leggur nefndin til að lækka áætlun pósttekn- 
anna um 100 þús. kr. frá því, sem stendur í frv. Er sú tillaga byggð á raun- 
verulegri útkomu síðasta árs og því áliti póstmálastjóra, að ekki sé hægt að 
vænta meiri tekna 1934, að óbreyttu því viðskiptaástandi, sem nú er.

I þessa árs fjárlögum eru ætlaðar 60 þús. kr. til lagningar nýrra simalína. 
Hefir landssímastjóri talið, að fvrir þá fjárveitingu verði lagðar eftirtaldar 
símalínur komandi sumar:

BíJdudalur—Selárdalur .................. kostn.áætlun 16500
Víðimýri—Goðdalir ......................... — — 16500
Ferstikla—Þyrill ............................ — — 9000
Kvigindisdalur—Breiðavík ............ — — 18000

' Samtals kr. 60000
Er þessi ráðstöfun í samræmi við ákvæði fyrri þinga.
Tillögur landssímastjóra um, hverjar símalínur beri að leggja næst, eru

þannig — ásamt kostnaðaráætlun:
1. Jökuldalslína ...................................................................................  30 þús.
2. Skarð—Staðarfell............................................................................  18 —
3. Framlenging stöðvarlínu frá Svignaskarði að Fornahvammi . . 15 —
4. Borgarnes—Búðardalur .................................................................. 90 —
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5. Viðbótarlína Akureyri—Breiðamýri .............................................  20 þiis.'
6. Stöðvarlína Ögur—Arngerðarevri ................................................ 16 —
7. Arngerðareyri—Melgraseyri ........................................................... 9 —
8. Stóra Fjarðarhorn—Broddanes .................................................... 6 —
9. Gröf i Grundarfirði—Bryggja ..................................................... 4 —

10. Torfastaðir—Geysir ....................................................................... 15 —
11. Skagalína ......................................................................................... 27 —
12. Fnjóskadalslína .............................................................................. 22 —

Samtals 272 þús.
Nú er eigi ætlað til nýbygginga símalína i frv. nema 90 þús. kr. Hrekkur 

það að vísu skammt til að fullnægja fvrirliggjandi beiðnum, sem liggja fyrir 
fleiri en talið er upp hér á undan. Landssímastjóri hefir gert tillögu um, að 
varið væri 150 þús. kr. til nýlagninga árið 1934. En þótt þörfin sé mikil, treystir 
nefndin sér eigi að bera fram hækkun á þessum lið frv., og því síður, sem 
framlag til símalagninga skapar tiltölulega litla vinnu, en gengur að töluverðu 
leyti til efniskaupa frá útlöndum. Hvað snertir tillögur landssímastjóra, sem 
að framan eru taldar, bendir nefndin á, að um liðina 3, 4, 5 og 6, sem alls er 
áætlað, að kosti um 141 þús. kr. að framkvæma, er þess að geta, að þar er 
að mestu um að ræða þráðafjölgun á eldri símalínum, til tryggingar greiðari 
og öruggari afgreiðslu. Játar nefndin að vísu, að slíkt væri æskilegt, en getur 
þó eigi fallizt á, að það eigi að sitja fyrir lagningu hinna annara lina, sem 
nefndar eru og hin mesta nauðsyn er á, enda veitir þráðafjölgunin enn minni 
vinnu en nýlagningar.

Að öðru leyti fellst nefndin á tillögur landssimastjóra um tilhögun síma- 
lagninganna.

7., 8. og 10. gr.
1 þessum greinum hefir nefndin lækkað nokkra áætlunarliði vegna geng- 

islækkunar dönsku krónunnar, þar eð upphæðirnar greiðast i dönskum krón- 
um, og fært þá til samræmis við núverandi gengi danskrar krónu.

12. gr.
Styrkinn til Lúðviks Nordals læknis leggur nefndin til að fella niður, þar 

sem nefndur læknir er nú ráðinn við Beykjahælið í Ölfusi með 350 kr. mán- 
aðarlaunum.

Nefndinni hafa borizt kvartanir um, að ferðir augnlækna, sem styrks 
njóta samkv. 6. lið, séu stundum eigi farnar og áætlun sú eigi haldin, er augn- 
læknarnir hafa auglýst, er valdi almenningi óþæginda og kostnaðar að ástæðu- 
lausu. Vill nefndin beina því til heilbrigðisstjórnarinnar, að fyrirmælum um 
framkvæmdir þessara augnlækningaferða sé vandlega fylgt.

13. gr.
Eins og áður er vikið að, taldi nefndin rétt að hækka dálítið framlag til 

vegagerða, með það fvrir augum sérstaklega, að það dreifðist víðar um og



526 Pingskjal 213

kæini fleiri héruðum til nota sem atvinnulijálp, um leið og það bætir úr mjög 
brýnni og aðkallandi þörf fvrir bættar samgöngur. Leggur nefndin þannig til, 
að bætt sé í frv. smáframlögum til 6 þjóðvegakafla. Nemur sú hækkun þjóð- 
vegafjárins samtals 24 þús. kr. Eru tillögurnar gerðar í samræmi við bending- 
ar frá vegamálastjóra, og eins og fram er tekið áður, miðaðar við það sum- 
part. að til þessara héraða fer annars lítið af framlögum til opinberra fram- 
kvæmda.

Vegamálastjóri hefir í tillögum sínum viljað fá 30 þús. kr. til fjallvega- 
gerða, en stjórnin lækkað þá upphæð niður í 20 þús. Nefndin viðurkennir, 
að mikil þörf sé að koma ýnisum þeim fjallvegum áfram, sem fé hefir verið 
veitt til undanfarið, svo þeir verði nothæfir. Er þar sumstaðar aðeius um 
lierzlumun að ræða, svo sem Svalbarðsevrarveginn, er kemur allfjölmennu 
héraði í akvegasamband, en framkvæmd þess vegar dregizt meira en upp- 
haflega var ætlað.

Vill nefndin hækka framlagið til fjallvega um 5 þús. krónur, en ætlast þá 
jafnframt til, að áherzla sé lögð á að koma fvrrnefndum vegi í akvegasam- 
band, með fjárveitingu af þessari viðbót.

Af beiðnum þeim, sem fvrir nefndinni lágu um styrk til bryggjugerða og 
lendingabóta, vill hún mæla með því, að styrkur verði veittur til þeirra svo sem 
hér segir:
1. Til bátabrvggju á Arnarstapa á Snæfellsnesi. Liggur fvrir. athugun og á- 

ætlun vitamálastjóra, og meðmæli um styrk. Heildarkostnaður áætl. 
10500 kr.

2. Til bátabrvggju í Þórkötlustaðahverfi i Grindavík. Þar hefir vitamála- 
stjóri látið gera rannsókn og áætlun um kostnaðinn, sem ráðgerður er 
25500 kr. Fvlgir uppdráttur og eindregin meðmæli frá vitamálastjóra um 
venjulegan ríkisstyrk.

3. Til bátabrvggju á Kópaskeri. Þar hefir verið smábátabryggja úr timbri, 
sem gerevðilagðist nú í vetur í ofviðri. Er hugsað að byggja þar upp aftur 
bátabryggju með steinstevptum stöplum og timburpalli, sem eftir laus- 
legri áætlun vitamálaskrifstofunnar mundi kosta 8—9 þús. kr. Mælir vita- 
málastjóri með því, að stvrkur sé veittur til bryggjunnar. Hefir enda eigi 
fyrr verið veittur stvrkur til brvggjugerðar á þessum stað.

4. Þá leggur vitamálastjóri einnig til, að veittur sé styrkur til endurbyggingar 
bátabryggju á Djúpavogi, og áætlar hann, að allur kostnaðurinn muni nema 
um 4500 kr.

5. Enn liggur fvrir beiðni um 40 þús. króna styrk til bryggjugerðar á Húsa- 
vík, sem er bvrjunarliður í fvrirhugaðri hafnargerð. Liggur mál það fyrir 
Alþingi. Mælingar og áætlanir vitamálaskrifstofunnar liggja fyrir um 
brvggjugerð þarna, sem nú eru undir nýrri athugun. Nefndin treystist eigi 
til að mæla með því, að hin umbeðna upphæð verði öll veitt nú. En vill 
hinsvegar leggja til, að helmingur liennar, eða 20 þús. kr., verði veittur að 
þessu sinni og annað eins á árinu 1935, þar eð hún telur bryggjugerð þessa 
sérstaklega nauðsynlega og réttmæta.
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6. Til að dýpka innsiglingarleið á Stokksevri vill nefndin mæla með, að end- 
urveitt verði allt að helmingi kostnaðar, 4000 kr.
Það skilyrði telur nefndin sjálfsagt að setja fvrir framannefndum styrk- 

veitingum, að lilutaðeigandi hreppsfélög hafi starfrækslu og viðhald þessara 
mannvirkja og öllum sé jafnheimill aðgangur að notkun þeirra.

Tillögur nefndarinnar verða þá, um framlög til bryggjugerða og lendinga- 
bóta 1933 og 1934:
1. Til bryggjugerðar á Arnarstapa Snæfellsnesi . . % kostn., allt að 3500 kr.
2. — — ' í Þórkötlust.hverfi Grindavík % — — — 8500 —
3. — — á Kópaskeri ........................  % — — — 3000 —
4. — — - Djúpavogi ....................... % — — — 1500 —
5. — — - Húsavík ..........................  % — — — 20000 —
6. — dýpkunar innsiglingarleiðinni á Stokksevri

(Snepilrás) endurveiting ........................... % — — — 4000 —

Samtals 40500 kr.

sem heita má sama upphæð og samanlagt er ætlað til þessara hluta í núg. fjár- 
lögum og frv. því, sem hér liggur fyrir. Hefir nefndin kvnnt sér, að fjárveit- 
ingunni til bryggjugerða 1933 er enn óráðstafað. Verður stjórnin því að skipta 
fjárveitingum þessum á þessi 2 ár, eftir þvi sem bezt hentar og þörfin kann að 
sýna.

14. gr.
Nefndin leggur til, að liðurinn til húsabóta á prestssetrum (24000 kr.) falli 

niður, en ber hinsvegar fram brtt. við 22. gr. um heimild til lántöku úr Bygg- 
ingar- og landnámssjóði í þessu skvni.

I núgildandi fjárlögum eru veittar 15 þús. kr. til námsstvrks og 9 þús. kr. 
til húsaleigustyrks við Háskóla Islands. 1 frv. eru þessar upphæðir hækkaðar í 
16 þús. kr. og 10 þús. kr. Nefndin lelur ekki fært, eins og ástæður eru, að 
hækka þessa liði, þó að þörf sé ærin, og leggur til að færa til þess, sem nú er.

Nefndin er því sammála að sameina rannsóknarstofu háskólans og rann- 
sóknarstofu í þarfir atvinnuveganna, eins og gert er ráð fyrir i frv. (14. gr. B. 
I. g.) og þeirri hækkun liðarins, sem nauðsynleg er. Hinsvegar telur nefndin, 
að fresta verði að stofna til jarðvegsrannsókna þeirra, sem um getur i athuga- 
semdinni, og leggur því til, að liðurinn lækki sem því svarar.

Nefndin getur ekki fallizt á að taka í fjárlög nú nýja utanfararstvrki til 
náms. Hún leggur því til, að niður sé felldur styrkur til Matthíasar Jónassonar 
(14. gr. B. II. d. — 1 frumvarpinu stendur Lárusson, en það er prentvilla).

Nefndin telur sig knúða til að bera fram tillögur um að fella niður alla 
utanfararstvrki, scm mögulegt er að spara. Verður það annaðhvort að ganga 
jafnt yfir eða ekki. Þrjá slíka liði leggur nefndin þvi til að fella niður: Til verk- 
legs náms erlendis (14. gr. B. X. e.), utanfararstyrk til barnakennara (14. gr. 
B. XIII. 6.) og ferðastyrki til útlanda (15. gr. 42).

1 frumvarpinu er styrkur til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað hækkaður
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frá því, sem er í núgildandi fjárlögum. Nefndin leggur til að lækka þennan 
lið um 1000 kr. — einnig til meira samræmis við styrkinn til húsmæðradeildar 
við alþýðuskóla Þingeyinga.

Alþingi síðasta ætlaðist til, að „kennsluprófastarnir“ svonefndu féllu niður 
í bili. Eigi að síður er veitt fé, 10000 kr., til þessarar starfsemi í frumvarpinu 
(14. gr. B. XIII. 5.). Nefndin vill halda fast við ákvörðun Alþingis um þetta og 
fella liðinn niður.

Nefndin telur ástæðulaust að festa i fjárlögum fjárveitingu til leiðbeininga 
í næringarefnafræði. Er veitt fé til þessa á yfirstandandi ári.

15. gr.
Tillaga nefndarinnar um lækkun á launaliðnum til Landsbókasafnsins er 

leiðrétting einungis, samkvæmt upplýsingum frá ríkisbókhaldinu.
1 frumvarpinu er lagt til að bækka um 2000 kr. liðinn til bókakaupa o. fl. 

á Landsbókasafninu. Nefndin telur, að una verði við sömu fjárhæð til þessa sem 
veitt er í núgildandi fjárlögum.

Fyrir Alþingi í fyrra lá beiðni frá Bókmenntafélaginu um aukinn styrk í 
því skyni að bvrja á útgáfu æfisögusafns merkra manna íslenzkra. Þessi beiðni 
fékk ekki samþykki á Alþingi. Nú hefir stjórnin hækkað styrk til félagsins í þessu 
skyni. Nefndin verður að telja það í ósamræmi við annað að byrja nýja stvrk- 
veitingu til þessa samtímis þvi sem felldur er niður stvrkur til útgáfu hinna 
mestu nytjarita í sögu landsins, t. d. ferðabók Arna Magnússonar og mann- 
talið 1703.

Nefndin getur ekki fallizt á að bæta á tölu þeirra félaga, sem Alþingi 
veitir árlegan styrk, eins og nú horfir. Hún leggur því til, að niður sé felldur 
styrkur til norræna félagsins, sem nú er tekinn upp í fyrsta sinn í frv.

Nefndin leggur til, að niður sé felldur styrkur til útgáíu þjóðsagnasafns 
Sigfúsar Sigfússonar. Er safn þetta miklu ómerkara en búizt var við.

Um nokkur ár hefir verið veittur styrkur til Björns K. Þörólfssonar, til 
þess að semja skrá um skjöl, er Island varða og gevmd eru í skjalasöfnum í 
Kaupmannahöfn. Telur nefndin, að hlé geti orðið á því verki að skaðlausu.

Nefndin leggur til, að felldur sé niður hinn almenni styrkur til skálda og 
listamanna. Ber til hvorttveggja, að með öllu er horfið frá hinum upprunalega 
tilgangi með þennan lið, þar sem f jöldi þessara manna fær sérstakan styrk bæði 
í 18. gr. fjárlaga og viðar að, og í annan stað telur nefndin, að lítt hafi verið á 
haldið um úthlutun.

Nefndin telur, að styrkur til Jóns Leifs tónskálds megi falla niður, og sömu- 
leiðis sú viðbót við ritstarfastyrk Sigurðar Nordals prófessors, sem sett er í frum- 
varpið, en ekki er í núgildandi fjárlögum.

Nefndin getur ekki fallizt á að taka upp nýjan stvrk til Þórðar Flóvents- 
sonar, og ekki fremur þótt honum sé nú komið fyrir í þeirri grein fjárlaganna, 
sem fjallar um vísindi, bókmenntir og listir.

Óþarft virðist að veita styrk lengur til fréttastofu blaðamannafélagsins. Er 
nú opinn aðgangur að útlendum fréttum um hendur útvarpsins, blöðunum mjög 
að kostnaðarlitlu.
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16- gr.
Nefndin hefir frestað því til 3. umr. að taka til athugunar fimm fyrstu liði

16. greinar. Búnaðarþing er nýbyrjað, og verður beðið umsagnar þess og til- 
lagna um þessa liði.

Nefndin telur ástæðulaust að styrkja veiði- og loðdvrafélag Islands. Hefir 
nefndin fengið vitneskju um, að Búnaðarfélag íslands muni taka að sér málefni 
þetta, og telur það vel farið.

Nefndin telur, að fella verði niður stvrk þann til dýralækninga, sem tveim 
mönnum var veittur á síðasta þingi og enn eru í frumvarpinu. Er vitað, að mjög 
margir fleiri gætu komið til greina um stvrk til þessa, eigi miður verðugir.

Liðinn til eftirlits með verksmiðjum og vélum má lækka um 1000 kr. 
Var gert ráð fyrir, að sú upphæð færi til ferðakostnaðar eftirlitsmanns, en hann 
getur borgazt af skoðunargjöldunum. Þær 600 kr., sem eftir eru, eru þóknun til 
vegamálastjóra fyrir vfirumsjón með verkinu.

Nefndinni barst erindi frá Fiskifélagi Islands, sem bar það með sér, að sam- 
kv. ákvörðunum Fiskiþings vantar tæpar 20 þús..kr. upp á það, að ríkisstyrkur- 
inn hrökkvi til að kosta starfsemina. Nú htur nefndin svo á að vísu, að Fiski- 
þing verði að miða áætlanir félagsins við fjárveitingar Alþingis, en verður hins- 
vegar að játa, að sá réttmætur vöxtur sé í starfseminni, að hún leggur til, að 
þessi hður sé hækkaður um 10 þús. kr.

Leiðréttur er liðurinn til að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna i sam- 
ræmi við núgildandi lög. Fiskifélagið hefir ekki lengur það starf á hendi.

Nefndin getur ekki falhzt á að hækka skrifstofukostnað skipaskoðunar- 
stjórans um 1800 kr., eins og gert er í frumvarpinu. Er lagt til, að til þessa 
sé veitt sama upphæð og í núgildandi fjárlögum.

Nefndin verður sömuleiðis að telja ástæðulaust að hækka stvrkinn til kven- 
félagasambands Islands um 400 kr., eins og gert er í frumv. Er lagt til, að hann 
verði hinn sami og í núgildandi fjárlögum.

Enn getur nefndin ekki fallizt á að taka upp nýjan lið til „vinnumiðstöðvar 
kvenna“ í Reykjavík, eins og gerl er í frumv. Nefndin verður að lita svo á, að 
þessi og aðrar ráðningarskrifstofur verði að bera sig sjálfar

17. gr.
Nefndin getur ekki fallizt á, að greiddur sé berklastyrkur fram yfir heim- 

ildir berklavarnalaganna, þ. e. til sjúklinga utan sjúkrahúsa. Er auðsætt, hversu 
mikil aukning berklakostnaðarins gæti af þessu leitt. Nefndin leggur því til, að 
athugasemdin við berklasjúklingaliðinn falli niður. Skal það ennfremur tekið 
fram, að sú konan, sem þar getur og lengur hefir verið gerð undantekning um, 
dvelur nú aftur í sjúkrahúsi, svo að undantekning þarf ekki lengur hennar 
vegna.

Nefndin telur ástæðulaust að stvrkja Bauðakrossfélag íslands lengur, enda 
standa að því nægar stoðir.

18. gr.
Leiðrétt er upphæð embættismannaeftirlauna, að fengnum upplýsingum.
Nefndin leggur til, samkv. tillögu frá hlutaðeigandi prófasti og biskupi, 

að veita Bergljótu Björnsdóltur 200 kr. eftirlaun.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 67
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Nefndin hefir fengið upplýsingar um, að Guðmundur Kamban nýtur nú 
góðra launa, og telur því ástæðulaust að veita honum styrk.

22. gr.
Nefndin getur fallizt á, að stjórninni sé heimilað að kaupa sýslumanns- 

húsið í Borgarnesi, en telur hinsvegar ekki rétt, að kaupin séu gerð við hærra 
verði en fasteignamatsverði.

Fiskifélag íslands ætlar að reisa hús vegna margháttaðrar starfsemi sinnar 
og hefir óskað ókeypis lóðar frá rikinu. Hefir það verið gert áður, og sízt að 
meiri ástæðu. Vill nefndin leggja til, að það verði gert.

Jón Halldórsson, fyrrv. ríkisféhirðir, sem nú starfar hjá Landsbankanum, 
hefir sótt um að fá endurgreitt fé það, sem hann hefir greitt í lífevrissjóð emb- 
ættismanna, enda á hann ekki lengur rétt til lífeyris þaðan. Vill nefndin verða 
við þeirri ósk, enda er nýlegt fordæmi um slíkt.

Alþingi, 20. marz 1933.

Ing. Bjarnarson, Tryggvi Þórhallsson,
form. og frsm. fyrri hluta. frsm. síðari hluta.

B. Kristjánsson, Pétur Ottesen. Þorleifur Jónsson.
fundaskrifari.

Pétur Halldórsson. Jónas Þorbergsson.

Nd. 214. Breytingartillaga
við frumv. til 1. um breyting á lögum nr. 71 23. júní 1932, um byggingarsam- 
vinnufélög.

Frá allsherjarnefnd.

Á eftir 3. gr. frumv. kemur ný grein, sem verður 4. gr., svo hljóðandi: 
Orðin „með tveggja til fjögurra herbergja íbúðum, auk eldhúss og

geymslu“ í 6. gr. A. falli burt.
1 þess stað komi: og rúmtak hverrar íbúðar fari ekki fram úr 500 ten- 

ingsmetrum.

Ed. 215. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 177 [Stjórn vitamála og vitabyggingar].

Frá Magnúsi Torfasyni.
Við brtt. 1.

Orðin „næstkomandi ár“ falli niður.
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Gd. 216. Frumvarp
til laga um stjórn vitamála og um vitabyggingar.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. KAFLI.
Um stjórn vitamála.

1- gr.
Ráðherra hefir með höndum yfirstjórn allra vitamála í landinu.

2. gr.
Konungur skipar vitamálastjóra, er stjórni framkvæmdum allra vita- 

mála landsins og sé ráðherra til aðstoðar um allt, er lýtur að vita- og hafna- 
málum.

3. gr.
Vitamálastjóri hefir með höndum undirbúning að og yfirstjórn við bygg- 

ingu nýrra vita og gerð nýrra sjómerkja, umsjón með allri starfrækslu vita 
ríkisins og sjómerkja, svo og umsjón og eftirlit með vitum og sjómerkjum, sem 
hafnarstjórnir, sveitarstjórnir eða einstakir menn byggja eða setja upp, sbr. 
lög nr. 23 11. júlí 1911, lög nr. 43 14. júní 1929 og lög nr. 16 14. júní 1929.

Ennfremur má fela vitamálastjóra undirbúning, framkvæmd og eftirlit 
með öllum hafnarmannvirkjum, brvggjugerðum og lendingabótum, sem gerð- 
ar eru að öllu eða nokkru leyti fyrir fé ríkissjóð's eða með styrk af því.

Nánari ákvæði um starf vitamálastjóra setur ráðherra i erindisbréfi.

4. gr.
Um laun vitamálastjóra fer eftir launalögum. I fjárlög skal árlega taka 

upp fjárveitingu til greiðslu á skrifstofukostnaði hans.

5. gr.
Ráðherra skipar vitaverkfræðing til aðstoðar vitamálastjóra. Um laun 

hans fer eftir launalögum.

6. gr.
Ráðherra skipar vitaverði eftir tillögum vitamálastjóra, með þeim kjör- 

um, sem ákveðin eru í launalögum eða í fjárlögum.

7. gr.
Vitamálastjóri gerir árlega, i samráði við forstöðumann stýrimannaskólans 

i Reykjavík og forseta Fiskifélags Islands, tillögur og áætlun um fjárveitingar
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úr ríkissjóði til vitamála. Skal það gert svo snemma, að ríkisstjórnin geti haft 
þær tillögur til hliðsjónar, er frv. til fjárlaga er samið.

II. KAFLI.
Um byggingu vita og sjómerkja.

8. gr.
Verja skal árlega, ef ástæður rikissjóðs leyfa, álika upphæð til vitamála 

og vitagjaldi nemur, meðan stendur á byggingu vita þeirra, er ræðir um i 9. 
gr., ennfremur ef þurfa þykir til sjómerkja, sbr. 11. gr.

9. gr.
Ráðherra lætur reisa vita þá, sem taldir eru hér á eftir, eftir því sem fé 

er veitt i fjárlögum og aðrar ástæður levfa:
Á Þjófakletti í Borgarfirði .......................................  ljósviti
- Borgareyjum .............................................................. —
- Rauðanesi .................................................................. —
- Hjörtsey á Mýrum..................................................... —
- Búðarhrauni .............................................................. —
- Stórfiskaskeri við Hagabót ..................................... —
- Bjargtöngum ........................................... stækkun ljósvita

—   radioviti
- Vatneyri við Patreksfjörð....................................... ljósviti
- Álftamýri við Arnarfjörð ......................................... —
- Þingeyri við Dýrafjörð ............................................ —
- Fjallaskaga við Dýrafjörð ....................................... —
-- Flateyri við Önundarfjörð ....................................... —
- Gelti í Önundarfirði ................................................  radioviti
- — .................................................................  hljóðviti
- Óshólum í Bolungavík ......................................... ljósviti
- Æðey ......................................................................... —
- Sléttaeyri í Jökulfjörðum ......................................... —
- Aðalvík ..................................................................... —
- Hornbjargi ................................................................ radioviti
- —   hljóðviti
- Munaðarnesi ........................................................... ljósviti
- Krossnesi ................................................................... —
- Kaldrananesi ............................................................ —
- Kjörseyri við Hrútafjörð ......................................... —
- Ánastaðabökkum ..................................................... —
- Skagaströnd .............................................................. —
- Kálfshamarsnesi..................................... stækkun Ijósvita
- Skagatá .................................................. stækkun —
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Á Reykjadisk á Skagafirði ......................................  ljósviti
- Hegranesi ................................................................ —
- Straumnesi eða Málmey ........................................... —
- Sauðanesi við Siglufjörð ....................................... —

— — —  hljóðviti
- Siglunesi .................................................................  radioviti
- Grímsey .................................................................. ljósviti
- Húsavíkurhöfða ............................................ —
- Snartastöðum .........................................................
- Hjálmarsnesi við Þistilfjörð.................................. —
- Svinalækjartanga ......................................... ^.... —
- Langanesi ..............................................  stækkun ljósvita
- — ..............................................................  radioviti

- Digranesi ................................................................
- Kolbeinstanga í Vopnafirði....................................
- Glettinganesi .........................................................
- Hellisnesi við Norðfjörð .......................................
- Grímutanga við Reyðarfjörð ................................
- Selnesi ..................................... .............................
- Seley .......................................................................

- Hvalsnesi ................................................... ............
- Stokknesi ............................................................ .
- Hestgerði ................................................................
- Ingólfshöfða ..................... ..................... stækkun
- Stórhöfða .............................................. —
- Faxaskeri ..............................................................
_ Loftsstaðahól .........................................................
- Hafnarnesi við Þorlákshöfn ..................................
- Reykjanesi .............................................................

- Gróttu .....................................................................

hljóðviti
ljósviti

hljóðviti
ljósviti

radioviti
hljóðviti
ljósviti
radioviti
ljósviti
ljósvita

ljósviti

radioviti
hljóðviti
radioviti
hljóðviti

10. gr.
Vitar þeir, sem taldir eru í 9. gr. skulu byggðir í þeirri röð, sem ráðherra 

ákveður eftir tillögum vitamálastjóra.
Eftir tillögum vitamálastjóra er ráðherra og heimilt að breyta legu vita 

þessara, ef það þykir hentugt eftir nánari rannsóknir á þeim svæðum, sem 
vitunum er ætlað að ná til.

11- gr.
Eftir tillögum vitamálastjóra (sbr. 7. gr.) getur ráðherra, eftir þvi sem 

vitafé er fyrir hendi, látið setja upp ný sjómerki og leggja út ný dufl, svo



og bæta eldri vita og önnur mannvirki, sem ætluð eru sjófarendum til ör- 
yggis-

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.
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Nd. 217. Frumvarp
til laga um viðauka við lög nr. 38, 14. júni 1929 [Ritsima- og talsímakerfi]. 

Flutningsm.: Pétur Ottesen.

Aftan við 1. gr. laganna bætist:
a. Lína frá Stóra-Ási að Húsafelli.
b. Lína frá Þyrli að Stóra-Botni.

Greinargerð.
Eins og kunnugt er, er mikil bílaumferð um Kaldadal á sumrin. Leið 

þessi er um 67 km. milli byggða, og er Húsafell næsti bær við Kaldadal að 
norðan og viðkomustaður flestra þeirra, er þessa leið fara. Það er því brýn 
nauðsyn vegfarendum, að sími verði lagður að Húsafelli. Bili bilar á þessari 
leið, svo að eigi verði að gert án þess að fá hjálp að, þá getur af því stafað hin 
mesta hætta, en með því að leggja sima að Húsafelli er mjög dregið úr þeirri 
hættu.

Um línuna frá Þvrli að Stóra-Botni er það að segja, að i ráði er, að lögð 
verði í sumar'símalína frá Ferstiklu að Þyrli. Er lina sú, sem hér um ræðir, 
áframhald af þeirri línu í Botnsdalinn. Upp frá Stóra-Botni liggja tveir fjall- 
vegir, annar yfir Botnsheiði í Skorradalinn framanverðan, en hinn um Leggja- 
brjót á Þingvöll. Er allmikil umferð um báðar þessar leiðir, þó einkum þá 
síðarnefndu.

Ed. 218. Frumvarp
til laga um endurgreiðslu á útflutningsgjaldi af saltsíld.

Flutningsm.: Bjarni Snæbjörnsson.

1. gr.
íslenzkum fiskiskipum, er síldveiði stunda hér við land, skal endurgreiða 

útflutningsgjald af síld, er nemi 75 aurum á hverri uppsaltaðri síldartunnu, sem 
útflutt er af veiði þeirra.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Grei n argerð.
Engum atvinnuvegi landsmanna hefir verið jafníþyngt með tollum eins og 

sildveiðum, þar sem útflutningsgjald af síld er nú 1 kr. á tunnu, en ætti að vera 
17—25 aurar, samanborið við útflutningsgjald af öðrum útfluttum afurðum. 
Nú er á uppsiglingu á þessu þingi samningur milli Islendinga og Norðmanna, 
sem gerir síldarútvegnum enn örðugra fyrir, verði hann samþykktur. Virðist 
því full nauðsyn á að styrkja þennan atvinnuveg, sem nauðsynlegur er þjóðar- 
búinu, áður en hann leggst í rústir, en til þess eru full líkindi eins og nú er stefnt, 
ef ekkert er aðgert.

Ed. 219. Tillaga
til þingsályktunar um leigu á sildarbræðslustöð dr. Pauls á Siglufirði.

Flutningsm.: Bjarni Snæbjörnsson.

Alþingi heimilar ríkisstjórninni að taka á leigu yfir næsta síldveiðatímabil 
síldarbræðslustöð dr. Pauls á Siglufirði, ef samkomulag næst við eigendur henn- 
ar um leiguskilmála, og að starfrækja verksmiðjuna í sambandi við síldar- 
bræðslustöð ríkisins.

Greinargerð.
Siðastliðin sumur hefir sildveiðaskipum veitzt örðugt að losna við afla sinn 

í bræðslu, þau orðið að bíða lengri tíma eftir afgreiðslu og varan oft skemmd, 
er hægt hefir verið að losa skipin; stundum jafnvel orðið að moka aflanum i 
sjóinn. Síldarbræðslustöð sú, er hér er farið fram á að taka til leigu, og síldar- 
þræðslustöð ríkisins liggja hlið við hlið; en þar eð dr. Pauls stöðin hefir ekki 
geymi fyrir síldarolíu, er ógerningur að starfrækja hana út af fyrir sig, nema 
með ærnum tilkostnaði, og þvi litt kleift fyrir einstaklinga, þó þeir vildu slá 
sér saman um leigu. Aftur á móti væri hægt að starfrækja stöðina með litlum 
tilkostnaði og rekstur hennar komið að fullum notum, ef ríkið starfrækti hana 
í sambandi við síldarbræðslustöð ríkisins.

Ed. 220. Breytingartillaga

við frv. til laga um, að niður falli útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum.

Frá Jakob Möller.

2. gr. frumv. orðist svo:
Um leið eru úr gildi numin lög nr. 11 29. mai 1925.
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Nd. 221. Breytingartillaga
við frv. til laga um breyting á lögum nr. 71, 23. júní 1932, um byggingarsam- 
vinnufélög.

Frá Tryggva Þórhallssyni.

Aftan við frv. bætist ný grein:
Rikisábyrgðin fyrir lánum til byggingarsamvinnufélaga er því skilvrði bund- 

in, að fyrsti veðréttur að viðbættri ríkisábyrgð nemi ekki hærri upphæð en 15 
þús. kr. fyrir hverja einstaka íbúð.

Nd. 222. Nefndarálit
um frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir Island.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og átt tal við fjármálaráðherra um málið. Leggur 
hann áherzlu á, að 20% af nettóársarði af happdrættinu renni i ríkissjóð. Hefir 
nefndin til samkomulags aðhvllzt þá tillögu og orðið sammála um að afgreiða 
málið með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 1. gr. Aftan við e-lið bætist: enda greiði levfishafi í ríkissjóð 20% af nettó- 

ársarði í einkaleyfisgjald.

Alþingi, 21. marz 1933.

H. Stefánsson, Ólafur Thors, Jón A. Jónsson,
form., frsm. fundaskr.

Hannes Jónsson, Bernh. Stefánsson.
með fyrirvara.

Nd. 223. Nefndarálit
um till. til þál. um útborgun á launum embættismanna.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir leitað álits póstmálastjóra og ríkisféhirðis um ofangreinda til- 
lögu til þingsályktunar og telur, að fengnum þeim uþplýsingum, að ástæða sé til 
að greiða fyrir því, að embætlis- og starfsmenn rikisins, þeir, sem búa utan 
Reykjavíkur, geti hafið laun sín með sem minnstri fyrirhöfn og tilkostnaði. 
Álitur nefndin, að eftir atvikum fái þessi þörf embættis- og starfsmanna ríkisins
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heppilegasta lausn með því, að þeir, sein þess óska, geti fengið launin greidd inn 
á reikning þeirra í Landsbanka Islands.

Nefndin leggur því til, að tillagan verði samþ. nieð þessari

BREYTINGU:
Tillgr. skal orða svo:
Neðri deild Alþingis álvktar að skora á ríkisstjórnina að láta greiða laun 

þeirra embættis- og starfsmanna ríkisins, sem utan Reykjavíkur búa og þess 
óska, inn á reikning þeirra í Landsbanka íslands.

Alþingi, 21. marz 1933.
H. Stefánsson, Ólafur Thors, Jón A. Jónsson,

form. frsm. fundaskr.
Hannes Jónsson. Bernh. Stefánsson.

Ed. 224. Frumvarp
til laga um heimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla með 
skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.

Flutningsm.: Guðrún Lárusdóttir, Halldór Steinsson.

1- gr-
Heimilt skal sýslunefndum og bæjarstjórnum að ákveða það lýðskólafyrir- 

komulag innan sýslu- eða bæjarfélagsins, að allir ungir menn verkfærir á aldr- 
inum 18 ára vinni kauplaust bkamleg störf í þarfir sins sýslu- eða bæjarfélags, 
þar sem þeir eiga heimib, 7 vikur að vorlagi, gegn ókeypis húsavist og kennslu 
við verklegt og bóklegt nám í skóla í 6 mánaða tíina næsta vetur eftir að vinnan 
hefir farið fram.

Þó skulu undanþegnir skylduvinnu allir þeir, er innan 18 ára aldurs hafa 
tekið próf í héraðsskóla í annari sýslu. Sömuleiðis allir þeir, er stundað hafa 
nám innan 18 ára í gagnfræðaskólum eða menntaskólum.

2. gr.
Nú bzt meiri hluta sýslunefndar eða bæjarstjórnar að starfrækja lýðskóla 

með sbku fyrirkomulagi fyrir karlmenn, og skal það þá með leynilegri atkvæða- 
greiðslu borið undir alla kjósendur til sýslunefndar eða bæjarstjórnar, og skal 
um atkvæðagreiðsluna fara á sama liátt og segir í lögum um kosningar til Al- 
þingis.

3- gr. '
Ef % hlutar abra kosningarbærra manna i sýslunni eða bænum samþykkja 

starfrækslu lýðskóla með slíku fyrirkomulagi, þá skal fullkomið skólahús, þegar
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 68
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fé er veitt til þess í fjárlögum, af þeirri stærð, er áætlað nemendatal i sýslunni 
eða bæjarfélaginu útheimtir, byggt á kostnað ríkissjóðs. á þeim stað, er við- 
komandi sýslunefnd eða bæjarstjórn ákveður og yfirstjórn fræðslumála getur 
fallizt á.

4. gr.
Hætti sýslu- eða bæjarfélag að starfrækja skóla með þessu fyrirkomulagi 

áður en 40 ár eru liðin frá þeim tíma, að skólahúsið var fullgert, skal sýslu- 
eða bæjarfélag endurgreiða til ríkissjóðs byggingarkostnaðinn á 40 árum. Þó 
skal dragast frá %0 hluti þess fjár fyrir hvert ár, sem skólinn hefir verið starf- 
ræktur samkvæmt lögum þessum.

5. gr.
Með reglugerð, er viðkomandi sýslunefnd eða bæjarstjórn semur og sam- 

þykkir og yfirstjórn fræðslumála staðfestir, skal ákveða stjórn, tilhögun vinn- 
unnar og skólans.

Þar má setja ákvæði um undanþágu að því er aldurstakmark nemenda 
snertir, svo og sektarákvæði gagnvart þeim, sem eru þess valdandi, að nemandi 
kemur eigi til skólavinnunnar, þegar hann er kallaður. Skulu sektirnar renna i 
sýslu- eða bæjarsjóð.

Loks má í reglugerð setja ákvæði um það, að þa'nn tíma skólaársins, er 
vinnan og skólinn stendur eigi yfir, sé hverjum nemanda heimilt að leita sér 
atvinnu þar, sem hann vill, án þess að leysa lausamennskulevfi, og sömuleiðis 
ákvæði um það, að ef einhver nemandi vill eigi nota rétt sinn til skólans, þá 
standi plássið hverjum þeim opið, er stunda vill nám í skólanum lengur en 
einn vetur.

Greinargerð
fyrir frv. felst i eftirfarandi athugasemdum eftir Björgvin Vigfússon sýslu- 
mann:

„Stutt ágrip af sögu frumvarpsins.
Ofanritað frumvarp hefir verið í meðförum Alþingis síðan 1929. Var það 

sýslunefnd Rangárvallasýslu, sem þá lét bera frumvarpið fram, því fylgdi grein- 
argerð, sem hefir enn sitt fuíla gildi (sjá þingskjal 98 þ. á.), að nndanteknum 
þeim brevtingum, er orðið hafa á frumvarpinu i meðförum þingsins, fram að 
þeim tíma, er menntamálanefnd neðri deildar Alþingis hafði afgreitt það á síð- 
asta þingi til deildarinnar.

I.
Kostir frumvarpsins eins og það nú birtist hafa verið taldir sem hér segir:

1. Frjálslegt að því leyti, að hér er um heimildarlög að ræða fyrir sýslu- og 
bæjarfélög, sem undanþiggja fiá unglinga á vissum aldri, sem kvsu frem.ur 
að stunda nám í skólum með öðru fyrirkomulagi, sjá 1. gr. 2. mgr. frum-
varpsins, og lögleiða ekki beina skólaskyldu.
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2. Lögin knýja hverja kynslóð, er undir þau gengur, til þess að leysa göfugt 
og sjálfstætt verk af hendi, að auka inenningu sína fyrir sjálfs sin atorku.

3. Þegar lögin koma til framkvæmda, munu þau í samhandi við vinnuskyld- 
una hafa í för með sér auknar verklegar félagsframkvæmdir og tryggja 
viðhald þeirra framkvæmda, sem húið er að gera.

4. Lögin mundu þannig slá tvær flugur í einu höggi, þ. e. samtimis efla ræktun 
lands og lýðs.

II.
Gallar, sem taldir voru á frumvarpinu i fyrstu, sumir, sem þegar hefir verið 

bætt úr, en aðrir, sem ekki hafa við rök að styðjast að svo komnu:
1. Að það náði ekki til kvenfólksins. Úr þeim galla hefir þingið ekki séð sér 

fært að bæta með breytingartillögu. Upphafsmenn skylduvinnuhugmyndar- 
innar sjá hinsvegar veg til þess, en telja hyggilegra að bíða eftir revnslu af 
skylduvinnu skólapiltanna.

2. Að sýslu- eða bæjarfélög gætu slegið ríkinu einskonar „plötu“. Það er nú 
fyrirbyggt með ákvæðum 4. gr. frumvarpsins.

3. Að margar sýslur myndu fara af stað í einu og biðja um skóla, og gæti af 
því skapazt óbærilegur gjaldaauki fyrir rikið. En shkt er alveg fyrirhvggt 
með ákvæðum frumvarpsins eins og þeim er nú fyrir komið. Samkv. 3. gr. 
frumvarpsins þarf framkvæmd skólahússbyggingar að ganga í gegnum eftir- 
farandi þrengingar:
a. Samþvkkt meiri hluta bæjarstjórnar eða sýslunefndar.
b. Samþykkt % hluta allra kosningarbærra manna á skólasvæðinu.
c. Samþykkt Alþingis i gildandi fjárlöguin í hvert sinn.
Þingið þarf því ekki fyrst um sinn að kvíða neinum fjárútlátum i sambandi 

við þetta frumvarp, þótt að lögum yrði, og mundi einnig á hvaða tíma sem er 
hafa það algerlega á sínu valdi að hindra það, að lög þessi gætu skapað þjóðinni 
nokkra skuldabyrði eða þau árleg útgjöld, sem ríkissjóði væru um megn. Nú- 
verandi þing ætti miklu fremur að geta séð það, að með frumvarpi þessu er 
stefnt að þvi að minnka hin árlegu útgjöld ríkisins til lýðskólahalds, en sam- 
hhða þó að auka lýðmenningu í stórum stíl.

III.
Loks má ekki láta vera að minnast á hreytingartillögur, sem komu fram 

á siðasta þingi, sem urðu til þess að spilla fyrir framgangi málsins. Sjón er þar 
sögu ríkari, þegar litið er til baka.

önnur var sú, að gefa Rangárvallasýslu einni heimildina, en útiloka öll 
önnur sýslu- og bæjarfélög frá þvi að nota hana. Þeir þingmenn, sem hugsuðu 
meira um Rangárvallasýslu eina en aðrar sýslur, gátu ekki siður orðið að vilja 
Rangárvallasýslu með því að vera með hinni almennu heimild.

En hin kom fram frá einum flutningsmanni þessa frumvarps, sem var í 
raun og veru engin breytingartillaga við fyrirliggjandi frumvarp, heldur alger- 
lega nýtt frumvarp.

Það skal þó játað, að flutningsmaðurinn og samflokksmenn lians höfðu
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mikla afsökun, eftir að frumvarpið hafði færzt i þann búning, að gefa heim- 
ildina aðeins einu sýslufélagi, en láta öll önnur sýslufélög og bæjarfélög verða 
útundan. En nú kemur frumvarpið aftur fram í sinni upph^flegu mynd, með hag- 
kvæmum endurbótum.

Ef þingmenn aðeins geta komið auga á kjarna málsins og gert rækar úr 
huga sínum allar grýlur, ætti það að taka lítinn tíma fvrir þinginu að afgreiða 
frumvarpið sem lög, og þingmennirnir ættu þegar að geta ráðið það við sig, 
hvort þeir vilja vera þekktir að þvi að synja þjóðinni þess framtiðarverkefnis, 
sem i frumvarpinu felst“.

Nd. 225. Lög
um breyting á lögum nr. 50, 23. júni 1932, um útflutning hrossa.

(Afgreidd frá Nd. 22. marz).

1- gr.
Aftan við 2. gr. laganna bætist:
Til ársloka 1935 getur ráðherra á sama hátt veitt leyfi til þess, að hross 

séu flutt út á tímabilinu frá 15. okt. til febrúarloka.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 226. 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 hlutast til um, að hæfilega margir geldingamenn séu i 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. Dómsmálaráðu- 
neytið setur reglur um sölu og afhending svæfingarefnis til geldingamanna. Án 
sérstaks endurgjalds skal dýralæknum skylt að kenna mönnum innan þeirra 
umdæmis geldingaraðferðir og meðferð á svæfingarmeðulum.
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3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum til ríkissjóðs, 50—500 kr., nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum. Mál út af brotum 
skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.

Greinargerð.
Frv. þetta, sem landbúnaðarnefnd Nd. flutti á undanförnum þingum og 

ýmist hefir dagað uppi eða ekki náð samþykki, er nú enn borið fram fyrir til- 
mæli Dýraverndunarfélags íslands og er samhljóða frumvarpinu eins og það 
var eftir eina umr. í Nd. í fyrra, að öðru leyti en þvi, að ártalið í 4. gr. er flutt 
fram um 1 ár.

Nd. 227. Tillaga

til þingsályktunar um breytingar á leyfisbréfi 31. júlí 1926, um sæsímasam- 
bandið.

(Eftir fvrri umr. í Nd.).

Alþingi ályktar að samþykkja breytingar þær á leyfisbréfi h/f Hins mikla 
norræna ritsímafélags í Kaupmannahöfn, dags. 31. júlí 1926, um starfrækslu sæ- 
símans milli Hjaltlands, Færeyja og Islands, sem samkomulag hefir náðst um, 
og að heimila ríkisstjórninni að koma á talsambandi milli fslands og útlanda 
svo fljótt sem henni virðist það tiltækilegt.

Ed. 228. Breytingartillögur

við frv. til laga um stjórn vitamála og um vitabyggingar.

Frá Einari Árnasyni.

1. Við 6. gr. Fyrir „eftir tillögum“ komi: að fengnum tillögum.
2. Við 10. gr. Fyrir „eftir tillögum“ í fyrri málsgr. komi: að fengnum tillögum.
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Nd. 229. Breytingartillögur
við frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland.

Frá Hannesi Jónssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Setja skal á stofn íslenzkt ríkishappdrætti. 1 því skulu vera 25000 hlutir 

i 10 flokkum á ári hverju, og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk á mán- 
uði hverjum, nema janúarmánuð og febrúarmánuð, dráttur fyrsta flokks 
í marzmánuði og tíunda flokks í desembermánuði. Vinningar í öllum 10 
flokkum samtals skulu vera 5000 að tölu og 1125000 kr. að fjárhæð, en verð 
á heilum hlut i öllum 10 flokkum skal vera 60 krónur, 6 kr. i hverjum 
flokki. Hlutamiðar skulu vera tölusettir 1—25000 og gefnir út heilir og 
hálfir, en þó er fjármálaráðherra heimilt að gefa út hlutamiða, sem skipt 
er í fjórðunga, ef reynslan sýnir, að það sé hentugra. Drættir fara fram i 
Reykjavik undir stjórn og umsjón happdrættisnefndar, sem ráðherra skipar, 
og hefir hún æðsta úrskurðarvald í öllum deilu- og vafamálum, er rísa út 
af dráttunum.

Hreinn ágóði happdrættisins gengur til þess að mynda sjóð, sem nefnist 
byggingarsjóður íslands. Skal tekjum sjóðsins varið samkvæmt ályktun á 
fundi sameinaðs Alþingis í hvert skipti, til þess að reisa opinberar bygg- 
ingar, eftir því sem til vinnst og þörf krefur. Aldrei má þó binda þannig 
fyrirfram væntanlegar tekjur sjóðsins.

2. Á eftir 3. gr. koma tvær nýjar greinar, sem verða 4. og 5. gr., svo hljóðandi:
a. Aðalskrifstofa happdrættisins skal vera í Reykjavik, og skipar ráðherra 

forstjóra og ákveður honum laun með samningi. Auk þess skal ráðherra 
skipa, eftir tillögum forstjóra, 1 fulltrúa og 1 aðstoðarmann, en forstjóri 
ræður skrifara eftir þörfum, með samþykki ráðherra.

b. Af hverjum hlutamiða skal greiða stimpilgjald, að upphæð kr. 5.00 i 
öllum flokkum af heilum miða og kr. 2.50 af hálfum miða, eða. kr. 0.50 
í hverjum flokki af heilum miða og kr. 0.25 af hálfum miða, og rennur 
það gjald í ríkissjóð.

3. Fyrirsögn frv. verði: Frumvarp til laga um íslenzkt ríkishappdrætti.
Greinatala breytist samkv. atkvæðagreiðslu.

Nd 230. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 222 (Happdrætti).

Frá Magnúsi Jónssvni.

1 stað „20%“ kemur: 10%.
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Nd. 231. Frumvarp

til víxillaga.

Flutningsm.: Asgeir Ásgeirsson.

FYRSTI ÞÁTTUR
Um víxla á hendur öðrum manni.

Fyrsti kapítuli.

Um útgáfu víxils og forrn.

1. gr.
í víxli skal greina:

1. Orðið víxil í meginmáli skjalsins og á því máli, sem skjalið er ritað á.
2. Skilyrðislaus tilmæli um að greiða ákveðna upphæð peninga (víxilfjárhæð).
3. Nafn þess, er greiða skal (greiðandi, trassat).
4. Gjalddaga.
5. Greiðslustað.
6. Nafn þess, er við greiðslu á að taka, eða ávisa má víxilf járhæðinni til greiðslu 

(viðtakandi, remittent).
7. Útgáfudag og útgáfustað vixilsins; og
8. Undirskrift þess, er víxilinn gefur út (úfgefandi, trassent).

2. gr.
Nú brestur á, að greind séu í skjali öll þau atriði, sem nefnd eru i næstu 

grein hér á undan, og hefir skjalið þá eigi víxilgildi, nema þegar svo er ástatt 
sem segir siðar i þessari grein.

Sé gjalddagi eigi tilgreindur, telst víxillinn gjaldkræfur við sýningu.
Sé greiðslustaður eigi tilgreindur sérstaklega, skal sá staður, sem tilgreindur 

er við nafn greiðanda, talinn vera greiðslustaður vixilsins, og skal þessi staður 
þá einnig vera talinn heimili greiðanda.

Sé útgáfustaður eigi tilgreindur, skal líta svo á, að víxillinn hafi verið 
undirritaður á þeim stað, sem tilgreindur er við nafn útgefanda.

3. gr.
Víxil má gefa út til ráðstöfunar útgefanda sjálfs. 
Gefa má vixil út á hendur útgefanda sjálfum. 
Gefa má vixil út fyrir reikning þriðja pianns.
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4. gr.
Kveða má svo á í víxli, að hann skuli greiddur hjá þriðja manni, annað- 

hvort á þeim stað, þar sem greiðandi býr, eða annarsstaðar.

5. gr.
Útgefandi getur kveðið svo á í víxli, sem greiðast á við sýningu eða til- 

teknum tíma eftir sýningu, að vexti skuli greiða af víxilfjárhæðinni, en i öllum 
öðrum víxlum skulu slik ákvæði metin sem óskráð.

Tilgreina skal vaxtahæðina í víxilinum, og skal ákvæðið um vexti að öðr- 
um kosti metið sem óskráð.

Vextina skal greiða frá útgáfudegi víxilsins, sé eigi annar dagur tiltekinn.

6. gr.
Nú er fjárhæð tilgreind í víxli bæði með bókstöfum og með tölustöfum, og 

ber upphæðum þessum eigi saman, og gildir þá sú f járhæðin, sem með bókstöf- 
um er skráð.

Sé fjárhæðin tilgreind oftar en einu sinni í víxlinum, annaðhvort með bók- 
stöfum eða með tölustöfum, og beri þeim eigi saman, gildir hin lægsta upp- 
hæðin ein.

7. gr.
Séu á vixh nöfn manna, er brestur hæfi til að taka á sig víxilskyldu, fölsuð 

nöfn, nöfn, sem fundin eru upp, eða nafnritanir, sem af öðrum ástæðum eigi 
baka þeim skuldbindingu, er þau rituðu, eða þeim manni, er þau voru rituð í 
nafni hans, er þó skuldbinding hinna vixilskuldaranna gild, þrátt fyrir það.

8. gr.
Sá, sem ritar nafn sitt á víxil fyrir hönd annars manns, en hefir eigi um- 

boð til þess, verður sjálfur skuldbundinn eftir víxlinum, enda öðlast hann, er 
hann hefir greitt víxilinn, sama rétt og hinn myndi hafa öðlazt. Sama gildir um 
þann mann, er farið hefir út fyrir umboð sitt.

9. gr.
Útgefandi ábyrgist samþykki víxilsins og greiðslu hans.
Undanskilja má hann sig ábvrgð á samþvkki vixilsins, en hver sá fyrirvari, 

er hann setur og miðar til þess að undanþiggja hann ábyrgð á greiðslu vixilsins, 
skal metinn sem óskráður væri.

10. gr.
Nú er vixill eigi ritaður að fullu, er hann er gefinn út, og er hann seinna 

fylltur út á annan veg en um hafði verið sapiið, og verður þetta þá eigi borið 
fyrir við vixilhafa, nema hann hafi vitað betur, er hann fékk víxilinn, eða sýnt 
af sér stórkostlegt gáleysi.
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Annar kapituli.
Um framsal víxla.

11. gr.
Framselja má víxil, með áritun á hann, þriðja manni (framsalshafa), enda 

þótt víxillinn sé eigi berum orðum gefinn út til framsals.
Nú hefir útgefandi tekið í víxilinn orðin „eigi til framsais" eða því lik orða- 

tiltæki, og verður víxillinn þá aðeins framseldur með því formi og með þeim 
áhrifum, er gilda um almennt framsal kröfu.

Framselja má víxil einnig til greiðanda, hvort sem hann hefir samþykkt 
víxilinn eða eigi, svo og til útgefanda eða annars víxilskuldara. Þessir menn 
geta framselt víxilinn aftur.

12. gr.
Framsal skal vera skilyrðislaust. Sé það skilyrðum bundið, skal meta þau 

sem óskráð væru.
Framsal á nokkrum hluta víxilfjárhæðar aðeins er ógilt.
Framsai til handhafa gildir sem eyðuframsal.

13. gr.
Framsal skal rita á víxilinn sjálfan eða á miða, sem festur er við hann (all- 

onge). Framseljandi skal undirrita það.
Framsal er gilt, þótt eigi sé greint í því, hverjum víxillinn er framseldur, 

eða framseljandi aðeins hafi ritað nafn sitt (eyðuframsal). I hinu síðarnefnda 
tilfelli er framsalið þó því aðeins gilt, að það sé ritað á bakhlið víxilsins eða á 
miða, sem við víxilinn er festur.

14. gr.
Við framsalið hverfa öll þau réttindi, er víxillinn veitir, til framsalshafa. 
Sé framsalið eyðuframsal, getur víxilhafi:
1. Fyllt það með nafni sjálfs sín eða annars manns,
2. framselt víxilinn að nýju með eyðuframsali eða til ákveðins manns, eða
3. afhent vixilinn þriðja manni, án þess að fylla eyðuframsalið eða rita 

framsal á víxilinn.

15. gr.
Sá, sem ritað hefir framsal á víxil, ábyrgist samþykki og greiðslu hans, 

nema hann hafi sérstaklega undanskilið sig þeirri ábyrgð.
Hann getur lagt bann við því, að vixillinn sé framseldur aftur, og er hann 

þá laus við ábyrgð gagnvart þeim, er víxilinn fá framseldan eftir það.

16. gr.
Sá, sem víxil hefir í höndum, skal tahnn réttur víxilhafi, ef hann sannar 

rétt sinn með óslitinni röð af framsölum, þótt við siðasta framsal sé eyðufram-
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 69
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sal. Framsöl, er út hafa verið strikuð, skulu um þetta efni metin sem óskráð 
væru. Nú er annað framsal næst á eftir eyðuframsali, og skal þá litið svo á, sem 
sá, er undir það framsal hefir ritað, hafi öðlazt víxilinn við eyðuframsalið.

Nú hefir víxill komizt úr vörzlum manns með einhverju móti, og er þá 
handhafa þeim, er sannar rétt sinn með þeim hætti, er segir i næstu málsgrein 
hér að framan, eigi skylt að skila víxlinum, nema hann hafi vitað betur, er hann 
fékk víxilinn, eða sýnt af sér stórkostlegt gáleysi.

17. gr.
Nú er lögsókn hafin út af vixilkröfu, og getur varnaraðili þá eigi borið 

fram neinar þær varnir gegn vixilhafa, er lúta að viðskiptum hans við útgefanda 
eða þá, er áður áttu víxilinn, nema því aðeins, að vixilhafi, er hann eignaðist vix- 
ihnn, hafi af ásettu ráði viljað baka skuldara tjón.

18. gr.
Séu orðin „til innheimtu“ í framsali, eða önnur orð, sem aðeins felst i umboð 

(framsal til umboðs), getur víxilhafi neytt allra þeirra réttinda, er víxillinn veitir, 
en eigi framselt hann, nema framsali til umboðs.

Víxilskuldarar mega þá bera þær varnir einar fram gegn víxilhafa, er born- 
ar yrðu fram gegn framseljanda.

Umboð það, er felst í framsali til umboðs, fellur eigi úr gildi, þótt umbjóð- 
andi andist eða missi hæfi til að taka á sig skuldbindingar.

19. gr.
Séu orðin „til tryggingar“, „að veði“ eða önnur orð, sem lúta að veðsetn- 

ingu, í framsali, getur vixilhafi neytt allra þeirra réttinda, er víxillinn veitir, en 
framsal hans á víxilinum hefir aðeins gildi sem framsal til umboðs.

Víxilskuldarar geta eigi borið þær varnir fram gegn víxilhafa, er lúta að við- 
skiptum þeirra við framseljanda, nema því aðeins, að vixilhafi, er hann eignaðist 
víxilinn, hafi af ásettu ráði viljað baka skuldara tjón.

20. gr.
Framsal, sem ritað er eftir gjalddaga víxilsins, hefir sömu áhrif sem fram- 

sal ritað fyrir þann tíma. Sé framsal ritað eftir að afsögn vegna greiðslufalls 
hefir farið fram, eða eftir að afsagnarfrestur er liðinn, hefir það þó aðeins áhrif 
sem almennt framsal kröfu.

Ódagsett framsal skal talið ritað áður en afsagnarfrestur leið, nema annað 
sannist.
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Þriðji kapítuli.
Um samþykki víxla.

21. gr.
Fram til gjalddaga víxils getur hver, sem víxilinn hefir í höndum, sýnt 

hann til samþykkis greiðanda, á þeim stað, þar sem greiðandi býr.

22. gr.
Útgefandi getur kveðið svo á í víxh, að sýna skuh hann til samþykkis, hvort 

sem hann jafnframt setur frest til sýningar eða eigi.
Hann getur lagt bann við þvi í víxhnum, að hann sé sýndur til samþvkkis, 

enda sé eigi að ræða um vixil, er greiðast á hjá þriðja manni eða á öðrum stað 
en þeim, þar sem greiðandi býr, eða vixil, er greiðast á tilteknum tíma eftir 
sýningu.

Hann getur einnig mælt svo fyrir, að víxillinn skuh eigi sýndur til samþykkis 
fyrir tiltekinn tima.

Sérhver framseljandi getur mælt svo fyrir, að víxilhnn skuh sýndur til sam- 
þykkis, hvort sem hann um leið kveður á um sýningarfrest eða eigi. Þetta gildir 
þó eigi, ef útgefandi hefir bannað sýningu víxilsins til samþykkis.

23. gr.
Víxil, er greiða skal tilteknum tíma eftir sýningu, skal sýna til samþykkis 

áður en eitt ár er hðið frá útgáfudegi hans.
Útgefandi getur stytt frest þennan eða kveðið á um lengri frest.
Framseljendur geta stytt þessa fresti.

24. gr.
Greiðandi getur krafizt þess, að víxill sé sýndur sér að nýju næsta dag eftir 

hina fyrstu sýningu. Nú er shkri kröfu eigi sinnt, og verður sú vörn eigi höfð 
uppi, nema kröfunnar sé getið i afsagnargerðinni.

Víxilhafa er eigi skylt að láta víxihnn frá sér í vörzlur greiðanda, er hann 
sýnir víxihnn til samþykkis.

25. gr.
Samþykki skal rita á víxihnn. Það skal látið í ljós með orðinu „samþvkkur“, 

eða öðru samsvarandi orðatiltæki, og skal það undirritað af greiðanda. Nafn- 
ritun greiðanda á framhhð vixilsins gildir, ein út af fyrir sig, sem samþykki.

Eigi að greiða vixilinn tilteknum tíma eftir sýningu, eða eigi, eftir sérstöku 
ákvæði, að sýna hann til samþykkis á tilteknum fresti, skal samþvkki dagsett 
og þá tilgreindur sá dagur, er samþykki var gefið, nema vixilhafi krefjist þess, 
að tilgreindur sé sá dagur, er sýning átti sér stað. Vanti dagsetningu, verður víxil- 
hafi, til þess’ að varðveita fullnusturétt sinn gegn framseljendum og útgefanda, 
að sanna vöntun dagsetningarinnar með afsagnargerð, er fram fari í tæka tíð.
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26. gr.
Samþykki skal vera skilyrðislaust. Þó má greiðandi takmarka samþykkið 

við nokkurn hluta fjárhæðar víxilsins.
Sé annars á einhvern hátt vikið frá efni víxils við samþykki hans, skal það 

metið sem synjun á samþykki. Samþykkjandi er þó skuldbundinn eftir hljóðan 
samþykkis sins.

27. gr.
Hafi útgefandi tilgreint á víxlinum annan greiðslustað en þann stað, þar 

sem heimili greiðanda er, og eigi tilnefnt neinn þriðja mann, er greiðsla skuh 
fara fram hjá, getur greiðandi, er hann samþykkir víxilinn, tilnefnt þennan 
mann. Sé enginn tilnefndur, skal lita svo á, að samþykkjandi hafi skuldbundið 
sig til þess að leysa sjálfur víxilinn inn á greiðslustaðnum.

Hljóði víxill um greiðslu hjá greiðanda, getur hann, er hann samþykkir 
víxilinn, tilgreint, hvar greiðslu skuli krafizt á greiðslustaðnum, eða tilnefnt 
annan mann á sama stað, er greiði vixilinn.

28. gr.
Með samþykki sínu skuldbindur greiðandi sig til þess að greiða víxilinn í 

eindaga.
Verði víxillinn ekki greiddur, á víxilhafi, jafnvel þótt hann sé útgefandi 

víxilsins, beina kröfu samkvæmt víxlinum á hendur samþykkjanda um allt 
það, er kref ja má samkvæmt 48. og 49. gr.

29. gr.
Nú hefir greiðandi ritað samþykki sitt á víxil, en strikar það út áður en 

hann skilar víxlinum aftur, og skal þá talið, að neitað sé um samþykki. Útstrik- 
unin skal talin hafa verið gerð áður en víxlinum var skilað aftur, nema annað 
verði sannað.

Hafi greiðandi skriflega skýrt víxilhafa eða einhverjum víxilskuldara frá 
samþykki sinu, er hann þó skuldbundinn við þá eftir hljóðan samþykkis síns.

Fjórði kapituli.
Um ábyrgð á víxilkröfu (aval.).

30. gr.
Tryggja má greiðslu víxils með ábyrgð á allri víxilfjárhæðinni eða nokkr- 

um hluta hennar.
Ábyrgðina getur tekið á sig jafnt þriðji maður sem einhver víxilskuldaranna.

31. gr.
Ábyrgð skal rituð á vixilinn eða á miða, er við víxilinn sé festur.
Henni skal lýst með orðunum „sem ábyrgðarmaður“, eða með öðru sam-



svarandi orðatiltæki, og skal hún undirrituð af þeim, sem i ábyrgðina gengur 
(avalist).

Nafnritun ein sér á framhlið víxilsins skal metin sem ábyrgð, nema um 
nafnritun greiðanda eða útgefanda sé að ræða.

1 ábyrgð skal greina, fyrir hvern hún sé tekin. Nú er það eigi gert, og telst 
hún þá tekin fyrir útgefanda.
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32. gr.
Ábyrgðarmaður er skuldbundinn með sama hætti og sá maður, er hann 

gekk i ábyrgðina fyrir.
Skuldbinding hans er gild, þótt skuldbinding þess manns, er hann gekk í 

ábyrgðina fyrir, sé ógild, enda stafi ógildi hennar eigi af formgalla.
Greiði ábyrgðarmaður vixil, öðlast hann allan rétt samkvæmt víxlinum gegn 

þeim manni, er hann gekk í ábyrgð fyrir, og þeim mönnum, er samkvæmt víxl- 
inum bera ábyrgð gagnvart honum.

Fimmti kapituli.
Um gjalddaga víxils.

33. gr.
Víxill getur hljóðað um borgun: 

við sýningu (a vista); 
tilteknum tíma eftir sýningu (a viso); 
tilteknum tíma eftir útgáfudag (a dato) eða 
á tilteknum degi.

Víxill, sem hljóðar um borgun á öðrum gjalddaga en þessum, eða greiðast 
á smám saman á fleiri en einum gjalddaga, er ógildur.

34. gr.
Sýningarvixill skal greiddur við sýningu. Sýna skal hann til greiðslu áður 

en eitt ár er liðið frá útgáfudegi hans. Útgefandi getur stytt frest þennan eða 
kveðið á um lengri frest. Framseljendur geta stytt fresti þessa.

Útgefandi getur mælt svo fyrir, að víxill, er greiðast á við sýningu, skuli 
eigi sýndur til greiðslu fyrir tiltekinn tíma. Telst sýningarfrestur þá frá þeim 
tíma.

35. gr.
Gjalddagi víxils, er hljóðar um borgun tilteknum tíma eftir sýningu, skal 

miðast við dagsetningu samþykkis eða afsagnargerðar.
Sé samþykki eigi dagsett, og hafi afsagnargerð heldur eigi farið fram, skal 

gagnvart samþykkjanda líta svo á, að víxillinn hafi verið samþykktur á siðasta 
degi frests þess, er settur er til sýningar vixilsins til samþykkis.
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36. gr.
Hljóði víxill um greiðslu einum mánuði eða fleirum eftir útgáfudag hans 

eða eftir sýningu, verður sami mánaðardagur í þeim mánuði, er greiða á víxilinn 
í, gjalddagi hans. Nú er sá dagur eigi til í mánuðinum, og er þá síðasti dagur 
mánaðarins gjalddagi. víxilsins.

Hljóði víxill um greiðslu einum mánuði eða fleirum og hálfum mánuði 
eftir útgáfudag hans eða eftir sýningu, skulu heilu mánuðirnir taldir fyrstir.

Sé gjalddagi ákveðinn í upphafi mánaðar, í miðjum mánuði eða i lok mán- 
aðar, merkja þau orð fyrsta, fimmtánda eða síðasta dag mánaðarins.

Orðin „átta dagar“ eða „fimmtán dagar“ merkja eigi eina eða tvær vikur, 
heldur heila átta eða fimmtán daga.

Orðin „hálfur mánuður“ merkja fimmtán daga.

37. gr.
Hljóði víxill um greiðslu á tilteknum degi á stað, þar sem annað tímatal 

gildir en á útgáfustað hans, skal líta svo á, að gjalddaginn sé ákveðinn eftir 
tímatalinu á greiðslustaðnum.

Þegar vixill, sem út er gefinn milli tveggja staða með mismunandi tíma- 
tali, hljóðar um greiðslu tilteknum tíma eftir útgáfudag, skal reikna út þann 
dag að tímatalinu á greiðslustaðnum, er svarar til útgáfudagsins, og skal gjald- 
daginn ákveðinn eftir því.

Sýningarfrestir víxla skulu taldir samkvæmt því, er segir í næstu málsgrein 
hér á undan. ‘

Reglum þessum skal eigi beitt, ef það verður séð af sérstöku ákvæði á vixl- 
inum eða af efni hans að öðru leyti, að til þess hafi verið ætlazt, að eftir öðrum 
reglum yrði farið.

Sjötti kapítuli.
Vm greiöslu. víxla.

38. gr.
Handhafi víxils, er greiðast á á tilteknum degi, tilteknum tíma eftir útgáfu- 

dag eða við sýningu, skal sýna víxilinn til greiðslu annaðhvort á þeim degi, er 
hann skyldi greiddur, eða á öðrumhvorum tveggja hinna næstu virkra daga 
þar á eftir.

Afhending víxils til greiðslujöfnunarstöðvar (clearing-house) jafngildir 
sýningu hans til greiðslu.

39. gr.
Nú greiðir greiðandi víxil, og getur hann þá krafizt þess, að víxillinn sé 

afhentur sér með áritaðri kvittun vixilhafa.
Vixilhafi getur eigi neitað að taka á móti greiðslu á nokkrum hluta víxil- 

fjárhæðarinnar aðeins.
Nú er nokkur hluti víxilfjárhæðar greiddur, og getur, greiðandi þá krafizt



þess, að þeirrar greiðslu sé getið á víxlinum og að sér sé fengin sérstök kvittun 
fyrir henni.

40. gr.
Víxilhafa er eigi skylt að taka við greiðslu víxils fyrr en á gjalddaga hans.
Nú greiðir greiðandi fyrir gjalddaga, og gerir hann það á sjálfs sin ábyrgð.
Sá, sem greiðir víxil á gjalddaga hans, leysist með því endanlega undan 

skuldbindingu sinni, nema um svik eða stórkostlegt gáleysi af hans hálfu sé að 
ræða. Honum er skylt að fullvissa sig um, að framsölin séu i réttri og samfelldri 
röð, en eigi þarf hann að ganga úr skugga um, hvort undirskriftir framseljenda 
séu ófalsaðar.
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41. gr.
Hljóði víxill um greiðslu í mynt, sem eigi er gjaldgeng á greiðslustaðnutn, 

má greiða víxilfjárhæðina í mynt þeirri, sem gjaldgeng er á greiðslustaðnum, 
eftir gengi hennar á gjalddaga. Greiði víxilskuldari eigi á réttum tima, getur 
víxilhafi krafizt þess, að víxilfjárhæðin sé greidd í mynt, gjaldgengri á greiðslu- 
staðnum, hvort sem hann heldur vill eftir gengi hennar á gjalddaga eða á 
greiðsludegi.

Þegar reíkna á gildi erlendrar myntar, skal farið eftir þvi, sem verzlunar- 
tízka er á greiðslustaðnum, enda hafi útgefandi eigi kveðið svo á, að vixilfjár- 
hæðina skuli greiða eftir gengi, sem ákveðið er í víxlinum sjálfum.

Ákvæði þessi gilda eigi, er útgefandi hefir mælt svo fyrir, að greitt skuli í 
vissri ákveðinni mynt (fyrirmæli um virka greiðslu í erlendri mynt).

Sé víxilfjárhæð greind í myntartegund, er hefir sama nafn en mismunandi 
gildi í landi því, þar sem víxillinn er gefinn út, og landi því, þar sem hann á að 
greiðast, eru líkurnar fyrir því, að átt sé við mynt greiðslustaðarins.

42. gr.
Sé víxill eigi sýndur til greiðslu innan frests þess, er ræðir um í 38. gr., er 

hverjum víxilskuldara heimilt að koma víxilfjárhæðinni í geymslu, á kostnað 
og ábyrgð víxilhafa, í þeim stofnunum, sem löggiltar eru til að taka við 
geymslufé.

Sjöundi kapítuli.
Um fullnustu vegna samþykkisskorts eða greiðslufalls.

43. gr.
Þegar gjalddagi er kominn og víxill hefir eigi verið greiddur, getur víxil- 

hafi leitað fullnustu hjá framseljendum, útgefanda og öðrum víxilskuldurum.
Sama rétt á víxilhafi, þó gjalddagi enn eigi sé kominn:
1) Ef neitað hefir verið um samþykki að nokkru eða að öllu.
2) Ef bú greiðanda hefir verið tekið til gjaldþrotaskipta, eða skiptaréttur 

héfir tekið til greina beiðni hans um aðstoð við tilraun til nauðasamnings, eða
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hafi það komiS í Ijós við aðfarargerð, að hann geti eigi greitt skuldir sínar, eða 
sé hann kaupmaður og hafi stöðvað greiðslur sínar. Gildir þetta jafnt, hvort sem 
greiðandi hefir samþykkt víxilinn eða eigi.

3) Ef bú útgefanda, er lagt hefir bann við því í víxli, að hann sé sýndur til 
samþvkkis, hefir verið tekið til gjaldþrotaskipta, eða skiptaréttur hefir tekið til 
greina beiðni hans um aðstoð við tilraun til nauðasamninga.

44. gr.
Sanna skal neitun samþykkis eða greiðslufall með opinberri gerð (afsagn- 

argerð vegna samþykkisskorts eða greiðslufalls).
Afsögn vegna samþykkisskorts skal gerð áður en frestur sá er liðinn, sem 

settur er til sýningar víxilsins til samþykkis. Hafi hin fyrsta sýning, er svo 
sténdur á sem segir í 1. mgr. 24. gr., farið fram á síðasta degi í frestinum, má 
samt gera afsögn á næsta degi þar á eftir.

Afsögn vegna greiðslufalls á víxh, er greiðast á á tilteknum degi, eða til- 
teknum tíma eftir útgáfudag eða sýningu, skal gerð á öðrum þeirra tveggja 
virku daga, sem næstir koma á eftir gjalddaga. Nú á víxill að greiðast við sýn- 
ingu, og eiga þá ákvæði þau, er sett eru í næstu málsgr. hér að framan um afsögn 
vegna samþykkisskorts, einnig við um afsögn hans vegna greiðslufalls, eftir þvi 
sem við á.

Hafi víxill verið afsagður vegna samþykkisskorts, þarf eigi að sýna hann 
til greiðslu eða afsegja hann vegna greiðslufalls.

Hafi það komið í ljós við aðfarargerð, að greiðandi geti eigi greitt skuldir 
sínar, eða hafi hann, sé hann kaupmaður, stöðvað greiðslur sínar, getur víxil- 
hafi eigi leitað fullnustu vegna þessa, fyrr en hann hefir sýnt greiðanda víx- 
ilinn til greiðslu og afsögn hefir verið gerð.

Verði bú greiðanda tekið til gjaldþrotaskipta, eða taki skiptaréttur til greina 
beiðni hans um aðstoð við tilraun til nauðasamnings, nægir það, til þess að víxil- 
hafi megi leita fullnustu, að hann leggi fram úrskurðinn, sem kveður á um 
gjaldþrotaskiptin eða nauðasamningstilraunirnar. Sama gildir, ef bú útgefanda, 
er lagt hefir bann við því í víxlinum, að hann sé sýndur til samþykkis, verður 
tekið til gjaldþrotaskipta eða beiðni hans um aðstoð til tilrauna um nauðasamn- 
ing verður tekin til greina af skiptarétti.

45. gr.
Víxilhafi skal senda síðasta framseljanda og útgefanda tilkynningu um 

samþykkisskort eða greiðslufall innan fjögra virkra daga eftir afsagnardag, eða 
hafi verið gerður fyrirvari um fullnustu án kostnaðar, þá eftir sýningardag. 
Hver framseljandi skal, í síðasta lagi á öðrum virkum degi eftir að hann fékk 
slíka tilkynningu, skýra þeim framseljanda, er næstur er fyrir framan hann, frá 
tilkynningu þeirri, er hann fékk, og greina nöfn og heimili þeirra, sem áður 
hafa sent tilkynningar, og skal þannig haldið áfram, þar til kemur að útgefanda. 
Frestir þeir, sem að ofan eru nefndir, teljast frá móttöku næstu tilkynningar 
á undan.

Þegar tilkynning er send vixilskuldára samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt í
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næstu málsgr. hér á undan, skal einnig senda þeim manni, er gengið hefir i ábyrgð 
fyrir þann víxilskuldara, samsvarandi tilkyrtningu og á sama fresti.

Nú hefir framseljandi eigi greint heimili sitt, eða tilgreint það svo, að ólæsi- 
legt er, og er þá nægilegt, að tilkynning sé send þeim framseljanda, sem næstur 
er fyrir framan hann á víxlinum.

Sá, sem skyldur er til að senda tilkynningu, getur gert það með hverjum 
hætti sem vera skal, jafnvel með því aðeins að endursenda víxilinn.

Honum ber að sanna, að hann hafi sent tilkynninguna áður en frestur sá 
var liðinn, er hann hafði til að senda hana. Tilkvnning telst send nógu snemma, 
ef bréf, er hefir hana að geyma, er afhent pósti áður en fresturinn er hðinn.

Sá, sem eigi sendir tilkynningu innan nefnds frests, glatar eigi fullnusturétti 
sínum, en ábyrgjast skal hann allt það tjón, er af vanrækslu hans hlýzt; skaða- 
bæturnar mega þó ekki fara fram úr víxilfjárhæðinni.

46. gr.
Nú er rituð á skjalið athugasemdin „fullnusta án kostnaðar“, „án afsagnar“ 

eða þvi um lík athugasemd, og undirrituð af útgefanda, framseljanda eða ábyrgð- 
armanni, og þarf víxilhafi þá eigi, til þess að halda fullnusturétti sínum, að láta 
afsegja víxilinn vegna samþykkisskorts eða greiðslufalls.

Fyrirvari þessi leysir vixilhafa hvorki undan þvi að sýna víxilinn innan 
fresta þeirra, er til þess eru settir, né undan því að senda tilkynningu þá, sem 
mælt er fyrir um i 45. gr. Sönnun þess, að frestir hafi verið látnir hjá hða, hvílir 
á þeim, er bera vih það fyrir sig gegn víxilhafa.

Hafi útgefandi sett fyrirvarann, hefir hann gildi gegn öllum víxilskuldurun- 
um. Hafi framseljandi eða ábyrgðarmaður sett hann, hefir hann aðeins gildi 
gegn þeim, er setti hann. Nú hefir víxilhafi látið afsagnargerð fram fara, þrátt 
fyrir fyrirvara af hálfu útgefanda, og verður hann þá sjálfur að bera kostnað all- 
an af henni. Sé fyrirvarinn hinsvegar settur af framseljanda eða ábyrgðarmanni, 
má krefja hvern vixilskuldara sem vill um afsagnarkostnaðinn, hafi afsögn 
verið gerð.

47. gr.
Þeir, sem út hafa gefið víxil, samþykkt hann eða framselt eða gerzt ábyrgð- 

armenn að honum, bera allir fyrir einn og einn fyrir alla ábyrgð gagnvart 
víxilhafa.

Víxilhafa er rétt að beina kröfu sinni gegn hverjum sem hann vill af þess- 
um skuldurum, gegn einum þeirra sér eða fleirum saman, og þarf hann eigi 
að fara eftir þeirri röð, sem skuldbindingar þeirra eru i á vixlinum.

Sama rétt á hver víxilskuldari, sem leyst hefir víxilinn til sín.
Nú er mál höfðað gegn einum af víxilskuldurunum, og er það eigi því til 

fyrirstöðu,'að krafa sé gerð gegn hinum, þó að þeir séu á víxlinum á eftir þeim, 
er fyrstur var lögsóttur.

48. gr.
Víxilhafi getur krafizt af þeim, er hann leitar fullnustu hjá:
1) Þess hlutar vixilfjárhæðarinnar, sem eigi var samþykktur eða eigi greidd- 

ur, ásamt vöxtum, ef vextir voru áskildir.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþíng). 70



554 Pingskjal 231

2) Vaxta frá gjalddaga, 6% í ársvexti.
3) Kostnaðar við afsagnargerð og. við tilkynningar þær, er mælt er fyrir 

um í 45. gr., svo og annars kostnaðar, og
4) þóknunar, er sé % % af víxilfjárhæðinni.
Nú er fullnustu leitað fyrir gjalddaga, og skal þá draga frá víxilfjárhæðinni 

víxilforvexti, eftir þvi sem bankaforvextir eru reiknaðir af víxlum á þeim stað, 
þar sem víxilhafi býr, þann dag, sem fullnustu er krafizt.

49. gr.
Sá, sem víxilinn leysir til sín, getur krafizt af þeim víxilskuldurum, er á- 

byrgð bera gagnvart honum:
1) Allrar þeirrar fjárhæðar, sem hann hefir greitt;
2) vaxta af þeirri upphæð frá þeim degi, er hann greiddi hana, 6% í ársvexti;
3) kostnaðar þess, er hann hefir haft, og
4) þóknunar, er sé % % af vixilfjárhæðinni. Þó mega þóknunargjöldin 

aldrei nema meiru samtals en 2% af víxilfjárhæðinni.

50. gr.
Hver sá víxilskuldari, sem krafinn er eða krefja má um fullnustu, á rétt á 

því að fá víxilinn afhentan sér ásamt afsagnargerð og kvittuðum reikningi, enda 
greiði hann innlausnarféð.

Hver sá framseljandi, sem innleyst hefir víxilinn, getur strikað út af honum 
nafn sitt og þeirra framseljenda, sem á eftir honum komu.

51- gr-
Nú er vixillinn aðeins samþykktur að því er tekur til nokkurs hluta víxil- 

fjárhæðarinnar, og fullnustu síðan krafizt, og getur þá sá, er greiðir þann hluta 
víxilfjárhæðarinnar, er eigi fékkst samþykktur, heimtað, að þeirrar greiðslu 
sinnar sé getið á víxlinum og að sér sé jafnframt gefin sérstök kvittun fyrir 
henni. Víxilhafi skal ennfremur, auk afsagnargerðarinnar, fá honum staðfest 
eftirrit af vixlinum, og má þá leita fullnustu samkvæmt því eftirriti.

52. gr.
Hver sá, sem fullnustu gétur krafizt, getur, sé annað eigi áskilið, tekið sér 

greiðslu með nýjum víxli (gagnvíxill), er greiðist við sýningu og gefinn sé út á 
hendur einhverjum þeirra, er ábyrgð bera gagnvart honum, til greiðslu á þeim 
stað, þar sem sá maður býr.

Gagnvixillinn skal nema upphæðum þeim, sem greinir i 48. og 49. gr., að 
viðbættu gjaldi til miðlara og stimpilgjaldi af gagnvíxlinum.

Gefi vixilhafi gagnvixilinn út, skal fjárhæð hans ákveðin eftir gengi sýning- 
arvíxla, sem gefnir eru út frá greiðslustað upphaflega vixilsins til þess staðar, 
þar sem hlutaðeigandi víxilskuldari býr. Gefi framseljandi gagnvíxilinn út, skal 
ákveða fjárhæðina eftir gengi sýningarvíxla, sem gefnir eru út frá þeim stað, 
þar sem útgefandi gagnvixilsins býr, og til þess staðar, þar sem vixilskuldar- 
inn býr.
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53. gr.
Séu frestir þeir látnir hjá líða, sem gilda
um sýningu víxils, er hljóðar um greiðslu við sýningu eða tilteknum tíma 

eftir sýningu,
um framkvæmd afsagnargerðar vegna samþykkisskorts eða vegna greiðslu- 

falls,
um sýningu víxils til greiðslu, er fyrirvari hefir verið gerður um fullnustu 

án kostnaðar,
þá glatar víxilhafi rétti sínum gegn framseljendum, útgefanda og öðrum 

víxilskuldurum, nema samþykkjanda.
Hafi vixill eigi verið sýndur til samþykkis innan frests þess, sem útgefandi 

hefir ákveðið, glatar víxilhafi rétti sínum til fullnustu, bæði vegna samþykkis- 
skorts og vegna greiðslufalls, nema það verði séð af ákvæðinu um frestinn, að 
útgefandi vildi aðeins undanskilja sig ábyrgð á samþykki.

Nú er settur frestur til sýningar í framsali, og getur þá hlutaðeigandi fram- 
seljandi einn borið það fyrir sig.

54. gr.
Komi á fresti þeim, sem settur er til sýningar víxils eða til afsagnargerðar, 

fyrir óviðráðanleg tálmun (innlend eða erlend lagaákvæði eða aðrir óviðráðan- 
legir atburðir), og verði gerðir þessar eigi framkvæmdar þess vegna, lengjast 
frestirnir.

Víxilhafa er skylt að senda síðasta framseljanda þegar í stað tilkynningu 
um shka tálmun, og að geta þessarar tilkynningar og dagsetningar hennar á 
víxlinum eða miða, sem við víxilinn sé festur, og rita nafn sitt undir. Að öðru 
leyti skal farið eftir ákvæðunum í 45. gr.

Jafnskjótt og tálmuninni er lokið, skal víxilhafi tafarlaust sýna vixilinn 
til samþykkis eða greiðslu, og láta afsegja hann, ef þarf.

Vari tálmunin lengur en þrjátíu daga eftir gjalddaga, má leita fullnustu án 
þess að nauðsynlegt sé að sýna vixilinn eða afsegja liann.

Sé um vixil að ræða, er greiðast á við sýningu eða tilteknum tíma eftir 
sýningu, teljast þessir þrjátíu dagar frá þeim degi, er víxilhafi sendi siðasta fram- 
seljanda tilkynningu um tálmunina, þótt það hafi verið áður en sýningarfresti 
lauk. Nú á víxill að greiðast tilteknum tíma eftir sýningu, og skal þá bæta þeim 
tíma við þrjátíu daga frestinn.

Atvik, er aðeins varða víxilhafa persónulega, eða þann mann, er hann hefir 
falið að sýna víxilinn eða láta afsegja hann, skulu eigi talin óviðráðanlegir at- 
burðir (vis major).
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Áttundi kapítuli. 
Um meðalgöngu.

í. Almenn ákoæði.

55. gr.
Útgefandi, framseljandi eða ábyrgðarmaður geta tilgreint nauðleitarmann 

til að samþykkja eða greiða víxilinn.
Þegar þau skilyrði eru fyrir hendi, er greinir hér á eftir, getur maður gerzt 

meðalgöngumaður og samþykkt víxil eða greitt hann fyrir einhvern þann víxil- 
skuldara, er fullnustu yrði krafinn.

Meðalgöngumaður getur verið einhver sá maður, sem eigi er víxilskuldari, 
jafnvel greiðandi vixilsins, eða einhver sá, sem orðinn er víxilskuldari, þó ekki 
samþykkjandi víxilsins.

Meðalgöngumaður skal, áður en tveir virkir dagar eru hðnir, senda þeim, 
er hann gerist meðalgöngumaður fyrir, tilkynningu um meðalgönguna. Láti 
hann frest þennan hjá líða, ber hann ábyrgð á öllu því tjóni, er hljótast kann af 
vanrækslu hans; skaðabæturnar mega þó eigi fara fram úr víxilfjárhæðinni.

2. Samþykki fyrir meOálgöngn.

56. gr.
Meðalgöngumaður getur samþykkt víxil, jafnan er vixilhafi getur leitað 

fullnustu fyrir gjalddaga víxilsins, nema því aðeins, að bannað hafi verið að 
sýna vixilinn til samþykkis.

Nú er á vixlinum visað á nauðleitarmann á greiðslustaðnum, og getur víxil- 
hafi þá eigi krafið þann, er vísaði á nauðleitarmanninn, né þá víxilskuldara, sem 
á eftir honum koma, um fullnustu fyrir gjalddaga, nema hann hafi sýnt nauð- 
leitarmanninum víxilinn og, hafi hann neitað um samþykki, þá sannað neitun 
hans með afsagnargerð.

Endranær getur vixilhafi neitað að taka við samþykki meðalgöngumanns. 
Taki hann samt við samþvkkinu, missir hann rétt sinn til þess að krefjast fulln- 
ustu fyrir gjalddaga hjá þeim, er samþykkt var fyrir, og þeim víxilskuldurum, 
er eftir hann koma.

57. gr.
Samþvkki sitt skal meðalgöngumaður rita á vixilinn og undirrita það. I 

samþykkinu skal þess getið, fyrir hvern það sé gefið. Sé þess eigi getið, telst 
samþykkið gefið fyrir útgefanda.

58. gr.
Meðalgöngumaður, er samþykkt hefir víxil, ber ábyrgð gagnvart vixilhafa 

og þeim framseljendum, sem koma á eftir þeim, er hann samþykkti fyrir, með 
sama hætti og sá maður bar ábyrgð gagnvart þeim.
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Þrátt fyrir það, þótt meðalgöngumaður hafi sámþykkt vixil, getur sá, er 
hann samþvkkti fyrir, og þeir víxilskuldarar, er ábvrgð bera gagnvart þeim 
manni, ef þeir greiða fjárhæð þá, sem i 48. gr. segir, krafizt þess, að víxilhafi 
skili sér víxlinum, kvittuðum reikningi og afsagnargerð, hafi hún farið fram.

3. Greiðsla meðalgöngumanns.

59. gr.
Meðalgöngumaður getur greitt víxil, jafnan er víxilhafi gæti leitað fullnustu, 

hvort heldur er fyrir gjalddaga eða eftir.
Greiða skal alla þá fjárhæð, er sá skyldi greiða, er fyrir er greitt.
Greiðsla skal fara fram i síðasta lagi næsta dag eftir þann dag, er afsögn 

vegna greiðslufalls síðast hefði orðið gerð.

60. gr.
Hafi meðalgöngumaður, er heima á á greiðslustaðnum, samþykkt vixil, eða 

sé vísað á einn eða fleiri nauðleitarmenn á víxlinum, er búi á greiðslustaðnum, 
skal vixilhafi sýna öllum þessum mönnum víxilinn og, ef með þarf, láta afsegja 
hann vegna greiðslufalls í síðasta lagi næsta dag eftir þann dag, er afsögn siðast 
hefði orðið gerð.

Sé afsögn eigi gerð á þessum fresti, er sá, er vísaði á nauðleitarmanninn, eða 
sá, er víxillinn var samþykktur fyrir, og framseljendur þeir, er á eftir þeim 
koma, leystir frá skuldhindingum sinum.

61. gr.
Víxilhafi, sem neitar að taka við greiðslu meðalgöngumanns, glatar fullnustu- 

rétti sinum gegn þeim, er leystir hefðu orðið með greiðslunni.

62. gr.
Sanna skal greiðslu meðalgöngumanns með kvittun, er rituð sé á víxilinn, 

og skal þess getið, fyrir hvern greitt sé. Nú er þess eigi getið, og skal þá talið, að 
greitt sé fyrir útgefanda.

Afhenda skal meðalgöngumanni víxilinn, ásamt afsagnargerð, hafi hún fram 
farið.

63. gr.
Meðalgöngumaður, er vixil greiðir, öðlast réttindi þau, er víxillinn veitir, 

gegn þeim, er hann greiddi fyrir, og þeim, er samkvæmt víxlinum báru ábyrgð 
gagnvart þeim manni; þó má hann eigi framselja vixilinn af nýju.

‘ Framseljendur þeir, er koma á eftir þeim, er greitt var fyrir, leysast með 
greiðslunni.

Bjóðist fleiri en einn meðalgöngumaður til að greiða, gengur sá þeirra fyrir, 
er flesta víxilskuldara leysir. Sá, er meðalgöngumaður gerist gagnstætt ákvæði 
þessu, og veit hversu á stendur, glatar fullnusturétti sínum gegn þeim, er ella 
hefðu leystir orðið.
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Niundi kapítuli.

Um samrit og eftirrit víxla.

1. Samrit.

64. gr. ,
Gefa má víxil út í fleiri samhljóða eintökum (samrit). 
í texta hvers eintaks skal greina, hvert það sé í röðinni; að öðrum kosti

gildir hvert eintak sem sjálfstæður víxill.
Sérhver handhafi vixils, er eigi greinir, að hann sé gefinn út í einu eintaki 

(einritaður), getur krafizt þess, að sér séu, á sinn kostnað, fengin samrit af vixl- 
inum. 1 því skyni skal hann snúa sér til þess, er næstur er fyrir framan hann; sá 
maður er skyldur til aðstoðar honum með tilmælum til þess, er næstur er á 
undan honum, og svo hver af öðrum, unz beiðnin kemur til útgefanda. Fram- 
seljendum er skylt að rita af nýju framsöl sín á nýju eintökin.

65. gr.
Greiðsla samkvæmt einu af víxileintökunum leysir undan víxilskyldunni, 

þótt eigi sé það áskihð, að hin eintökin skuli úr gildi felld með henni. Greiðandi 
ábyrgist þó eftir sem áður hvert það eintak, er samþykki hans er ritað á og 
honum hefir eigi verið skilað.

Hafi framseljandi framselt ýmsum mönnum víxileintök, ábyrgist hann og 
framsejjendur þeir, er á eftir honum koma, hvert það eintak, sem nafnritun 
þeirra er á og eigi hefir verið skilað aftur.

66. gr.
Nú sendir vixilhafi eitt af víxileintökunum til samþykkis, og skal hann þá 

rita á hin eintökin nafn þess manns, er þetta eintak er hjá. Skylt er þeim manni 
að skila því til löglegs handhafa annars víxileintaks.

Nú neitar hann að skila eintaki þessu, og getur víxilhafi þá eigi leitað fulln- 
ustu fyrr en hann hefir sannað með afsagnargerð:

1. að sér hafi eigi verið skilað eintaki því, er til samþykkis var sent, þótt 
hann hafi krafizt þess, og

2. að hann hafi eigi getað fengið samþykki eða greiðslu samkvæmt öðru 
eintaki.

2. Eftlrrit.

67. gr.
Hverjum handhafa víxils er rétt að taka eftirrit af honum.
Eftirrit vixils skal nákvæmlega fylgja frumvíxlinum, og skal það hafa að

geyma eftirrit af framsölum og öðrum áritunum, sem á frumvíxlinum eru. Þess 
skal getið i eftirritinu, hve langt eftirritunin nær.

Framselja má víxileftirrit, svo og rita á það ábyrgðarskuldbindingu, með 
sömu áhrifum sem um frumvíxil væri að ræða.
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68. gr.
í víxileftirriti skal þess getið, hver frumvíxilinn hafi með höndum, og er 

þeim manni skylt að skila löglegum handhafa eftirritsins frumvíxlinum.
Nú færist hann undan því, og getur þá handhafi eftirritsins eigi leitað fulln- 

ustu hjá þeim, er framselt hafa eftirritið eða ritað á það ábyrgðarskuldbindingu, 
fyrr en hann hefir sannað það með afsagnargerð, að sér hafi eigi verið skilað 
frumvíxlinum, þótt hann hafi krafizt þess.

Hafi verið rituð á frumvixilinn, eftir síðasta framsal áður en eftirritið var 
gert, þessi athugasemd: „eftirleiðis er aðeins framsal á eftirrit gilt“, eða önnur 
áritun sama efnis, eru framsöl þau, er seinna eru rituð á frumvíxilinn, ógild.

Tiundi kapituli.
Um breytingar á vixli.

69. gr.
Nú eru breytingar gerðar á texta víxils, og eru þá þeir, er ritað hafa nöfn 

sín á víxilinn eftir að breytingin var gerð, skuldbundnir i samræmi við hinn 
breytta tqxta, en hinir, er áður höfðu ritað nöfn sín á víxilinn, eru skuldbundnir 
í samræmi við hinn upphaflega texta hans.

Ellefti kapituli.
Um fyrningu víxla.

70. gr.
Allar kröfur samkvæmt víxlinum á hendur samþykkjanda fyrnast á þremur 

árum frá gjalddaga.
Kröfur víxilhafa á hendur framseljendum og útgefanda fyrnast á einu ári 

frá þeim degi, er afsagnargerð fór fram, enda hafi afsögn verið gerð á réttum 
tíma, eða á einu ári frá gjalddaga, hafi fyrirvari verið gerður um fullnustu án 
kostnaðar.

Fullnustukröfur framseljanda á hendur öðrum framseljendum eða útgef- 
anda fyrnast á sex mánuðum frá þeim degi, er framseljandi leysti víxilinn til sin, 
eða frá þeim degi, er fyrningu var shtið gagnvart honum. ‘ •

71. gr.
Fyrningu víxils er shtið, er stefna er birt i víxilmáh, krafa gerð i máh um 

notkun víxilkröfu til skuldajafnaðar án gagnsóknar, víxilkröfunni lýst í bú 
skuldunauts, er tekið hefir verið til opinberra skipta, eða kröfunni lýst fyrir 
skiptarétti, er skuldunautur leitar nauðasamninga án gjaldþrotameðferðar á búi 
sinu. Fyrningu víxils er og shtið, ef sá, sem sóttur er um vixilkröfu, tilkynnir
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lögsóknina (litis denuntiatio) einhverjum, sem er fyrir framan hann á víxlinum. 
Sá, er slika .tilkynningu fær, getur slitið fyrningu þá, er ræðir um í 1. málsgr. 70. 
gr., með þvi að tilkynna samþykkjanda lögsóknina.

Fvrningu víxils er slitið með stefnu til erlends dómstóls, ef skuldunautur á 
heimili i því landi, eða hann ber fram varnir í málinu, en ber það þó eigi fyrir 
sig, að dómstóllinn sé eigi dómbær, eða stefnan er birt honum sjálfum. Tilkynn- 
ing um lögsókn (litis denuntiatio) við erlendan dómstól slítur fyrningu með 
sama hætti og stefna. Sömuleiðis er fyrningu slitið, er víxilkrafa er notuð til 
skuldajafnaðar i máli, sem rekið er fvrir erlendum dómstóli samkvæmt þeim 
lögum, er þar gilda.

Fyrningu er slitið með lýsingu víxilkröfú í bú skuldunauts, er tekið hefir 
verið erlendis til opinberra skipta, ef skuldunautur átti heima í þvi landi, er 
skiptameðferðin hófst.

Fyrningu er eigi slitið gegn öðrum víxilskuldurum en þeim, er einhverri 
af fyrrnefpdum gerðum er beint að, en fyrningarslitin koma öllum þeim að not- 
um, sem eru fyrir framan þann á víxlinum, er fyrningu sleit.

Nú hefir fyrningu verið slitið, en lögsóknin er eigi til lykta leidd, og hefst 
þá nýr fyrningarfrestur frá þeim degi, er máhð síðast var til meðferðar i rétti.

Nú verður gerð til slita fyrningar eigi komið fram vegna tálmana þeirra, sem 
ræðir um í 54. gr., og glatast þá víxilréttur eigi, ef fyrningu er slitið innan mán- 
aðar frá því að tálmuninni lauk.

Tólfti kapítuli.
Almenn ákvæði.

K- gr.
Nú ber gjalddaga vixils á löghelgan dag, og verður greiðslu þá eigi krafizt 

fyrr en næsta virkan dag á eftir. Allar aðrar gerðir, er varða víxilinn, svo sem 
sýning til samþykkis og afsagnargerð, má einnig aðeins framkvæma á virk- 
um degi.

Nú á gerð fram að fara á tilteknum fresti, og er lokadagur frestsins lög- 
helgur dagur, og lengist fresturinn þá til næsta virks dags á eftir. Aðrir lög- 
helgir dagar innan frestsins skulu taldir með, er fresturinn er reiknaður.

Nú er kveðið á um frest i lögum þessum eða sérstökum ákvæðum, og telst 
þá dagur sá, er fresturinn er talinn frá, eigi með í frestinum.

Frestsdagar til greiðslu eftir gjalddaga gilda eigi um víxla.

73. gr.
Nú glatast vixill, er greiðast á hér á landi, og má þá ógilda hann með dómi, 

samkvæmt þeim reglum, sem gilda um ógilding skjala með dómi. Ógildingar- 
mál skal höfða á greiðslustað víxilsins.

Þegar stefna í ógildingarmáli er löglega birt, er útgefandi skyldur að gefa út 
nýjan víxil. Hafi hinn glataði víxill verið samþykktur, er samþykkjandi skyldur
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til að greiða hann á gjalddaga, þeim manni, er sannar rétt sinn til að taka við 
greiðslu. Setja skal þó útgefanda eða samþykkjanda næga tryggingu unz víxill- 
inn er dæmdur ógildur eða ábyrgð þeirra eftir hinum glataða víxli er horfin á 
annan hátt.

74. gr.
Nú hefir víxilkrafa fyrnzt eða víxilréttur glatazt fyrir vangeymslu, og er 

eiganda vixils rétt að sækja víxilskuldara um þá fjárhæð, er hann mundi vinna 
honum úr hendi, ef f járheimtan félli niður, sem um hverja aðra skuld.

ANNAR ÞÁTTUR 
Um eiginvíxla.

Þrettándi kapituli.

75. gr.
I eiginvixli skal greina:
1. Orðið víxil í meginmáli skjalsins og á því máli, sem skjalið er ritað á.
2. Skilyrðislaust loforð um að greiða tiltekna upphæð peninga.
3. Gjalddaga.
4. Greiðslustað.
5. Nafn þess, er við greiðslu á að taka, eða ávísa má víxilfjárhæðinni til 

greiðslu.
6. Útgáfustað og útgáfudag.
7. Undirskrift þess, er gefur skjalið út (útgefandi).

76. gr.
Nú brestur á, að greind séu i skjali öll þau atriði, sem nefnd eru í næstu 

grein hér á undan, og hefir skjahð þá eigi gildi sem eigmvíxill, nema þegar 
svo er ástatt sem segir síðar i þessari grein.

Sé gjalddagi eigi tilgreindur, telst víxillinn gjaldkræfur við sýningu.
Sé greiðslustaður eigi tilgreindur sérstaklega, skal útgáfustaður skjalsins 

talinn vera greiðslustaður, og þá einnig vera talinn sá staður, er greiðandi býr á.
Sé útgáfustaður eigi tilgreindur, skal líta svo á, að víxillinn hafi verið undir- 

ritaður á þeim stað, sem tilgreindur er við nafn útgefanda.

77. gr.
Um eiginvixia gilda, að þvi leyti, sem þeim verður við koinið, þau ákvæði, 

sem sett eru um vixla á hendur öðrum manni og varða:
framsal vixla (11.—20. gr.), 
gjalddaga (33.-37. gr.), 
greiðslu (38.—42. gr.),
fullnustu vegna greiðsIufaJJs (43.—50. og 52.—54. gr.), 
milligöngu við greiðslu (55. gr. og 59.—63. gr.), 
eftirrit (67. og 68. gr.),

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 71
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breytingar {69. gr.), 
fyrningu (70.—71. gr.),
löghelga daga, reikning á frestum og bann gegn frestdögum til greiðslu eftir 

gjalddaga (72. gr.),
glataða víxla (73. gr.), og
rétt víxilhafa til málshöfðunar, er vixilkrafa er fyrnd eða glötuð fyrir van- 

geymslu (74. gr.).
Sömuleiðis gilda um eiginvíxla ákvæðin um víxla, er greiðast eiga hjá þriðja 

manni eða á öðrum stað en þeim, þar sem heimili greiðanda er (4. gr. og 27. 
gr.), um heimild til að áskilja vexti (5. gr.), um það, er víxilfjárhæð er tilgreind 
oftar en einu sinni og eigi hin sama í öll skiptin (6. gr.), um afleiðingar þess, 
að nafn er ritað á víxil með þeim atvikum, er segir i 7. gr., um það, er á vixli 
eru nafnritanir manna, er ritað hafa án umboðs eða farið hafa út fyrir umboð 
sitt (8. gr.), og ákvæðin um vixla, er eigi voru fullritaðir (10. gr.).

Ennfremur gilda um eiginvixla ákvæðin um ábyrgð (30.—32. gr.). Sé 
eigi greint í áritun um ábyrgð, fyrir hvern hún sé tekin (31. gr. síðasta málsgr.), 
skal líta svo á, að hún sé tekin fyrir útgefanda.

78. gr.
Útgefandi eiginvíxils er skuldbundinn með sama hætti og samþykkjandi 

víxils á hendur öðrum manni.
Nú hljóðar eiginvíxill um greiðslu tilteknum tíma eftir sýningu, og skal 

þá sýna útgefanda hann, til áritunar um sýninguna, innan þess frests, sem getið 
er í 23. gr. Frestur frá sýningu telst þá frá þeim degi, er áritun útgefanda um 
sýningu er dagsett á vixlinum. Neiti útgefandi að rita á víxilinn um sýninguna 
eða að dagsetja áritunina, skal láta fara fram afsagnargerð um það (25. gr.), og 
telst sýningarfresturinn þá frá dagsetningu hennar.

ÞRIÐJI ÞÁTTUR
Um það, hve útlend lög koma til greina.

Fjórtándi kapituli.

79. gr.
Hvort erlendur maður sé umkominn þess að gangast undir víxilskyldur, 

skal meta eftir lögum þess lands, er hann er ríkisfastur í. Mæli þau lög svo fyrir, 
að lögum annars lands skuli heitt, skal eftir hinum síðastnefndu lögum farið.

Erlendur maður, sem eigi væri þess umkominn að gangast undir víxil- 
skyldur samkvæmt ákvæðum næstu málsgr. hér að framan, er þó samt sem 
áður skuldbundinn hér í landi, ef hann hefir gengizt undir skylduna i einhverju 
því landi, þar sem hann að lÖgum þess lands hefði verið þess umkominn að 
skuldbinda sig.
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80. gr.
Um form víxilskuldbindingar skal dæma eftir lögum þess lands, þar sem 

undir skylduna var gengið.
Nú er vixilskuldbinding ógild samkvæmt fyrstu málsgr. þessarar greinar, en 

gild að lögum þess lands, þar sem síðar er gengizt undir skuldbindingu, og leiðir 
þá ógildi hinnar fyrri skuldbindingar eigi til þess, að hin siðari einnig skuli 
metin ógild.

Vixilskuldbinding, sem íslenzkur rikisborgari gengst undir erlendis og full- 
nægir skilyrðum íslenzkra laga um form, skal talin gild hér á landi gagnvart 
öðrum íslenzkum ríkisborgara, þótt skuldbindingin ella myndi talin ógild sam- 
kvæmt ákvæðum fyrstu málsgr. þessarar greinar.

81. gr.
Um áhrif þess, að vixill á hendur öðrum manni er samþykktur eða eigin- 

vixill gefinn út, skal dæma eftir lögum þess lands, þar sem víxillinn á að greiðast.
Um áhrif annara víxilskuldbindinga skal dæma eftir lögum þess lands, þar 

sem undir þær var gengizt, enda sé eigi öðruvísi fyrir mælt.

82. gr.
Um fresti til að leita fullnustu skal fara eftir lögum þess lands, þar sem víx- 

illinn var gefinn út, hver vixilskuldara sem hlut á að máli.

83. gr.
Nú er svo litið á að lögum þess lands, þar sem víxillinn var gefinn út, að 

víxilhafi sé einnig eigandi kröfu þeirrar, er varð tilefni þess, að víxillinn var út 
gefinn, og skal þá farið eftir þeim lpgum um það efni.

- 84. gr.
Fara skal eftir lögum þess lands, þar sem víxillinn á að greiðast, um það, 

hvort takmarka megi samþykki við nokkurn hluta víxilfjárhæðar og hvort víxil- 
hafi geti neitað að taka við greiðslu á nokkrum hluta víxilf járhæðarinnar aðeins.

85. gr.
Um form afsagnargerðar og annara gerða, er nauðsynlegar eru til þess, að 

víxilrétti verði beitt eða hann varðveittur, og um frest til slíkra gerða, skal farið 
eftir lögum þess lands, þar sem gerðin fer fram.

86. gr.
Fara skal eftir lögum þess lands, þar sem víxill á að greiðast, um það, hversu 

farið skuli að, ef víxill glatast eða er stolið.

87. gr.
Eigi að beita erlendum lögum i dómsmáli, samkvæmt þeim fyrirmælum, 

sem um það eru sett, og séu dómnum eigi hin erlendu lög kunn, getur hann lagt 
fyrir hlutaðeigandi aðila að afla þeirra upplýsinga, er með þarf, um það efni.
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FJÓRÐI ÞÁTTUR 
Lokaákvæði.

Fimmtándi kapituli.

88. gr.
Afsögn samkvæmt lögum þessum gerir notarius pubhcus eða embættis- 

maður sá, sem að lögum gegnir notarialstörfum. Náist eigi til þessa embættis- 
nianns í tækan tíma, má láta hreppstjóra eða einn stefnuvott gera afsögnina.

89. gr.
Afsagnar má beiða munnlega, þann sem á að gera hana, ef víxillinn er feng- 

inn honum.
90. gr.

Sé afsagnar á sama víxli krafizt hjá fleirum á sama stað, þarf eigi meira en 
eina afsagnargerð.

91. gr.
Afsagnargerðir skulu, sé eigi um annað samið, fara fram á tímabilinu frá 

kl. 9 árdegis til kl. 7 síðdegis, i starfhýsi hlutaðeigandi manns, eða á heimili hans, 
eigi hann ekkert starfhýsi á afsagnarstaðnum. Sé sá eigi viðstaddur, er þola skal 
afsagnargerð, má gera hana i eða hjá starfhýsi hans eða heimili. Sé eigi starf- 
hýsi hans eða heimili kunn, og geti sá, er afsögn gerir, eigi fengið vitneskju um 
þau hjá lögreglustjórn þess staðar, skal geta þess í afsagnargerðinni.

Því, sem hér var fyrir mælt um stað og stund afsagnargerðar, skal einnig 
beita, eftir þvi sem við á, um sýningu víxils til samþykkis eða til greiðslu.

92. gr.
Nú á afsögn vegna greiðslufalls fram að fara, og býðst sá, sem afsögn á að 

gera hjá, til að greiða víxihnn að nokkru eða öllu, og skal þá sá, sem afsögn 
gerir, veita fénu móttöku, enda sé enginn annar maður viðstaddur, er veitt geti 
því móttöku fyrir gerðarbeiðanda hönd. Rita skal kvittun fyrir greiðslunni á 
vixilinn, og sé víxilfjárhæðin greidd að fullu, ásamt vöxtum þeim, er áskildir 
kunna að hafa verið, sbr. 5. gr., skal afhenda vixilinn þeim, er greiðir hann, ef 
gerðarbeiðandi hefir eigi látið öðruvisi um mælt við þann, er afsögn gerir.

93. gr.
í afsagnargerð skal rita: eftirrit af víxlinum eða eftirriti hans og öllu því, 

er á honum stendur, tilmæli eða kröfu gerðarbeiðanda og svar þess, er afsögn 
er gerð hjá; hafi hann engu svarað eða eigi fundizt, skal þess getið; svo skal 
og greina stað og stund afsagnargerðarinnar, og skal sá, er afsögn gerir, rita 
nafn sitt undir.

Á víxihnn eða eftirrit hans skal rita vottorð um afsagnargerðina.
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94. gr.
Færa skal afsagnargerð orðrétta inn í notarialbók lögsagnarumdæmisins. 

Hafi hreppstjóri eða stefnuvottur gert afsögn, skal hann senda staðfest eftirrit 
af afsagnargerðinni til notarius innan þriggja daga frá afsagnardegi.

Eftirrit af afsagnargerð má eigi veita öðrum en gerðarbeiðanda.

95. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi vixillög 

fyrir Island, nr. 1 13. jan. 1882, og 10. gr. laga um víxilmál og víxilafsagnir, nr. 2 
13. jan. 1882. Þó skal ákvæðum víxillaganna frá 13. jan. 1882, öðrum en ákvæð- 
inn þeirra um afsagnargerðir, beitt um víxla, er út voru gefnir áður en lög þessi 
öðlast gildi.

Greinargerð.
Fram til þessa hafa lagaákvæðin um vixla verið mjög ólik í ýmsum löndum. 

Hefir þetta reynzt óhentugt á ýmsa lund, því víxlaviðskipti eiga sér oft st'að milli 
manna, þar sem sinn er í hvoru landi. Það er þvi langt síðan mönnum varð 
það Ijóst, að æskilegt væri, að samvinna kæmist á milli þjóðanna um það að 
samrýma víxillög sín sem mest. Fyrsti alþjóðafundurinn, sem um þetta mál var 
haldinn, var háður í Brimum árið 1876, og voru síðan öðruhverju fundir 
háðir um þetta efni, án þess þó að verulegur árangur yrði af þeim, þar til 
alþjóðasamþykkt var loks gerð á fundi í Haag árið 1912 og undirrituð af hálfu 
27 ríkja, er skuldbundu sig til þess að lögtaka hvert fyrir sig svipuð víxillög. 
Úr framkvæmd samþykktar þessarar varð þó ekki neitt. Ófriðurinn mikli tók 
fyrir alla alþjóðasamvinnu um þetta efni, en eftir að ófriðnum lauk hefir málið 
verið tekið upp af nýju, og hefir þjóðabandalagið einkum haft forgöngu í þvi 
síðan. Eftir að nefndir höfðu um málið fjallað og fundir verið um það haldnir 
varð loks sú niðurstaða, að samþykkt var undirrituð í Geneve 7. júní 1930, af 
hálfu 22 ríkja, er skuldbundu sig til að lögtaka svipuð víxillög. Fylgdi samþykkt- 
inni frumvarp að víxillögum, sem samningsaðiljum ber að fara eftir við lög- 
töku hver hjá sér, en þó svo, að heimilt var að víkja frá því um nokkur tiltekin 
atriði. Síðan hafa nokkur fieiri ríki bætzt við sem samningsaðilar, og þó að 
litlar likur séu taldar á því, að enskumælandi löndin fallist á samþykktina að 
svo komnu máli, þá er það þó víst, að með þessu er stigið mjög stórt skref að 
því marki að skapa alþjóðavíxilrétt.

ísland tók eigi þátt í fundinum í Geneve 1930 og samþykktin hefir eigi verið 
undirrituð af þess hálfu. Norðurlandaríkin voru hinsvegar aðilar að samþykkt- 
inni, og hafa þau nú breytt víxillögum sínum samkvæmt henni. Eins og kunn- 
ugt er, höfðu þau áður nær því samhljóða víxillög, og hin nýju víxillög þeirra eru 
einnig nær þvi samhljóða og samin af nefnd, er öll ríkin skipuðu. Islenzku víxil- 
lögin frá 13. jan. 1882 eru sniðin eftir víxillögunum nori'ænu, og því þótti rétt, 
er íslenzk víxillög nú verða færð í samræmi við alþjóðavíxillögin, að fylgja að 
öllu verulegu hinum nýju norrænu lögum. En þess ber að gela, að alþjóðalögin
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hafa í för með sér tiltölulega litlar breytingar á gildandi víxillögum á Norður- 
löndum og hér á landi, vegna þess að þau lög voru á sínum tíma sniðin eftir 
þýzkum vixillögum, er lögð voru til grundvallar frumvarpinu, er Geneve-sam- 
þykktinni fylgir.

Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:

FYRSTI ÞÁTTUR.
Um vixla á hendur öðrum manni.

Fyrsti kapítuli.
Um útgáfu víxils og form.

Um 1. gr.
Svarar til 1. gr. vixill. 1882. Hér er það þó tekið fram berum orðum, í 2. 

tölulið, að í vixlinum eigi að standa skilyrðislaus tilmæli um greiðslu. Þessa er 
eigi sérstaklega getið i víxill., en ekki felst þó nein efnisbreyting i þessum við- 
auka. Þá er heldur eigi áskilið i víxill., að gjalddagi skuli tilgreindur (sbr. 4. tölu- 
lið). Um þetta vísast til 2. mgr. 2. gr. frv., sbr. 33. gr. og til 3. gr. víxill.

Um 2. gr.
1. mgr. svarar til 5. gr. víxill.
2. mgr. svarar, eins og áður var sagt, til niðurlags 3. gr. vixill.
3. mgr. svarar til 2. mgr. 4. gr. víxill.
4. mgr. er nýmæli, er svarar, að því er útgáfustaðinn snertir, til ákvæðis 3. 

•mgr. um greiðslustað.

Um 3. gr.
1. mgr. svarar til 1. mgr. 2. gr. vixill.
2. mgr. svarar til 2. mgr. 2. gr. vixill., með þeirri breytingu, að víxlar þessir 

teljast ekki eiginvíxlar eftir frv. eins og eftir víxill. Er þetta byggt á því, að rétt 
þótti bæði að gefa útgefanda rétt á að ákveða sjálfur, hver víxilskylda sín yrði, 
og að láta form vixilsins skipta mestu máli um það, eftir hvaða reglum færi 
um hann.

3. mgr. er nýmæli, sem eigi er nauðsynlegt að vorum lögum, þar sem aldrei 
hefir verið efazt um, að hægt væri að setja slíkt ákvæði í víxla, en ákvæðið hins- 
vegar enga þýðingu hefir um vixilréttinn.

Um 4. gr.
Ákvæði greinar þessarar um vistun víxla eru að nokkru frábrugðin ákvæð- 

um 1. mgr. 4. gr. víxill. um það efni. Samkv. þeim var víxill því aðeins vistaður, 
að hann hljóðaði um borgun á öðrum stað (þ. e. í öðrum kaupstað eða þinghá) 
en greiðandi átti heimili í. Víxill á hendur manni búsettum í Reykjavík, er greið- 
ast átti í Landsbankanum þar, taldist því ekki vistaður víxill. 1 frv. er þessu
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brevtt þannig, að allir vixlar, sem greiðast eiga hjá þriðja manni, teljast vistaðir 
víxlar, eins þótt þeir eigi að greiðast hjá þriðja manni á þeim stað, þar sem greið- 
andi býr. Þess skal getið, að orðið staður, sem í frv. þessu er notað fvrir orðið 
locality í hinum enska texta Geneve-frumvarpsins (localité i franska textanum), 
merkir í frv. sama sem kaupstað eða þinghá, þar sem eigi verður af samheng- 
inu ráðið, að það merki annað.

Um 5. gr.
Samkv. 7. gr. víxill. eru öll ákvæði i víxlunum um vexti metin sem óskráð. 

Hér er frá þessu vikið og heimilað að áskilja vexti í vixli, ef vixillinn annað- 
hvort á að greiðast við sýningu eða tilteknum tíma eftir sýningu. í báðum þess- 
um tilfellum er óvist, hve langur timi muni liða frá útgáfu víxils og þar til 
greiðslu er krafizt. Um aðra víxla má vita þetta fyrirfram, og er þá hægt að 
leggja vextina við höfuðstólinn og eigi þörf á að hafa sérstakt ákvæði um þá í 
víxlinum.

Um 6. gr.
Hér er að þvi leyti vikið frá ákvæðum 6. gr. víxill., að samkv. þeim gildir 

ávallt lægsta upphæðin, án tillits til þess, hvort hún er skrifuð með bókstöfum 
eða tölustöfum. Hér er sú upphæð, sem skráð er með bókstöfum, látin gilda, eða 
hin lægsta þeirra, sé um fleiri upphæðir skrifaðar með bókstöfum að ræða. Þessi 
breyting var byggð á því, að tahð var líklegra, að aðilar gæfu þeirri upphæð- 
inni meiri gaum, er tilgreind er í bókstöfum, en hinni, sem í tölustöfum er skráð, 
og að síður væri hætta á, að hún brjálaðist. Þó vafasamt sé um gildi þeirra rök- 
semda, þótti þó rétt að fylgja Geneve-frumv. að þessu leyti.

Um 7. gr.
Gr. er að efni til í samræmi við 88. gr. vixill.

Um 8. gr.
1 vixill. eru engin ákvæði um það efni, er hér ræðir um. Er hér ákveðið, að 

sá maður, sem ritar á víxil i nafni annars manns, en hefír eigi umboð til þess 
eða fer út fyrir umboð sitt, verði sjálfur vixilskuldari, enda öðlist hann, er hann 
greiðir víxilinn, sama rétt og sá maður hefði öðlazt, er hann skrifaði fyrir.

Um 9. gr.
1. mgr. er samhljóða 8. gr. víxill.
í 2. mgr. felst sú nýung, að útgefandi megi «undanskilj a sig ábyrgð á sam- 

þykki víxilsins, en það er honum talið óheimilt samkv. vixill. í sambandi við 
þetta er ákvæði 22. gr. frv., um að útgefandi geti lagt bann við sýningu vixils- 
ins til samþykkis. Sumstaðar erlendis hafa slíkir víxlar tíðkazt, og því var þetta 
ákvæði tekið i Geneve-frv.

Um 10. gr.
Um það efni, er hér ræðir um, eru engin ákvæði í víxill. En eftir grundvall- 

arreglum núg. laga mundi verða farið með óútfyllta vixla eins og í þessari gr. 
frv. segir, og er hér því eigi um neina breytingu að ræða.
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Annar kapítuli.
Um framsal víxla.

Um 11. gr.
1. og 2. mgr. eru í samræmi við 9. gr. vixill.
3. mgr. er í samræmi við 2. mgr. 10. gr. víxill.

Um 12. gr.
Samskonar ákvæði er ekki í víxill., og er hér þó eigi um neina verulega nýj- 

ung að ræða. Ákvæði 1. mgr. um, að framsal skuli vera skilyrðislaust, felst vænt- 
anlega óbeinlínis í ákvæðum 3. kap. víxill., eins og líka skilyrði í framsali ekkert 
gildi munu hafa að núgildandi lögum. Ákvæði 2. mgr. felst í 14. gr. víxill., og 3. 
mgr. er í samræmi við þá reglu ísl. réttar, að viðskiptabréf megi framselja hand- 
hafa. Ákvæði þessarar gr. útiloka að sjálfsögðu eigi þá fyrirvara af hálfu fram- 
seljanda, sem leyfðir eru annarsstaðar i frv., sbr. 15, 22. og 23. gr.

Um 13. gr.
1. mgr. svarar til 11. gr. víxill.
2. mgr. svarar til 12. gr. víxill.

Um 14. gr.
1. mgr. svarar til 1. mgr. 10. gr. víxill.
2. mgr. 1. svarar til 13. gr. víxill. Framsöl þau, er ræðir um i 2. og 3., eru 

og talin heimil nú, þó þeirra sé eigi sérstaklega getið r vixill.

Um 15. gr.
1. mgr. svarar til 14. gr. vixill.
2. mgr. svarar til 15. gr. vixill.

Um 16. gr.
1. mgr. er sama efnis og 39. gr. vixill.
2. mgr. svarar til 76. gr. vixill.

Um 17. gr.
1 víxill. er ekki sérstakt ákvæði um þetta, en gr. er í samræmi við megin- 

reglur ísl. réttar um mótmælatap skuldara gegn framsalshafa viðskiptabréfs, 
sbr. tsk. 9. febr. 1798. Þó eru hér gerðar nokkuð aðrar kröfur um grandleysi 
framsalshafa en venjulega eru gerðar, en gr. er að þessu leyti að nokkru í sam- 
ræmi við 2. mgr. 16. gr. frv. og 76. gr. vixill.

Um 18. gr.
1. mgr. er i samræmi við 16. gr. víxill.
2. mgr. er nýmæli, sem leiðir af eðli framsals þess, er hér er um að ræða.
1 víxill. eru engin ákvæði, er svari til 3. mgr., en hún er i samræmi við alm.
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andi sé sviptur fjárræði.
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Um 19. gr.
Gr. þessi er nýjung í ísl. víxilrétti, en var tekin upp í Geneve-frv. úr frönsk- 

um víxilj. Að visu hafa svonefndir tryggingarvíxlar verið notaðir nokkuð hér á 
landi að undanförnu, og að nokkru leyti mundu ákvæði gr. þessarar geta átt 
við þá. Hér er þvi um framsal með takmörkun að ræða, eins og í 18. gr., og 
ákvæði gr. hliðstæð ákvæðum 1. og 2. mgr. 18. gr.

Um 20. gr.
1 víxill. eru engin sérstök ákvæði um framsal vixils eftir gjalddaga eða áhrif 

þess. Fyrri liður 1. mgr. má þó teljast vera i samræmi við núgildandi rétt.'Aft- 
ur er í 2. lið sömu mgr. vikið frá þvi, sem hæstiréttur JOana taldi lög þar í landi, 
■— hér á landi hefir enginn dómur um það efni gengið, svo vitanlegt sé, — en 
ákvæðið er i samræmi við það, sem talið var vera lög hjá Svium, og felst í því 
það, að slíkt framsal hefir aðeins gildi sem alm. framsal á kröfu.

Þriðji kapituli.
Um samþykki vixla.

Um 21. gr.
Gr. svarar i aðalatriðunum til 17. gr. víxill.

Um 22. gr.
Ákvæði þessarar gr. eru nýmæli í ísl. víxilrétti. Útgefanda, og að nokkru 

leyti framseljendum, er hér veitt heimild til þess bæði að fyrirskipa sýningu vix- 
ils til samþykkis og setja frest til hennar, svo og að banna hana, annaðhvort 
algerlega eða fyrir tiltekinn tima.

Um 23. gr.
1. mgr. svarar til 19. gr. víxill., með þeirri breytingu, að sýningarfresturinn 

er hér ávallt eitt ár.
2. og 3. mgr. leiðir af hinum nýju ákvæðum i 22. gr.

Um 24. gr.
1. mgr. svarar til 1. mgr. 21. gr. víxill. Þar er greiðanda jafnan áskilinn 

sólarhrings. umhugsunarfrestur, en samkv. þessari gr. frv. getur hann krafizt 
þess, að vixillinn sé sýndur sér að nýju næsta dag. Vixileiganda til hægðarauka 
er þó mælt svo fyrir, að þessarar kröfu greiðanda skuli getið í afsagnargerð. 
Ella þarf víxilhafi eigi að hlíta því, að sú vörn sé höfð frammi.

2. mgr. mun vera i samræmi við það, sem nú er talið gilda um það efni, 
þótt ber ákvæði séu eigi um það i vixill.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 72
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Um 25. gr.
1. mgr. svarar til 2. mgr. 21. gr. vixill.
2. mgr. svarar að mestu til loka 1. mgr. 19. gr. vixill.

Um 26. gr.
1. mgr. er í samræmi við 1. lið 22. gr. víxill.
2. mgr. svarar til 2. liðs 22. gr. víxill. Þó er sú breyting gerð hér, að samþykkj- 

andi sé skuldbundinn samkv. hljóðan samþykkis síns, en samkv. víxill. voru 
fyrirvarar þessir metnir sem óskráðir væru. Er ákvæði frv. um þetta bæði eðli- 
legri regla, og auk þess leiða ákvæði víxill. til þess, að víxilhafi, e’r svo er ástatt 
sem hér ræðir um, getur ekki leitað fullnustu fyrir samþykkisskort, enda þótt 
Ijóst sé, að samþykkjandi ætli sér ekki að greiða víxilinn á réttum tima.

Um 27. gr.
1. mgr. svarar til 24. gr. víxill., en regla þessi verður þó nokkru viðtækari í 

frv. en i víxill., og leiðir það af breytingu þeirri, er gerð er með 4. gr. frv. í regl- 
unum um það, hvaða víxlar skuli taldir vera vistaðir.

2. mgr. er nýmæli. Leiðir af henni það, að samþykki með slikri viðbót er gilt 
samþykki, en ella hefði það samkv. 26. gr. verið talið ófullnægjandi, og þá tahð 
heimila víxilhafa að krefjast fullnustu fyrir greiðslufall.

. Um 28. gr.
1. mgr. svarar til 23. gr. víxill. Hér er þó eigi tekið fram, eins og i víxill., 

að samþykkjandi hafi ekki víxilrétt gegn útgefanda, enda óþarft að geta þess 
sérstaklega.

2. mgr. svarar til 36. gr. víxill., með þeirri breytingu, að samkv. frv. má 
jafnan krefja samþykkjanda um þóknun (provision).

Um 29. gr.
Hér er vikið algerlega frá ákvæði 3. mgr. 21. gr. vixill., en samkv. því hefir 

samþykki fullt gildi, þótt það síðar sé strikað út, afturkallað eða breytt. Er 
þessi regla víxill. algerð undantekning frá alm. reglum um gildi löggerninga. 
Var hún tekin í víxill. til þess að tryggja sem bezt gildi vixla sem viðskiptabréfa. 
Skoðanir eru þó skiptar um það, hvort þessi regla sé nauðsynleg og heppileg, og 
í Geneve-frv. var hinni gagnstæðu reglu fylgt, að levfa afturköllun samþykkis- 
ins að öllum jafnaði.

Fjórði kapítuli.
Um ábyrgð á víxilkröfu (aval.).

Um 30.—32. gr.
1 87. gr. vixill. er mælt svo fyrir, að þeir, sem ritað hafa á víxil, að þeir ger- 

ist borgunarmenn (aval.), og sá, sem gengið er í borgun fyrir, beri, allir fyrir einn 
og einn fyrir alla, ábyrgð á víxilskyldunni. Önnur ákvæði eru eigi í vixill. um
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slíka ábyrgð á víxilkröfu, enda mun hún mjög fátíð hér á landi, þvi ábyrgð á 
lánsvíxlum er hér að jafnaði í framsalsformi. 1 gr. þessum eru ýtarlegri ákvæði 
um ábyrgð og þurfa þau ekki skýringar við, en þess er að vænta, að þau verði 
til þess, að ábyrgð á lánsvíxlum komist sem mest í það horf að verða eiginleg 
ábyrgð, en eigi ímynduð framsalsábyrgð.

Fimmti kapituli.
Vm gjalddaga víxils.

Um 33. gr.
Gr. er að efni til í samræmi við 3. gr. víxill.

Um 34. gr.
Gr. svarar til 32. gr. vixill. með þeirri breytingu, að sýningarfresturinn er 

alltaf eitt ár, sé eigi öðruvisi ákveðið, sbr. 23. gr. 1 gr. er veitt heimild til að stytta 
frestinn eða lengja, og þá einnig að ákvéða, að hann skuli telja frá síðari tíma 
en útgáfudegi, og eru þau ákvæði hliðstæð ákvæðum 22. gr. um sýningarfrest til 
samþykkis.

Um 35. gr.
Svarar i öllu verulegu til 19. gr. víxill., og eru ákvæði þessi hliðstæð ákvæð- 

um 23. og 2. mgr. 25. gr. frv.

Um 36. gr.
1. mgr. svarar til 90. gr. vixill.
2. mgr. svarar til niðurl. 2. mgr. 33. gr. vixill.
3. mgr. svarar til 1. mgr. 33. gr. víxill.
4. mgr. er nýmæli, sem þó mun vera í samræmi við það, sem ætla má að 

gildi nú.
5. mgr. svarar til upphafs 2. liðs, 2. mgr. 33. gr. vixill.

Um 37. gr.
Samkv. 34. gr. vixill. miðast gjalddagi víxils og aðrar timaákvarðanir við 

timatalið á útgáfustaðnum, en í frv. er frá þessu vikið og farið eftir timatali 
greiðslustaðarins aðaUega.

Sjötti kapítuli.
Um greiðslu víxla.

Um 38. gr.
1. mgr. svarar til 41. gr. vixiU.
2. mgr. er nýmæU.
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Um 39. gr.
1. mgr. svarar til 1. liðs 38. gr. vixill.
2. mgr. svarar til 37. gr. víxill.
3. mgr. svarar til 2. liðs 38. gr. vixill.

Um 40. gr.
1 vixill. er ekkert ákvæði, er svari til 1. mgr., en líklega hefði það þó eigi 

verið talinn viðtökudráttur frá víxilhafa hendi, að hann tók eigi við greiðslu, 
er boðin var fram fyrir gjalddaga, og er þá eigi um neina nýja reglu að ræða 
með þessu ákvæði.

2. mgr. svarar til 40. gr. víxill.
3. mgr. svarar til 39. gr. vixill. Þegar hér er talað um greiðslu víxils á gjald- 

daga er átt við greiðslu hans fram til þess að afsögn vegna greiðslufalls hefir 
farið fram.

Um 41. gr.
1 vixill. eru ákvæði um greiðslu vixla, er hljóða um borgun í erlendri mynt, 

i 35., 2. lið 36. gr. og 51. gr., og kemur þessi gr. frv. í þeirra stað. Reglurnar eru 
nokkru ýtarlegri hér, og er tilgangur þeirra að koma i veg fyrir, að annar aðili 
geti grætt á gengisbreytingum á kostnað hins.

Akvæði 4, mgr. er nýjung, sem m. a. hefir xnikla þýðingu um víxilviðskipti 
milli íslands og Norðurlanda.

Um 42. gr.
Samsvarandi ákvæði er ekki ívíxill., en gr. er í samræmi við alm. reglur 

kröfuréttarins. Samkv. 1. nr. 10,15. apríl 1928, 51. gr., er Landsbankinn og útibú 
hans löggiltur geymslustaður fyrir slíkt geymslufé.

Sjöundi kapítuli.
Um fullnustu vegna samþykkisskorts eða greiðslufalls.

Um 43. gr.
Gr. kemur i staðinn fyrir ákvæði 25., 30. og 41. gr. víxill. um fullnustu fyrir 

samþykkisskort og fyrir greiðslufall. Ákvæði frv. eru að því leyti einfaldari en 
ákvæði víxill., að heimildinni til að krefjast tryggingar, er neitað er um sam- 
þykki eða það reynist ótryggt, er felld niður. Auk þess er gerð sú breyting með 
frv., að heimilt er jafnan að leita fullnustu, er fjárþrot greiðanda eru sönnuð, 
þótt hann hafi eigi samþykkt víxilinn, og í 3. mgr. er gefin sú nýja regla, að 
leita megi fullnustu, er útgefandi verður gjaldþrota eða leitar nauðasamninga, 
þegar um víxla er að ræða, sem bannað er að sýna til samþykkis.

Um 44. gr.
1. mgr. svarar til 81. gr. víxill.
Að öðru leyti kemur gr. í stað ákvæðanna i 25. gr. víxill., sbr. 19., 32. og 41.
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gr., þó með allverulegum breytingum. Þannig er samkv. frv. aldrei rétt að af- 
segja víxil vegna greiðslufalls á gjalddaga. Samkv. vixill. er það heimilt, en 
að visu mun það sjaldan hafa komið fyrir, og bankarnir munu ávallt hafa 
látið afsegja víxla eftir gjalddaga. Önnur þýðingarmikil breyting er i 4. 
mgr. Samkv. henni þarf eigí að sýna víxil, sem afsagður hefir verið vegna 
samþykkisskorts, til greiðslu eða afsegja hann vegna greiðslufalls, en sam- 
kv. víxill. er þetta nauðsynlegt með þeirri takmörkun, er felst í niðurl. 41. gr.

Um 45. gr.
Gr. svarar til 45.—47. gr. vixill., sbr. 20. gr., með lítilsháttar breytingum. 

Þannig á víxilhafi ávallt að senda útgefanda tilkynningu, tilkynningarfrestur 
vixilhafa er lengdur um 2 daga, framseljandi, er tilkynningu sendir, á að til- 
greina nöfn og heimili þeirra, er áður hafa sent tilkynningu, og skaðabótaupp- 
hæðin er takmörkuð við víxilfjárhæðina.

Um 46. gr.
Svarar til 42. gr. vixill., með þeim breytingum, að víxilhafi, er látið hefir 

afsegja víxil þrátt fyrir fvrirvara útgefanda, verður sjálfur að bera afsagnar- 
kostnaðinn, að ábyrgðarmaður getur sett þennan fyrirvara á vixilinn og að fyrir- 
varinn verður að vera ritaður á vixilinn sjálfan. Afsal á afsögn í sérstöku skjali 
hefir þvi framvegis aðeins gildi fyrir þann, sem undir það hefir ritað, en eigi fyrir 
aðra víxilskuldara.

Um 47. gr.
Er i samræmi við ákvæði 25., 30., 49. og 87. gr. vixill. um ábyrgð vixilskuldara.

Um 48. gr.
1. mgr. svarar til 50. gr. víxill.
2. mgr. svarar til niðurl. 1. mgr. 29. gr. víxill., þó þannig, að samkv. frv. 

má draga frá venjulega bankaforvexti, en 5% ársvexti samkv. víxill.

Um 49. gr.
Gr. svarar til 52. gr. vixill.

Um 50. gr.
Samskonar ákvæði að öllu verulegu eru í 48., 54. og 55. gr.

Um 51. gr.
Engin ákvæði eru í vixill., er svari til þessarar gr. Hér er að ræða um fulln- 

ustu fyrir skort á samþykki, að þvi er tekur til nokkurs hluta vixilfjárhæðar- 
innar aðeins, og er mælt svo fyrir í gr., að þeirrar fullnustu verði leitað samkv. 
eftirriti af víxlinum.

Um 52. gr.
Svarar til 53. gr. vixill., en þó eru ákvæði þessi nokkru fyllri hér.
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Um 53. gr.
Gr. svarar að mestu til ákvæða 32., 41. og 44. gr. víxill. um missi réttar til' 

að leita fullnustu. Þó er sá munur á frv. og víxill., að samkv. frv. er afsögn aldrei 
nauðsynleg til að halda víxilrétti gegn samþykkjanda, sbr. aftur á móti 43. gr. 
víxill. Það er og nýmæli í frv., að víxilréttur glatist, sé vixillinn eigi sýndur til 
samþykkis innan frests þess, sem áskilinn er í víxlinum.

Um 54. gr.
Gr. kemur i stað 92. gr. vixill. Þegar slík óviðráðanleg atvik, sem hér er um 

að ræða, ber að höndum, getur aðallega verið um tvennt að velja, að leyfa vixil- 
hafa að leita fullnustu hjá víxilskuldurunum strax, þótt hann hafi eigi getað 
komið víxilréttargerð þeirri fram, er ella hefði verið nauðsynleg, eða láta hann 
verða að bíða með að leita fullnustu þar til tálmunin væri horfin og hann gæti 
framkvæmt gerðina. Síðari leiðin er valin í 92. gr. víxill., en i frv. er farinn meðal- 
vegur, fullnusturéttinum að vísu frestað, en aðeins um tiítekinn tíma. Var á- 
kvæði þetta tekið í Geneve-frv. úr Haag-frv. 1912, og þótti það hafa gefizt vel á 
ófriðarárunum í löndum þeim, er sniðið höfðu vixillög sín eftir Haag-frv.

Áttundi kapituli. 
Um meðalgöngu.

1. Almenn ákvæði.

Um 55. gr.
1 1. mgr. eru nánari ákvæði en í 56. gr. vixill. um það, hverjir nauðleit geti 

ritað á vixil.
2. og 3. mgr. eru í samræmi við 57. og 58. gr. víxill.
4. mgr. svarar til síðari hluta 59. gr. víxill. Skaðabótaupphæðin er tak- 

mörkuð hér með sama hætti og í 45. gr.

2. Samþykki fyrir meðalgöngu.

Um 56. gr.
1. mgr. svarar að nokkru leyti til upphafs 56. gr. vixill. Ákvæðið í niðurl. 

mgr., sem leiðir af 22. gr. frv., er þó eigi í víxill.
2. mgr. svarar til ákvæðanna í.56. gr. vixill.
3. mgr. kemur í stað 57. gr. vixill., þó er víxilhafa samkv. frv. eigi skylt að 

taka samþykki greiðanda, sem boðið er i heiðursskyni.

Um 57. gr.
Gr. svarar til 58. gr. víxill., en samkv. frv. verður meðalgöngusamþykki þó 

eigi ritað á eftirrit vixils.
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Um 58. gr.
1. mgr. svarar til 60. gr. vixill.
2. mgr. svarar til 2. liðs 61. gr. víxill.

3. Greiðsla meðalgöngumanna.

Um 59. gr.
Tilsvarandi ákvæði eru eigi í víxill., en í gr. felst þó varia annað en það, 

sepi leiðir af reglum víxill. um meðalgöngu. Þó er sú breyting gerð með frv., að 
frestur til borgunar er lengdur um einn dag.

Um 60. og 61. gr.
Svara að öllu verulegu til 62. gr. víxill.

- Um 62. gr.
Svarar til fyrra liðs 63. gr. víxill.

Um 63. gr.
Svarar til 63. og 64. gr. víxill., þó er ekki í vixill. neitt ákvæði, er banni með- 

algöngumanni að framselja víxil, er hann hefir greitt.

Níundi kapítuli.
Um samrit og eftirrit víxla.

Um 64. gr.
1. og 2. mgr. svara til 66. gr. víxill.
3. mgr. svarar til 67. gr. víxill.

Um 65. gr.
Svarar til 68. gr. víxill.

Ujn 66. gr.
1. mgr. svarar til 69. gr. víxill.
2. mgr. svarar til 70. gr. víxill.

2. Eftirrit.

Um 67. gr.
Svarar til 7l. gr. víxill., sbr. 11. gr.

Um 68. gr.
1. mgr. svarar til niðurl. 71. gr. víxill. óg að nokkru leyti til 72. gr.
2. mgr. svarar til niðurl. 72. gr.
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3. mgr. er nýmæli. Með því að nota fyrirvara þann, er þar greinir, má koma 
i veg fyrir, að frumvixillinn og eftirritið séu framseld hvort í sínu lagi.

Tiundi kapítuU.
Um breytingar á vixli.

Um 69. gr.
Samskonar ákvæði er ekki .í víxill., en að efni til má þó ætla, að gr. sé i 

samræmi við núgildandi rétt.

Ellefti kapítuli.
. Um fyrningu víxla.

Um 70. gr.
1. mgr. svarar til 77. gr. víxill.
Um fyrningu á öðrum víxilkröfum greina 78. og 79. gr. víxill. á milli þess, 

hvort greiða á hér á landi eða erlendis (78. gr.), eða framseljandi, er leyst hefir 
víxilinn til sín, býr hér á landi eða erlendis (79. gr.), og er fyrningarfresturinn 
ýmist 6 mán. eða eitt ár. í frv. er aftur á móti greint á milli þess, hvort um víxil- 
kröfu vixilhafa eða framseljanda, sem leyst hefir til sín vixilinn, sé að ræða. í 
fyrra tilfellinu er fymingarfresturinn eitt ár, í hinu siðara 6 mán.

Um 71. gr.
Hér er kveðið á um slit fyrningar, og koma ákvæði þessi i stað 80. gr. vixill. 

Ákvæðin eru nokkuð fyllri hér og ákvæðin i 2. og 3. mgr., um slit fyrningar 
erlendis, eru nýmæli.

Tólfti kapítuli.
Almenn ákvæði.

Um 72. gr.
Gr. kemur i stað ákvæðanna í 91., 31. og 1. 1. 2. mgr. 33. gr. og er að öllu 

verulegu í samræmi við þau.
Um 73. gr. .

1. mgr. svarar til 73. gr. vixill. Þó er ákvæðið um varnarþing nýmæli.
2. mgr. svarar til 74. gr. vixill.

Svarar til 93. gr. vixiU.
Um 74. gr.
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ANNAR ÞÁTTUR.
Um eiginvíxla.

Þrettándi kapítuli.

Um 75.—78. gr.
1 víxill. er aðeins ein gr. um eiginvíxla (95. gr.), og er þar vísað til ákvæða 

laganna um víxla á hendur öðrum manni, þó með þeim breytingiim, sem leiðir 
af því, að útgefandi hefir sömu skyldur og væri hann samþykkjandi, og auk þess 
er tekið fram, að ákvæði laganna um samrit víxla taki eigi til þeirra og að eigi 
megi gefa þá út til eigin ráðstöfunar. Frv. byggir á sömu meginreglu og víxill. 
um muninn á eiginvixlum og víxlum á hendur öðrum manni. En i stað þess að 
láta sér nægja almenna tilvísun til ákvæðanna, er á undan eru komin, erú hér 
sett ýtarlegri ákvæði um eiginvíxla. Um efnisbreytingar er þó eigi að ræða 
neinar verulegar, aðrar en þær, er leiðir af breytingum þeim, sem frv. gerir á 
reglunum um víxla á hendur öðrum manni.

ÞRIÐJI ÞÁTTUR.
Um það, hve útlend lög koma til greina.

Fjórtándi kapítuli.

Um 79.-87. gr.
Víxlar eru oftlega notaðir í viðskiptum milli landa, og ber það því oft við, 

að aðilar eru eigi allir sömu þjóðar og að eigi er undir allar víxilskvldurnar 
gengið í sama landinu. Er þá spurningin sú, eftir hvers lands lögum fari um slíka 
víxla. Venjulega eru nokkuð ýtarlegar reglur um þetta efni í víxillöggjöf land- 
anna. I víxill. 1882 eru fyrirmæli um þetta í 84.—86. gr., en þó taka þau ekki 
nema til nokkurra atriða þessa máls. Það er auðskilið, að mikils er vert, að sem 
flestar þjóðir fari eftir svipuðum reglum um þetta efni, en hingað til hafa þessi 
ákvæði víxilL verið mjög sitt með hverjum hætti. 1 Geneve-frv. voru þó eigi 
tekin nein ákvæði um þetta, en í þess stað var gerð sérstök alþjóðasamþykkt 
um málið. Ákvæði þessara 84.—86. gr. frv. eru i samræmi við þessa alþjóða- 
samþykkt, en í 87. gr. er aðilum víxilmáls gert að skyldu að láta hlutaðeigandi 
dómi í té upplýsingar um hinn erlenda rétt, ef þess gerist þörf.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 73
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FJÓRÐI ÞÁTTUR.
Lokaákvæði.

Fimmtándi kapituli.

Um 88. gr.
1. liður svarar til 81. gr. víxill., sbr. 1. lið 10. gr. 1. nr. 2,13. jan. 1882.
2. liður svarar til 2. liðs 10. gr. 1. nr. 2 1882. Þó er hér gerð sú breyting, 

að í stað þess, að heimilt er að láta 2 óræka votta gera afsögn samkv. 1. 1882, 
er hér heimilað að láta hreppstjóra eða einn stefnuvott gera afsögn, ef eigi næst 
til notarius. Þykir rétt að láta jafnan sýslunarmann gera afsögn, og væntanlega 
ætti ávaUt að nást annaðhvort til eins stefnuvotts eða til hreppstjóra.

Um 89. gr.
Svarar til 3. liðs 10. gr. 1. nr. 2 1882.

Um 90. gr.
Svarar tU 83. gr. víxill.

Um 91. gr.
Svarar til 89. gr. víxUl.

Um 92. gr.
Samsvarandi ákvæði eru eigi i víxill., en reglan er eðlileg og heppileg.

Um 93. gr.
Svarar til 82. gr. vixUl.

Um 94. gr.
1 víxill. er ekkert ákvæði, er. svari til 1. mgr., en að þvi er snertir afsagnir, 

sem notarius gerir, er hún í samræmi við það, sem tiðkazt hefir. Hvað aðrar 
afsagnir snertir, þá sýnist sjálfsagt, að það sé tryggt, að þær séu færðar inn í 
embættisbók notarii, þar sem hægt sé að ganga að þeim síðar, ef þörf gerist.

2. mgr. svarar til niðurl. 10. gr. 1. nr. 2 1882.

Þarf eigi skýringar.
Um 95. gr.
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Nd. 232. Frumvarp

til laga um tékka.

Flutningsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

FYRSTI KAPlTULI.
Um útgáfu tékka og form.

1. gr.
I tékka skal greina:

1. Orðið tékka í meginmáli skjalsins og á þvi máli, sem skjalið er ritað á.
2. Skilyrðislaus tilmæli um að greiða ákveðna upphæð peninga (tékkafjár- 

hæð).
3. Nafn þess, er greiða skal (greiðslubanki, sbr. 3. gr.).
4. Greiðslustað.
5. Útgáfustað og útgáfudag tékkans, og
6. Undirskrift þess, er tékkann gefur út (útgefandi).

2. gr.
Nú brestur á, að greind séu í skjab öll þau atriði, sem nefnd eru í næstu 

gr. hér á undan, og hefir skjalið þá eigi tékkagildi, nema þegar svo er ástatt 
sem segir siðar i þessari grein.

Sé greiðslustaður eigi tilgreindur sérstaklega, skal sá staður, sem tilgreind- 
ur er við nafn greiðslubankans, tabnn. vera greiðslustaður tékkans. Séu fleiri 
staðir en einn tilgreindir við nafn greiðslubankans, er tékkinn gjaldkræfur á 
þeim stað, er nefndur er fyrstur.

Sé greiðslustaður eigi tilgreindur með þeim hætti, er nú var sagt, eða með 
öðrum hætti, er tékkinn gjaldkræfur á þeim stað, þar sem greiðslubankinn 
á aðalaðsetur sitt.

Sé útgáfustaður eigi tilgreindur, skal líta svo á, að tékkinn hafi verið und- 
irritaður á þeim stað, sem tilgreindur er við nafn útgefanda.

3. gr.
Tékka má aðeins gefa út á hendur banka eða sparisjóði, sbr. 54. gr.
Ávísanir, sem gefnar eru út á hendur öðrum en banka eða sparisjóði, hafa 

eigi tékkagildi, enda þótt þær fullnægi skilyrðum þeim, sém sett eru í 1. gr., 
sbr. 2. gr.

4. gr.
Útgefandi skal hafa til umráða fé hjá greiðslubankanum, er honum sé 

heimilt, samkv. samningi við greiðslubankann, að ráðstafa með tékkum.
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5. gr.
Tékki má hljóða um greiðslu: .
til tiltekins manns, hvort sem bætt er við eða eigi orðunum „eða þess, er 

hann framselur“,
til tiltekins manns, með viðbótinni „eigi til framsals“ eða samsvarandi 

orðum, eða
til handhafa.
Nú er tékki gefinn út til tiltekins manns, og bætt við orðunum „eða til 

handhafa“ eða samsvarandi orðum, og skal þá líta svo á, sem tékkinn sé gefinn 
út til handhafa.

Nú er eigi greint i tékka, hver við borgun eigi að taka, og skal þá einnig 
líta svo á, sem tékkinn sé gefinn út til handhafa.

6. gr.
Tékka má gefa út til ráðstöfunar útgefanda sjálfs.
Gefa má tékka út fyrir reikning þriðja manns.
Tékka má eigi gefa út á hendur útgefanda sjálfum. Þó má gefa út tékka, 

er eigi hljóðar um greiðslu til handhafa, milli tveggja starfsdeilda sama banka.

7. gr.
Sé í tékka gefið loforð um vexti, skal meta það sem óskráð.

8. gr.
Tékki getur hljóðað um greiðslu hjá öðrum banka en greiðslubankanum, 

annaðhvort á þeim stað, þar sem hann hefir aðsetur sitt, eða á öðrum stað.

9. gr.
Nú er fjárhæð tilgreind i tékka bæði með bókstöfum og með tölustöfum, 

og ber upphæðum þessum eigi saman, og gildir þá sú fjárhæðin, sem með bók- 
stöfum er skráð.

Sé fjárhæðin tilgreind oftar en einu sinni í tékkanum, annaðhvort með 
bókstöfum eða með tölustöfum, og beri þeim eigi saman, gildir hin lægsta upp- 
hæðin ein.

10. gr.
Séu á tékka nöfn manna, er brestur hæfi til að taka á sig tékkaskyldu, 

fölsuð nöfn, nöfn, sem fundin eru upp, eða nafnritanir, sem af öðrum ástæð- 
um eigi baka þeim skuldbindingu, er þau rituðu, eða þeim manni, er þau voru 
rituð í nafni hans, er þó skuldbinding hinna tékkaskuldaranna gild, þrátt 
fyrir það.

11. gr.
Sá, sem ritar nafn sitt á tékka fyrir hönd annars manns, en hefir eigi um- 

boð til þess, verður sjálfur skuldbundinn eftir tékkanum, enda öðlast hann, 
er hann hefir greitt tékkann, sama rétt og hinn myndi hafa öðlazt. Sama gildir 
um þann mann, er farið hefir út fyrir umboð sitt.
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12. gr.
Útgefandi ábyrgist greiðslu tékkans. Hver sá fyrirvari, er hann setur og 

miðar til þess að undanþiggja hann ábyrgð á greiðslu tékkans, skal metinn sem 
óskráður væri.

13. gr.
Nú er tékki eigi ritaður að fullu, er hann er gefinn út, og er hann seinna 

fylltur út á annan veg en um hafði verið samið, og verður þetta þá eigi borið 
fyrir við tékkahafann, nema hann hafi vitað betur, er hann fékk tékkann, eða 
sýnt af sér stórkostlegt gáleysi.

ANNAR KAPlTULI.
Um framsal tékka.

14. gr.
Tékka, sem hljóðar um greiðslu til tiltekins manns, má framselja, með á- 

ritun á hann, þriðja manni (framsalshafa), enda þótt tékkinn sé eigi berum 
orðum gefinn út til framsals.

Tékki, sem hljóðar um greiðslu til tiltekins manns, með viðbótinni „eigi 
til framsals“ eða samsvarandi orðum, verður .aðeins framseldur með því formi 
og með þeim áhrifum, sem gilda um almennt framsal kröfu.

Framselja má tékka einnig til útgefanda, til fyrri framseljanda eða ábyrgð- 
armanns. Þessir menn geta framselt tékkann aftur.

15- gr.
Framsal skal vera skilyrðislaust. Sé það skilyrðum bundið, skal meta þau 

sem óskráð væru.
Framsal á nokkrum hluta tékkafjárhæðarinnar aðeins er ógilt.
Framsal frá greiðslubankanum er einnig ógilt.
Framsal til handhafa gildir sem eyðuframsal.
Framsal til greiðslubankans gildir einungis sem kvittun, nema þá er svo 

stendur á, að bankinn hefir fleiri starfsdeildir en eina og tékkinn er gefinn út 
á hendur annari starfsdeild en þeirri, sem hann er framseldur.

16. gr.
Framsal skal rita á tékkann sjálfan eða á miða, sem festur er við hann 

(allonge). Framseljandi skal undirrita það.
Framsal er gilt, þótt eigi sé greint í því, hverjum tékkinn er framseldur, 

eða framseljandi aðeins hafi ritað nafn sitt (eyðuframsal). I hinu siðarnefnda 
tilfelli er framsalið þó því aðeins gilt, að það sé ritað á bakhlið tékkans eða á 
miða, sem við tékkann er festur.

17. gr.
Við framsalið hverfa öll þau réttindi, er tékkinn veitir, til framsalshafa,
Sé framsalið eyðuframsal, getur tékkahafinn:
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1. fvllt það með nafni sjálfs sín eða annars manns,
2. framselt tékkann að nýju með eyðuframsali eða til ákveðins manns, eða
3. afhent tékkann þriðja manni, án þess að fylla evðuframsalið eða rita fram- 

sal á tékkann.
18. gr.

Sá, er ritað hefir framsal á tékka, ábyrgist greiðslu hans, nema hann hafi 
sérstaklega undanskilið sig þeirri ábyrgð.

Hann getur lagt bann við því, að tékkinn sé framseldur aftur, og er hann 
þá laus við ábyrgð gagnvart þeim, er tékkann fá framseldan eftir það.

. 19- gr-
Sá, sem hefir í höndum tékka, er framselja má samkv. 1. mgr. 14. gr., skal 

talinn réttur tékkahafi, ef hann sannar rétt sinn með óslitinni röð af framsöl- 
um, þótt hið síðasta framsal sé eyðuframsal. Framsöl, er út hafa verið strik- 
uð, skulu um þetta efni metin sem óskráð væru. Nú er annað framsal næst á 
eftir eyðuframsali, og skal þá litið svo á, sem sá, er undir það framsal hefir 
ritað, hafi öðlazt tékkann við eyðuframsalið.

20. gr.
Nú er framsal ritað á tékka, sem hljóðar um greiðslu til handhafa, og ber 

þá sá, sem framsalið ritaði, ábyrgð samkvæmt þeim reglum, er um fullnustu 
gilda, en tékkinn greiðist handhafa eftir sem áður.

21. gr.
Nú hefir tékki komizt úr vörzlum manns með einhverju móti, og er þá 

handhafa tékkans, er sannar rétt sinn með. þeim hætti, sem segir í 19. gr., eða 
sé um tékka að ræða, sem hljóðar um greiðslu til handhafa, eigi skylt að skila 
tékkanum, nema hann hafi vitað betur, er hann fékk tékkann, eða sýnt af sér 
stórkostlegt gáleys’i.

22. gr.
Nú er lögsókn hafin út af tékka, og getur varnaraðili þá eigi borið fram 

neinar þær varnir gegn tékkahafa, er lúta að viðskiptum hans við útgefanda eða 
þá, er áður áttu tékkann, nema því aðeins, að tékkahafi, er hann eignaðist 
tékkann, hafi af ásettu ráði viljað baka skuldara tjón.

23. gr.
Séu orðin „til innheimtu“ í framsali, eða önnur orð, sem aðeins felst í um- 

boð, getur tékkahafi neytt allra þeirra réttinda, er tékkinn veitir, en eigi fram- 
selt hann, nema framsali til umboðs.

Tékkaskuldarar mega þá bera þær varnir einar fram gegn tékkahafa, er 
bornar yrðu fram gegn framseljanda.

Umboð það, er felst í framsali til umboðs, fellur eigi úr gildi, þótt umbjóð- 
andi andist eða missi hæfi til að taka á sig skuldbindingar.
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24. gr.
Framsal, sem ritað er eftir að afsagnargerð hefir fram farið, sbr. síðustu 

málsgr. 40. gr., eða eftir lok sýningarfrests, hefir aðeins áhrif sem almennt 
framsal kröfu.

Ódagsett framsal skal talið ritað áður en afsagnargerð fór fram eða fyrir 
lok frests þess, er ræðir um í næstu málsgr. hér að framan, nema annað sannist.

ÞRIÐJI KAPITULI.
Um áritanir greiðslubankans á tékka.

25. gr.
Hafi greiðslubankinn látið rita á tékka árituri, er skilja má á þá leið, að 

tékkinn muni verða greiddur (bókað, athugað eða því um líkt), eða hafi hann 
látið rita nafnritun sína á framhlið tékkans, er honum skylt að leysa til sin 
tékkann, sé hann sýndur til greiðslu innan þess frests, sem kveðið er á um i 
29. gr.

Áritanir greiðslubankans á tékka, er fela í sér víðtækari greiðsluskyldu en 
þær áritanir, er ræðir um í 1. málsgr. þessarar gr., hafa þó eigi frekari áhrif 
en þar segir.

Leysi greiðslubankinn eigi tékkann til sín, er hann er sýndur honum, á 
tékkahafi, eins þó útgefandi sé, beina kröfu á hendur honum um greiðslu alls 
þess, er krefjast má samkv. 45. og 46. gr.

FJÓRÐI KAPITULI.
. Um ábyrgð á tékkakröfu (aval.).

26. gr.
Tryggja má greiðslu tékka með ábyrgð á allri tékkafjárhæðinni eða nokkr- 

um hluta hennar. Ábyrgð getur tekið á sig jafnt þriðji maður sem einhver 
tékkaskuldaranna, að greiðslubankanum undanskildum.

Ábyrgð skal rituð á tékkann eða á miða, sem við hann er festur, og skal 
henni lýst með orðunum „sem ábyrgðarmaður" eða með öðrum samsvaratidi 
orðatiltækjum.

Ábyrgðin skal undirrituð af þeim, er í hana gengur. Nafnritun ein sér á 
framhlið tékkans skal metin sem ábyrgð, nema um nafnritun útgefanda sé 
að ræða.

I ábyrgð skal greina, fyrir hvern hún sé tekin. Nú er það eigi gert, og telst 
hún þá tekin fyrir útgefanda.

27. gr.
Ábyrgðarmaður er skuldbundinn með sama hætti og sá maður, er hann 

gekk i ábyrgðina fyrir.
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Skuldbinding hans er gild, þótt skuldbinding þess manns, er hann gekk í 
ábyrgðina fyrir, sé ógild, enda stafi ógildi hennar eigi af formgalla.

Greiði ábyrgðarmaður tékka, öðlast hann allan rétt samkvæmt tékkanum 
gegn þeim manni, er hann gekk í ábyrgð fyrir, og þeim mönnum, er samkvæmt 
tékkanum bera ábyrgð gagnvart honum.

FIMMTI KAPITULI.
Um sýningu tékka og greiðslu.

28. gr.
Greiða skal tékka, er hann er sýndur. Meta skal sem óskráð væri hvert 

það ákvæði, er í bága við þetta fer.
Enda þótt tékki sé sýndur til greiðslu fyrir þann dag, sem talinn er vera 

útgáfudagur hans, þá er hann þó gjaldkræfur á sýningardegi.

29. gr.
Tékka, sem gefinn er út hér á landi og greiðast á innanlands, skal sýna 

til greiðslu innan 20 daga.
Tékka, sem gefinn er út í öðru landi i Evrópu, eða i landi, sem liggur að 

Miðjarðarhafinu, skal sýna til greiðslu innan 20 daga, og tékka, sem gefinn er 
út í annari heimsálfu, innan 70 daga.

Frestir þeir, sem að ofan greinir, skulu taldir frá útgáfudegi þeim, sem í 
tékkanum greinir.

30. gr.
Nú er tékki gefinn út milli tveggja staða með mismunandi timatali, og skal 

þá reikna út þann dag í tímatali greiðslustaðarins, er til útgáfudagsins svarar, 
og miða við hann.

3L gr.
Afhending tékka til greiðslujöfnunarstöðvar (clearing-house) jafngildir 

sýningu hans til greiðslu.
32. gr.

Hafi útgefandi tilkynnt greiðslubankanum, að hann afturkalli tékkann, 
er greiðslubankanum eigi heimilt að innleysa tékkann, sbr. þó 25. gr.

Nú hefir tékki eigi verið afturkallaður, og er greiðslubankanum þá heim- 
ilt að innleysa hann, þótt sýningarfrestur sé liðinn.

33. gr.
Nú andast útgefandi eftir útgáfu tékka eða missir hæfi til að taka á sig 

skuldbindingar, og varðar það engu um gildi tékkans.

34. gr.
Nú greiðir greiðslubankinn tékka, og getur hann þá krafizt þess, að tékk- 

inn sé afhentur sér með áritaðri kvittun tékkahafa.
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Tékkahafi getur eigi neitað að taka á móti greiðslu á nokkrum hluta 
tékkafjárhæðarinnar aðeins.

Nú er nokkur hluti tékkafjárhæðar greiddur, og getur greiðslubankinn þá 
krafizt þess, að þeirrar greiðslu sé getið á tékkanum og að sér sé fengin sér- 
stök kvittun fyrir henni.

35. gr.
Nú greiðir greiðslubankinn tékka, sem ræðir um í 1. málsgr. 14. gr., og er 

honum þá skylt að fullvissa sig um, að framsöhn séu í réttri og samfelldri röð, 
en eigi þarf hann að ganga úr skugga um það, hvort undirskriftir framseljenda 
séu ófalsaðar.

36. gr.
Hljóði tékkinn um greiðslu í mynt, sem eigi er gjaldgeng á greiðslustaðnum, 

má, fram að lokum sýningarfrestsins, greiða fjárhæðina i mynt þeirri, sem 
gjaldgeng er á greiðslustaðnum, eftir gengi hennar á greiðsludegi. Sé tékkinn 
eigi greiddur við sýningu, getur tékkahafi krafizt þess, að fjárhæðin sé greidd 
í mynt þeirri, sem gjaldgeng er á greiðslustaðnum, hvort sem hann heldur vill 
eftir gengi hennar á sýningardegi eða á greiðsludegi.

Þegar reikna á gildi erlendrar myntar, skal farið eftir því, sem verzlunar- 
tízka er á greiðslustaðnum, enda hafi útgefandi eigi kveðið svo á, að tékka- 
fjárhæðina skuli greiða eftir gengi, sem ákveðið er í tékkanum sjálfum.

Ákvæði þessi gilda eigi, er útgefandi hefir mælt svo fyrir, að greitt skuli 
í vissri, ákveðinni mynt (fyrirvari um virka greiðslu í erlendri mynt).

Sé tékkafjárhæð greind í myntartegund, er hefir sama nafn en mismun- 
andi gildi í landi því, þar sem tékkinn er gefinn út, og í landi því, þar sem hann 
á að greiðast, eru líkurnar fyrir þvi, að átt sé við mynt greiðslustaðarins.

SJÖTTI KAPITULI.
Um strikaða tékka.

37. gr.
Útgefandi eða handhafi tékka geta strikað hann, með þeim áhrifum, sem 

í 38. gr. segir. <
Strikunin er fólgin í því, að tvö samhliða strik eru dregin á framhlið 

tékkans.
Strikun er ýmist almenn eða sérstök. Almenn er strikunin, ef ekkert er 

skráð milli strikanna eða þar eru skráð orðin „til banka“ eða samsvarandi orð. 
Sérstök er strikunin, ef nafn tiltekins banka er skráð milli strikanna.

Breyta má almennri strikun i sérstaka strikun, en eigi sérstakri í almenna.
Strikun eða nafn hins tilgreinda banka verður eigi, svo gilt sé, strikað 

út aftur.
38. gr.

Tékka, sem almenn strikun er á, má greiðslubankinn aðeins greiða öðrum 
banka eða einhverjum viðskiptamanni sinum.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 74
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Tékka, sem sérstök 'strikun er á, má greiðslubankinn aðeins greiða hinum 
tilgreinda banka, eða, sé það greiðslubankinn sjálfur, þá einhverjum viðskipta- 
manni sínum. Þó má banki sá, sem nefndur er milli strikanna, fela öðrum 
banka að innheimta tékkann fyrir sig.

Strikaðan tékka má banki aðeins eignast frá einhverjum viðskiptamanna 
sinna eða frá öðrum banka. Hann má eigi taka slíkan tékka til innheimtu fyrir 
aðra en þá, er nú voru nefndir.

Greiðslubankinn má eigi innleysa tékka, sem á eru fleiri en ein sérstök 
strikun. Þetta gildir þó eigi, séu strikanirnar aðeins tvær og önnur til inn- 
heimtu á greiðslujöfnunarstöð.

Nú gætir banki eigi ákvæða greinar þessarar, og ábyrgist hann þá tjón það 
allt, er af því leiðir, þó eigi með hærri upphæð en f járhæð tékkans.

39. gr.
Nú eru orðin „til reiknings“ („nur zur Verrechnung“) eða samsvarandi 

orðatiltæki skráð þversum á framhlið tékka, og skal tékkinn þá talinn vera 
strikaður.

SJÖUNDI KAPITULI.
Vni fullnustu vegna greiðslufalls.

40. gr.
Sé tékki eigi greiddur, er hann er sýndur til greiðslu á réttum tima, getur 

handhafi hans krafizt fullnustu hjá framseljendum, útgefanda og öðrum tékka- 
skuldurum, enda sé greiðslufallið sannað:
1) með opinberri gerð (afsagnargerð),
2) með dagsettri yfirlýsingu greiðslubankans, ritaðri á tékkann, og sé þar til- 

greindur sýningardagurinn, eða
3) með dagsettri yfirlýsingu frá greiðslujöfnunarstöð, um að tékkinn hafi 

verið afhentur þangað á réttum tíma og eigi fengizt greiddur.
Orðið „afsögn“ merkir í lögum þessum einnig yfirlýsingar þær, sem getið 

er um í 2) og 3) hér að framan, enda sé eigi á annan veg fyrir mælt í lögunum.

41. gr.
Afsögn skal gera áður en sýningarfrestur sé liðinn.
Nú hefir tékki verið sýndur til greiðslu á síðasta degi sýningarfrestsins, og 

má þá afsögn gera næsta virkan dag þar á eftir.

42. gr..
Tékkahafi skal senda síðasta framseljanda og útgefanda tilkynningu um 

greiðslufallið innan 4 virkra daga eftir afsagnardag, eða, hafi verið gerður fyr- 
irvari um fullnustu án'kostnaðar, þá eftir sýningardag. Hver framseljandi skal, 
i síðasta lagi á Öðrum virkum degi eftir að hann fékk slíka tilkynningu, skýra 
þeim framseljanda, er næstur er fyrir framan hann, frá tilkynningu þeirri, er
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hann fékk, og greina nafn og heimili þeirra, sem áður hafa sent tilkynningar, 
og skal þannig haldið áfram þar til kemur að útgefanda. Frestir þeir, sem að 
ofan eru nefndir, teljast frá móttöku næstu tilkynningar á undan.

Þegar tilkynning er send tékkaskuldara samkv. því, sem fyrir er mælt í 
næstu málsgr. hér á undan, skal einnig senda þeim manni, er gengið hefir í á- 
byrgð fyrir þann skuldara, samsvarandi tilkynningu og á sama fresti.

Nú hefir framseljandi eigi greint heimili sitt, eða tilgreint það svo, að ólæsi- 
legt er, og er þá nægilegt, að tilkynning sé send þeim framseljanda, sem næstur 
er fyrir framan hann á tékkanum.

Sá, sem skyldur er til að senda tilkynningu, getur gert það með hverjum 
hætti sem vera skal, jafnvel með því aðeins að endursenda tékkann.

Honum ber að sanna, að hann hafi sent tilkynninguna áður en frestur sá 
var liðinn, er hann hafði til að senda hana. Tilkynning telst send nógu snemma, 
ef bréf, er hefir hana að geyma, er afhent pósti áður en fresturinn er liðinn.

Sá, sem eigi sendir tilkynningu innan nefnds frests, glatar eigi fullnustu- 
rétti sínum, en ábyrgjast skal hann allt það tjón, er af vanrækslu hans hlýzt; 
skaðabæturnar mega þó eigi fara fram úr tékkafjárhæðinni.

43. gr.
Nú er rituð á skjalið athugasemdin „fullnusta án kostnaðar“, „án afsagn- 

ar“ eða því um lík athugasemd, og undirrituð af útgefanda, framseljanda eða 
ábyrgðarmanni, og þarf tékkahafi þá eigi að láta afsegja tékkann vegna 
greiðslufalls, til þess að halda fullnusturétti sínum.

Fyrirvari þessi leysir tékkahafa hvorki undan þvi að sýna tékkann innan 
frests þess, sem til þess er settur, né undan þvi að senda tilkynningu þá, sem 
mælt er fyrir um i 42. gr. Sönnun þess, að fresturinn hafi verið látinn hjá líða, 
hvílir á þeim, sem bera vill það fyrir sig gagnvart tékkahafa.

Hafi útgefandi sett fvrirvarann, hefir hann gildi gegn öllum tékkaskuld- 
urum. Hafi framseljandi eða ábyrgðarmaður sett hann, hefir hann aðeins gildi 
gegn þeim; er setti hann. Nú hefif tékkahafi látið afsagnargerð fram fara, þrátt 
fyrir fyrirvara af hálfu útgefanda, og verður hann þ.á sjálfur að'bera kostnað 
allan af henni. Sé fyrirvarinn hinsvegar settur af framseljanda eða ábyrgðar- 
manni, má krefja hvern tékkaskuldara sem vill um afsagnarkostnaðinn, hafi 
afsögn verið gerð.

44. gr.
Tékkaskuldararnir bera allir fyrir einn og einn fyrir alla ábyrgð gagn- 

vart tékkahafa.
Tékkahafa er rétt að beina kröfu sinni gegn hverjum- sem hann vill af 

þessum mönnum, gegn einum þeirra sér eða fleirum saman, og þarf hann 
eigi að fara eftir þeirri röð, sem skuldbindingar þeirra eru í á tékkanum.

Sama rétt á hver tékkaskuldari, sem leyst hefir tékkann til sín.
Nú er mál höfðað gegn einum af tékkaskuldurunum, og er það eigi þvi 

til fyrirstöðu, að krafa sé gerð gegn hinum, þó að þeir séu á tékkanum á eftir 
þeim, er fyrstur var lögsóttur.
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45. gr.
Tékkahafi getur krafizt hjá þeim, er hann leitar fullnustu hjá:

1) þess hluta tékkafjárhæðarinnar, er eigi var greiddur,
2) vaxta af þeirri upphæð, 6% ársvaxta frá sýningardegi, og
3) kostnaðar við afsagnargerð og við tilkynningar samkv. 42. gr. og annars 

kostnaðar, er hann hefir haft.

46. gr.
Sá, sem tékka leysir til sín, getur krafizt af þeim tékkaskuldurum, er á- 

byrgð bera gagnvart honum: <
1) allrar þeirrar fjárhæðar, sem hann hefir greitt,
2) vaxta af þeirri upphæð frá þeim degi, er hann greiddi hana, 6% í árs- 

vexti, og
3) kostnaðar, er hann hefir haft.

47. gr.
Hver sá tékkaskuldari, er krafinn er eða krefja má um fullnustu, á rétt 

á þvi að fá tékkann afhentan sér, ásamt afsagnargerð og kvittuðum reikn- 
ingi, enda greiði hann innlausnarféð.

Hver sá framseljandi, sem innleyst hefir tékkann, getur strikað út af 
honum nafn sitt og þeirra framseljenda, sem á eftir honum kopia.

48. gr.
Komi á fresti þeim, sem veittur er til sýningar tékka eða til afsagnar- 

gerðar, fvrir óviðráðanleg tálmun, innlend eða erlend lagaákvæði eða aðrir 
óviðráðanlegir atburðir, og verði gerðir þessar eigi framkvæmdar þess vegna, 
lengjast frestirnir.

Tékkahafa er skylt að senda síðasta framseljanda þegar i stað tilkynn- 
ingu um slíka tálmun, og geta þessarar tilkynningar á tékkanum eða á miða, 
sem við tékkann sé festur, og dagsetningar hennar og rita nafn sitt undir. Að 
öðru leyti skal fara eftir ákvæðunum í 42. gr.

Jafnskjótt og tálmunihni er lokið skal tékkahafi tafarlaust sýna tékkann 
til greiðslu og láta afsegja hann, ef með þarf.

Vari tálmunin lengur en fimmtán daga frá þeim degi, er tékkahafi sendi 
síðasta framseljandanum tilkynningu um tálmunina, þá má tékkahafi leita 
fullnustu, án þess að nauðsynlegt sé að sýna tékkann eða afsegja hann. Gildir 
þetta einnig, þótt tilkynningin hafi verið send áður en sýningarfresti lauk.

Atvik, er aðeins varða tékkahafa persónulega, eða þann mann, er hann 
hefir falið að sýna tékkann eða afsegja hann, skulu eigi talin óviðráðanlegir 
atburðir.
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ÁTTUNDI KAPlTULI.
Um samrit tékka.

49. gr.
Gefa má tékka út í fleiri samhljóða eintökum (samritum), ef hann á að 

greiðast erlendis og er eigi gefinn út til handhafa. í texta hvers eintaks skal 
greina, hvert það sé í röðinni; að öðrum kosti gildir hvert eintak sem sjálf- 
stæður tékki.

50. gr.
Greiðsla samkvæmt einu af eintökum tékkans leysir undan tékkaskyld- 

unni, þótt það sé eigi áskilið, að hin eintökin skuli úr gildi felld með henni. 
Greiðslubankinn ábyrgist þó eftir sem áður hvert það eintak, sem ritað er á 
samkv. ákvæðum 25. gr. og honum hefir eigi verið skilað.

Hafi framseljandi framselt ýmsum mönnum eintök tékkans, þá ábyrg- 
ist hann og framseljendur þeir, er á eftir honum koma, hvert það eintak, sem 
nafnritun þeirra er á og eigi hefir verið skilað aftur.

NÍUNDI KAPÍTULI.
Um breytingar á tékka.

51. gr.
Nú eru breytingar gerðar á texta tékka, og eru þá þeir, er ritað hafa nöfn 

sín á tékkann eftir að breytingin var gerð, skuldbundnir í samræmi við hinn 
breytta texta, en hinir, er áður höfðu ritað nöfn sín á tékkann, eru skuld- 
bundnir i samræmi við hinn upphaflega texta hans.

TÍUNDI KAPÍTULI.
Um fyrningu tékka.

52. gr.
Kröfur tékkahafa gegn framseljendum, útgefanda og öðrum tékkaskuld- 

urum fyrnast á sex mánuðum frá lokadegi sýningarfrestsins að telja.
Hafi tékkaskuldari leyst tékkann til sin, fyrnast kröfur hans gegn hin- 

um tékkaskuldurunum á sex mánuðum, frá þeim degi að telja, er hann leysti 
tékkann til sín eða fyrningu var slitið gagnvart honum, sbr. 53. gr.

53. gr.
Fyrningu tékka er slitið, er stefna er birt í tékkamáli, krafa gerð í máli 

um notkun tékkakröfu til skuldajafnaðar án gagnsóknar, tékkakröfunni lýst 
i bú skuldunauts, er tekið hefir verið til opinberra skipta, eða kröfunni lýst
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fyrir skiptarétti, er skuldunautur leitar nauðasamninga án gjaldþrotameð- 
ferðar á búi sínu. Fýrningu tékka er og slitið, ef sá, sem sóttur er um tékka- 
kröfu, tilkynnir lögsóknina (litis denuntiatio) einhverjupi, sem er fyrir fram- 
an hann á tékkanum.

Fyrningu tékka er slitið með stefnu til erlends dómstóls, ef skuldunautur 
á heimili í því landi, eða hann ber fram varnir i málinu, en ber það þó eigi 
fyrir sig, að dómstóllinn sé eigi dómbær, éða stefnan er birt honum sjálfum. 
Tilkynning um lögsókn (litis denuntiatio) við erlendan dómstól slítur fyrn- 
ingu með sama hætti og stefna. Sömuleiðis er fyrningu slitið, er tékkakrafa 
er notuð til skuldajafnaðar í máli, sem rekið er fyrir erlendum dómstóli sam- 
kvæmt þeim lögum, er þar gilda.

Fyrningu er slitið með lýsingu tékkakröfu i bú skuldunauts, er tekið hef- 
ir verið erlendis til opinberra skipta, ef skuldunautur átti heima í þvi landi, 
er skiptameðferðin hófst.

Fyrningu er eigi slitið gegn öðrum tékkaskuldurum en þeim, sem einhverri 
af fyrrnefndum gerðum er beint að, en fyrningarslitin koma öllum þeim að 
notum, sem eru fyrir framan þann á tékkanum, er fvrningu sleit.

Nú hefir fyrningu verið slitið, en lögsóknin er eigi til lykta leidd, og hefst 
þá nýr fvrningarfrestur frá þeim degi, er.málið síðast var til meðferðar í rétti.

Verði gerð til slita fyrningar eigi komið fram vegna tálmana þeirra, sem 
ræðir um i 48. gr., glatast tékkaréttur samt eigi, ef fyrningu er slitið innan 
mánaðar frá því, að tálmuninni lauk.

ELLEFTI KAPITULI.
Almenn ákvæði.

54. gr.
Orðið „banki“ merkir í lögum þessum banka, er stofnaðir eru með sér- 

stökum lögum eða starfa samkvæmt sérstakri lagaheimild, svo og sparisjóði, 
er fengið hafa staðfestingu á samþykktum sinum.

55. gr.
Eigi má sýna tékka til greiðslu né afsegja hann, nema á virkum degi.
Nú á gerð, er tékkarétt varðar, svo sem sýning til greiðslu eða afsögn, 

fram að fara á tilteknum fresti, og er lokadagur frestsins löghelgur dagur, og 
lengist fresturinn þá til næsta virks dags á eftir. Aðrir löghelgir dagar innan 
frestsins skulu taldir með, er fresturinn er reiknaður.

Nú er kveðið á um frest í lögum þessum, og telst þá sá dagur, er frestur- 
inn er talinn frá, eigi með í frestinum.

Frestdagar til greiðslu eftir sýningu gilda eigi um tékka.

56. gr.
Nú glatast tékki, er greiðast á hér á landi, og má þá ógilda hann með dómi, 

samkvæmt þeim reglum, sem gilda um ógilding skjala með dómi. ógildingar- 
mál skal höfða á greiðslustað tékkans.
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57. gr.
Nú hefir fullnustukrafa fyrnzt eða glatazt fyrir vangeymslu, og er þá 

tékkahafa rétt að sækja tékkaskuldara um þá fjárhæð, er hann mundi vinna 
honum úr hendi, ef fjárheimtan félli niður, sem um hverja aðra skuld. Sé eigi 
annað gert sennilegt, skal telja, að útgefandi vinni tékkafjárhæðina tékka- 
hafa úr hendi.

TÓLFTI KAPITULI.
Um það, hve útlend lög koma til greina.

58. gr.
Hvort erlendur maður sé þess umkominn að ganga undir tékkaskyldur, 

skal meta eftir lögum þess lands, er hann er rikisfastur í. Mæli þau lög svo 
fyrir, að lögum annars lands skuli beitt, skal eftir hinum síðastnefndu lög- 
um farið.

Erlendur maður, sem eigi væri þess umkominn að gangast undir tékka- 
skyldur samkv. ákvæðum næstu málsgr. hér að framan, er samt sem áður 
skuldbundinn hér á landi, ef hann hefir gengizt undir skylduna í einhverju þvi 
landi, þar sem hann að lögum þess lands hefir verið þess umkominn að 
skuldbinda sig.

59. gr.
Um það, á hendur hverjum tékki verði gefinn út, skal dæmt eftir lögum 

þess lands, þar sem tékkann á að greiða. Þó er tékki, sem út er gefinn i öðru 
landi en greiðslulandinu, aldrei ógildur af þeirri ástæðu, að hann sé gefinn út 
á hendur einhverjum þeim, er eigi getur verið greiðandi tékka að lögum 
greiðslulandsins. *

Nú er skjalið eigi gildur tékki samkvæmt ákvæðum næstu málsgr. hér 
að framan, og hefir það ógiídi þess þó engin áhrif á gildi skuldbindinga, sem 
á það eru ritaðar í öðru landi, enda væri skjalið gildur tékki að þess lands 
lögum.

60. gr.
Um form tékkaskuldbindingar skal dæma eftir lögum þess lands, þac sem 

undir skuldbindinguna var gengizt. Þó er nægilegt, að þeirra fyrirmæla hafi 
verið gætt, er gilda á greiðslustaðnum.

Nú er tékkaskuldbinding ógild samkvæmt fyrstu málsgr. þessarar greinar, 
en gild að lögum þess lands, þar sem síðar er ritað undir skuldbindingu, og 
leiðir þá ógilding hinnar fyrri skuldbindingar eigi til þess, að hin síðari einn- 
ig skuli metin ógild.

61. gr.
Um áhrif tékkaskuldbindingar skal dæma eftir lögum þess lands, þar sem 

undir hana var gengizt.
62. gr.

Um fresti til að leita fullnustu skal fara eftir lögum þess lands, þar sem 
tékkinn var gefinn út, hver tékkaskuldaranna sem hlut á að máli.
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63. gr.
Fara skal eftir lögum þess lands, þar sem tékki á að greiðast, um þessi 

atriði:
1. Hvort greiða skuli tékka við sýningu eða hvort tékki verði gefinn út til 

greiðslu tilteknum tíma eftir sýningu, svo og, hver áhrif það hafi, að tékki 
er dagsettur eftir á.

2. Sýningarfrest.
3. Hvort samþykkja megi tékka eða rita á hann athugasemd um, að hann sé 

bókaður, athugaður eða því um líkt, svo og, hver áhrif slíkar áritanir 
hafi.

4. Hvort tékkahafi geti krafizt greiðslu á nokkrum hluta tékkafjárhæðar- 
innar aðeins eða sé skylt að taka við slíkri greiðslu.

5. Hvort tékki verði strikaður, eða hvort rita megi á hann athugasemdina 
„til reiknings“ („nur zur Verrechnung“) eða aðra þesskonar athugasemd, 
svo og, hver áhrif strikunin eða athugasemdirnar hafi.

6. Hvort handhafi tékka eigi sérstakan rétt yfir fé því, sem ætlað er til 
greiðslu tékkans, og ef svo er, hver sá réttur hans sé.

7. Hvort útgefandi geti afturkallað tékka eða gert ráðstafanir til að stöðva 
greiðslu hans.

8. Hverjar ráðstafanir megi gera, ef tékki týnist eða er stolið.
9. Hvort afsögn sé nauðsynleg til varðveizlu fullnusturéttar á hendur fram- 

seljendum, útgefanda eða öðrum tékkaskuldurum.

64. gr.
Um form afsagnargerðar og frest til hennar, svo og um form annara gerða, 

er nauðsynlegar eru til þess, að tékkarétti veyði beitt eða hann varðveittur, 
skal fara eftir lögum þess lands, þar sem gerðin fer fram.

65. gr.
Eigi að beita erlendum lögum í dómsmáli, samkvæmt þeim fyrirmælum, 

sém um það eru sett, og séu dómnum eigi hin erlendu lög kunn, getur hann 
lagt fyrir hlutaðeigandi aðila að afla þeirra upplýsinga, er með þarf um það 
efni.

ÞRETTÁNDI KAPlTULI.
Um afsagnargerðir o. fl.

66. gr.
Afsögn samkvæmt lögum þessum gerir notariús publicus eða embættis- 

maður sá, sem að lögum gegnir notarialstörfum. Náist eigi til þessa embætt- 
ismanns í tækan tíma, má láta hreppstjóra eða einn stefnuvott gera afsögnina.

67. gr.
Afsagnar má beiða munnlega, þann sem á að geta hana, ef tékkinn er 

fenginn lionum.
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68. gr.
Sé afsagnar á sama tékka krafizt hjá fleirum á sama stað, þarf eigi meira 

en eina afsagnargerð.
69. gr.

Afsagnargerðir skulu, sé eigi um annað samið, fara fram á timabilinu frá 
kl. 9 árdegis til kl. 7 síðdegis, í starfhýsi hlutaðeigandi manns eða á heimili 
hans, eigi hann ekkert starfhýsi á afsagnarstaðnum. Sé sá eigi viðstaddur, er 
þola skal afsagnargerð, má gera hana í eða hjá starfhýsi hans eða heimili. 
Sé eigi starfhýsi hans eða heimili kunn, og geti sá, er afsögn gerir, eigi feng- 
ið vitneskju um þau hjá lögreglustjórn þess staðar, skal geta þess í afsagnar- 
gerðinni.

Því, sem hér var fyrir mælt um stað og stund afsagnargerðar, skal einn- 
ig beitt, eftir því sem við á, um sýningu tékka til greiðslu.

70. gr.
1 afsagnargerð skal rifa: eftirrit af tékkanum og öllu því, er á honum stend- 

ur, tilmæli eða kröfu gerðarbeiðanda og svar þess, er afsögn er gerð hjá; hafi 
hann engu svarað eða eigi fundizt, skal þess getið; svo skai og greina stað og 
stund afsagnargerðarinnar, og skal sá, er afsögn gerir, rita nafn sitt undir.

Á tékkann skal rita vottorð um afsagnargerðina.

71. gr.
Færa skal afsagnargerð orðrétt inn í notarialbók lögsagnarumdæmisins. 

Hafi hreppstjóri eða stefnuvottur gert afsögn, skal hann senda staðfest eftir- 
rit af afsagnargerðinni til notarius innan þriggjn daga frá afsagnardegi.

Eftirrit af afsagnargerð má eigi veita öðrum en gerðarbeiðanda.

72. gr.
Um mál, sem sótt eru til fullnustu tékkakröfu, fer sem um víxilmál.

73. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi lög um 

tékkávisanir, nr. 38 8. nóv. 1901. Þó skal siðastnefndum lögum beitt um tékka, 
er út voru gefnir áður en lög þessi öðlast gildi.

Greinar gerð.
Tékkar eru að mörgu leyti áþekkir víxlum. Hvorttveggja eru viðskipta- 

bréf, er miklu máli skipta nú á tímum. Tékkunum er að vísu ætlað að nokkru 
leyti annað hlutverk en víxlunum, þar sem þeir eiga að vera borgunarskjal 
aðeins, en ekki lánsskjal, eins og víxlar oft eru. En alstaðar gilda um tékka að 
miklu leyti sömu reglur og um víxla. Svo er einnig að núgildandi lögum hér á 
landi. Lög nr. 38 8. nóv. 1901 hafa að geyma ýmsar reglur um tékka, er hlið-

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 75
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stæðar eru reglunum um víxla, auk þess að þau vísa beinlínis til ýmsra á- 
kvæða víxillaganna og kveða svo á, að þeim skuli einnig beitt um tékka.

Tékkar eru, eins og víxlar, notaðir mjög í viðskiptum milli landa nú á tím- 
um. Því var það, að nauðsyn þótti til þess bera að samrýma tékkalög þjóð- 
anna sem mest um leið og víxillög þeirra voru samrýmd. Eftir að samþykkt- 
in um víxilrétt hafði verið gerð í Geneve 7. júni 1930, var gerð önnur sams- 
konar samþykkt um tékkalög, i sama bæ, hinn 19. marz 1931. Var sú sam- 
þykkt undirrituð af hálfu 20 ríkja, þar á meðal Norðurlandarikjanna fjög- 
urra, Þýzkalands, Frakklands, Italíu og Spánar. Síðan hafa nokkur önnur 
ríki fallizt á samþykktina. Samþvkktinni fylgdi frumvarp að tékkalögum, og 
skuldbundu aðilar sig til þess að haga tékkalöggjöf sinni eftir því. Er frv. þetta 
sniðið mjög eftir frv., er fylgdi víxilréttarsamþvkktinni. Norðurlandaþjóðirn- 
ar sömdu hin nýju tékkalög sin i sameiningu, og nálega samhljóða, enda voru 
tékkalög þeirra, nema Finnlands, áður samhljóða. Er hér fylgt hinum nýju 
norrænu tékkalögum, enda eru og hin núgildandi lög vor um þetta efni ekki 
annað en þýðing á norrænu tékkalögunum.

Um einstakar greinar frv. skal þetta tekið fram:

FYRSTI KAPITULI.
Um útgáfu tékka og form.

Um 1. gr.
Svarar til 1. mgr. 1. gr. tékkal. 1901, og er hér tekið fram, hver formskil- 

yrði tékka séu, sbr. og 2. gr. Eru ákvæði þessi hliðstæð 1. gr. frv. til víxill., og 
má vísa til athugas. um þá gr.

Um 2. gr.
Gr. er hliðstæð 2. gr. frv. til vixill. Er hér einnig gerð nokkur takmörkun 

á þvi, að tékki sé ógildur vegna formgalla. Til 2. mgr. svarar að nokkru leyti 
3. mgr. 1. gr. tékkal., en þó fer frv. hóti lengra, i 4. mgr., því ákvæði hennar 
leiða til þess, að tékki er gildur, þótt enginn greiðslustaður sé nefndur i honum.

Um 3. gr.
Hér er um mikilsverða nýjung að ræða. Skv. tékkal. má gefa tékka út á 

hendur hverjum sem er, og er þetta í samræmi við eldri tékkalögin norrænu. I 
enskum og þýzkum rétti voru aftur á móti þær ávísanir einar taldar tékkar, 
er gefnar voru út á hendur peningastofnunum, og var þessi regla tek- 
in upp í Geneve-frv. Ástæður þess voru í stuttu máli þessar: Tékkar eru og 
eiga aðeins að vera borgunarskjöl. Þeir eiga að vera til þess, að hægt sé að 
spara gjaldeyri. Sá, er greiða þarf öðrum manni fé, sparar sér að liggja með 
handbæra peninga með þvi að ávísa á innstæðu, sem hann á annarsstaðar. 
Yfirleitt eru það aðeins peningastofnanir, sem hafa að jafnaði svo mikið fé í 
sjóði, að þær geti leyst inn ávísanir, svo að nokkru nemi, auk þess sem þær
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standa betur að vígi en aðrir um lúkningu slíkra ávísana með millifærslu. 
Ávísanir á peningastofnanir verða líka að jafnaði fremur teknar í greiðslustað 
en ávísanir á aðra. Reynslan liefir einnig sýnt það, að þar sem tékka mátti gefa 
út á hendur hverjum sem skvldi, hafa samt varla tíðkazt aðrir tékkar en þeir, 
sem gefnir voru út á peningastofnanir, og hér á landi munu aðrir tékkar alls 
ekki hafa tíðkazt.

Um 4. gr.
Samskonar ákvæði er eigi i tékkal. og er í rauninni óþarft, en réttara þótti 

þó að taka það i Geneve-frv. Enginn vafi hefir þótt á þvi hingað til, að ólög- 
legt væri að gefa tékka út á enga innstæðu, og hefir það verið talið varða refs- 
ingu skv. 253. gr. hegnl., sbr. hæstaréttardóm 11. maí 1925. Þá hefir og enginn 
vafi verið talinn á því, að eigi mætti gefa út tékka á innstæðu, án þess að samn- 
ingur, beinn eða óheinn, væri um það við þann mann, er innstæðan stóð hjá. 
Loks hefir það eigi verið talið hafa nein áhrif á tékkagildi skjalsins, þó engin 
væri innstæðan, og verður um þessi atriði öll engin breyting við þessa gr. frv.

Um 5. gr.
Gr. er í samræmi við núgildandi lög, sbr. 2. og 3. gr. tékkal. og 9. gr. víxill.

Um 6. gr.
Gr. er hliðstæð 3. gr. frv. til víxill. og er í samræmi við núgildandi rétt, sbr. 

2. gr. víxill., nema hvað 2. mgr. er nýmæli, eins og samsvarandi ákvæði í 3. gr. 
frv. til vixill.

Um 7. gr.
Samhljóða 5. mgr. 1. gr. tékkal.

Um 8. gr.
Svarar til 4. gr. frv. til víxill. Talið hefir verið, að heimilt sé að vista tékka 

að núgildandi lögum, sbr. 4. gr. víxill.

Um 9. gr.
Svarar til 6. gr. frv. til víxill., og vísast til aths. við þá gr.

Um 10. gr.
Svarar til 7. gr. frv. til víxill., sbr. 88. gr. víxill. og 3. gr. tékkal.

Um 11. gr.
Svarar til 8. gr. frv. til víxill.

Um 12. gr.
Svarar til 9. gr. frv. til víxill., að öðru en því, að eigi verður að ræða um 

neina ábyrgð útgefanda á samþykki tékka.

Um 13. gr.
Svarar til 10. gr. frv. til víxill.
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ANNAR KAPITULI.
Um framsal tékka.

Um 14. gr.
Svarar til 11. gr. frv. til víxill. Þess skal þó getið, að ef greiðslubankinn 

hefir ritað á tékkann skv. 25. gr., og með því bakað sér skyldu til að greiða 
hann, þá verður tékkinn þó eigi framseldur honum, sbr. og 15. gr., og er þvi sá 
munur á þessum reglum og samsvarandi reglum um víxla, að um framsal til 
greiðanda getur ekki verið að ræða.

Um 15. gr.
1., 2. og 4. mgr. svara til 12. gr. frv. til víxill.
Ákvæði 3. og 5. mgr. eru sérákvæði um tékka, og eru þau í samræmi við 

6. gr. tékkal.
Um 16. gr.

Svarar til 13. gr. frv. til víxill.

Um 17. gr.
Svarar til 14. gr. frv. til vixill.

Um 18. gr.
Svarar til 15. gr. frv. til víxill., að öðru en því, að hér verður eigi um ábyrgð 

á samþykki að ræða.
Um 19. gr.

Svarar til 1. mgr. 16. gr. frv. til víxill., með þeirri breytingu einni, að gr. 
þessi tekur eigi til tékka, sem gefnir eru út til handhafa, og leiðir það af á- 
kvæðum 20. gr.

Um 20. gr.
Samkv. þessari gr. má eigi breyta tékka, sem gefinn var út til handhafa, í 

nafnbréf með framsali til tiltekins manns. Er hér vikið frá því, sem nú gildir 
skv. 5. gr. tékkal. Þetta ákvæði var tekið upp í Geneve-frv. af hentugleika- 
ástæðum, til þess að starfsmenn bankanna, er daglega fá fjölda tékka' milli 
handa, þyrftu eigi að tefja sig á að athuga framsölin á bakhlið tékkans, er þeir 
sæju, að hann hefði verið gefinn út til handhafa.

Um 21. gr.
Svarar til 2. mgr. 16. frv. til víxill., með þeirri breytingu, sem leiðir af því, 

að tékka má gefa út til handhafa.

Um 22. gr.
Svarar til 17. gr. frv. til víxill.

Um 23. gr.
Svarar til 18. gr. frv. til víxill.
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Um 24. gr.
Svarar til 20. gr. frv. til vixill., með þeim afbrigðum, er leiðir af þvi, að 

tékki á jafnan að greiðast við sýningu.

ÞRIÐJI KAPITULI.
Um áritanir greiðslubankans á tékka.

Um 25. gr.
Samkv. 8. gr. tékkal. er samþykki, sem ritað er á tékka, þýðingarlaust. 

Sama regla er í 4. gr. í Geneve-frv., en þó var aðilum samþykktarinnar leyfl 
að mæla svo fyrir, að áritanir af hálfu greiðslubankans á tékka hefðu skuld- 
bindandi gildi fyrir bankann að nokkru leyti, þó eigi yrðu þær metnar sem 
fullkomið samþykki. Norðurlandaþjóðirnar töldu rétt að nota þessa heimild 
samþykktarinnar, og þykir rétt að lögleiða samskonar reglu hér á landi. Slik 
áritun á tékka, sem hér um ræðir, er einkar hagkvæm, þegar tékkar eru not- 
aðir til greiðslu milli manna, er búa sinn á hvorum stað. Viðtakandi getur þá 
treyst því, að tékkinn verði greiddur, hafi á hann verið ritað, og getur þvi ó- 
hultari tekið hann sem gilda borgun.

FJÓRÐI KAPlTULI.
Um ábyrgð á tékkakröfu (aval.).

Um 26. og 27. gr.
Vafasamt hefir þótt, hvort ákvæði 87. gr. víxill., um ábyrgð á víxilkröfu, 

gilti um tékka. í Geneve-frv. voru tekin samsvarandi ákvæði um tékka að þessu 
leyti og sett eru um víxla í frv. til víxill. Þótti rétt að hafa þessar reglur sem 
líkastar um tékka og um víxla. Má því um gr. þessar vísa til athugasemdanna 
við 30.—32. gr. í frv. til vixill. Eina breytingin, sem hér er gerð, er sú, að 
greiðslubankanum er bannað að taka ábyrgð á tékka. Er það gert til þess að 
koma i veg fyrir, að ábyrgð greiðslubankans verði notuð sem samþykki á 
tékkanum, og í því sambandi er rétt að taka það fram, að áritun skv. 25. gr. 
er hvorki samþykki eða ábyrgð á tékkanum.

FIMMTI KAPÍTULI.
Um sýningu tékka og greiðslu.

Um 28. gr.
1. mgr. er i samræmi við það, sein ákveðið er í 2. mgr. 1. gr. tékkal.
2. mgr. er hinsvegar nýmæli. Af ýmsum ástæðum getur það komið fyrir, 

að útgefandi dagsetji tékka síðar en hann er gefinn út, t. d. af því hann á þá 
eigi fé inni í bankanum, en á bráðlega von á því, eða af því að hann vill lengja
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gildistínia tékkans. Fvrra atriðið fer í bága við 4. gr. þessa frv., og er útgáfa 
tékka með þessum hætti varhugaverð á margan veg. Vegna viðtakanda tékk- 
ans þótti þó ekki rétt að mæla svo fvrir, að tékkar þessir skyldu vera ógildir, 
en hitt þótti rétt að taka fram, að þeir skyldu greiðast við sýningu, hvað 
sem útgáfudeginum liði, og leiðir af því, að útgefandi verður að bera alla á- 
hættu af því, að tékkinn er sýndur fyrr en hann ætlast til.

Um 29. gr.
Gr. þessi kemur í stað 10. gr. tékkal., og eru sýningarfrestirnir hér ákveðnir 

nokkuð frábrugðnir því, er nú gildir. Frestirnir eru hér ávallt fastákveðnir, og 
er það framför frá því, sem nú er, er fresturinn m. a. fer eftir því, hve langan 
tíma það tekur að senda tékkann frá útgáfustað til fyrsta viðtakanda og það- 
an aftur til greiðslustaðarins, en oft mun vera vafasamt, hvernig þá timalengd 
eigi að telja. Gr. er annars í samræmi við 29. gr. Geneve-frv., nema hvað frestur 
til sýningar innanlandstékka er settur 20 dagar, í stað 8 daga, og er þar fylgt því, 
sem er í Norðurlandalögunum.

Um 30. gr.
Svarar til 2. mgr. 37. gr. frv. til vixill. Þó er þess að geta, að þar sem 2. mgr. 

37. gr. frv. til víxill. þokar fyrir því, ef öðruvísi er ákveðið í vixlinum, þá er 
þetta ákvæði frv. þessa ófrávikjanlegt, sem leiðir af því, að sýningarfrestir hafa 
ólíka þýðingu um tékka og um víxla.

Um 31. gr.
Samhljóða 2. mgr. 38. gr. frv. til víxill.

Um 32. gr.
Hér er kveðið svo á, að útgefandi geti bannað greiðslubankanum að greiða 

tékkann, þó eigi ef bankinn hefir ritað á tékkann skv. 25. gr., og jafnfr. í 2. 
mgr., að bankanum sé heimilt að greiða tékka, sem eigi hefir verið afturkall- 
aður, þótt sýningarfrestur sé liðinn. Um hvorugt þetta eru ákvæði í núgildandi 
lögum, en þetta hefir hvorttveggja verið talið leiða af samningi útgefanda tékk- 
ans og greiðanda, Með gr. er ekkert um það sagt, hvort útgefanda sé gagnvart 
tékkahafa heimilt að afturkalla tékkann, né hvaða ábyrgð hann bakar sér gagn- 
vart honum með afturkölluninni.

Um 33. gr.
Samskonar regla er ekki í tékkal., en ástæða þótti til að taka þetta fram 

hér, svo að eigi væri vafi á því, að umboð það til greiðanda, er í tékkanum 
felst, héldi gildi sínu, þrátt fyrir atvik þau, er gr. nefnir.

Um 34. gr’.
Gr. svarar til 39. gr. frv. til víxill. og er í samræmi við 3. gr. tékkal., sbr. 

37. og 38. gr. víxill.
Um 35. gr.

Gr. svarar til síðara liðs 3. mgr. 40. gr. frv. til víxill. og er í samræmi við 
núgildandi lög, 3. gr. tékkal., sbr. 39. gr. víxiU.
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Um 36. gr.
Gr. svarar til 41. gr. frv. til víxill.

SJÖTJI RAPlTULI. 
Um strikaða tékka.

Um 37.—39. gr.
f 7. gr. tékkal. eru ákvæði um strikun tékka, og eru þau sniðin eftir regl- 

um ensks réttar um crossed checks. Þessi ákvæði tékkal. eru þó of ónákvæm. 
I Geneve-frv. voru tekin ýtarlegri ákvæði um þetta, og þá jafnframt tekið til- 
lit til þýzks réttar (tékkar nur zur Verrechnung). Er hér eigi þörf á að skýra 
einstök atriði í ákvæðum þessum; þess skal aðeins getið, að tilgangur þeirra er 
sá, að auka gildi tékka og gera þá öruggari. Sé strikuðum tékka stolið eða týn- 
ist hann, er auðveldara að varna því, að þjófurinn eða finnandinn geti fengið 
hann innleystan en ef hann væri óstrikaður.

SJÖUNDI KAPÍTULI.
Um fullnustu vegna greiðslufalls.

Um 40. gr.
Gr. kemur í stað ákvæðanna í 9. gr. tékkal. og er að öllu verulegu i sam- 

ræmi við þau.
Um 41. gr.

1. mgr. er í samræmi við 9. gr. tékkal., en 2. mgr’. er nýmæli, og er skv. 
því stundum heimilt að afsegja tékka að sýningarfresti liðnum, og svarar það 
ákvæði til síðara liðs 2. mgr. 44. gr. frv. til víxill., um sýningarvixla.

Um 42. gr.
Svarar til 45. gr. frv. til víxill.

Um 43. gr.
Svarar til 46. gr. frv. til vixill.

Um 44. gr.
Svarar til 47. gr. frv. til vixill.

Um 45. gr.
Svarar til '48. gr. frv. til víxill., með þeim afbrigðum, er leiðir af því, að 

vextir greiðast eigi af tékka fyrir gjalddaga, að tékki á að greiðast við sýn- 
ingu, og að þóknunar verður eigi krafizt.



600 Pingskjal 232

Um 46. gr.
Svarar til 49. gr. frv. til víxill., nema hvað þóknunar verður eigi krafizt.

Um 47. gr.
Svarar til 50. gr. frv. til víxill.

Um 48. gr.
Svarar til 54. gr. frv. til víxill.

ÁTTUNDI KAPlTULI.
Um samrit tékka.

Um 49. gr.
Svarar til 1. og 2. mgr. 64. gr. frv. til víxill. Þó er heimildin til að gefa út 

samrit tékka nokkru þrengri en til að gefa út samrit víxla, enda er þörfin á 
útgáfu þeirra minni.

Um 50. gr.
Svarar til 65. gr. frv. til víxill.

NlUNDI KAPÍTULI.
Um breytingu á tékka.

. Um 51. gr.
Svarar til 69. gr. frv. til víxill.

TlUNDI KAPÍTULI.
Um fyrningu tékka.

Um 52. gr.
Gr. er hliðstæð 2. og 3. mgr. 70. gr. frv. til víxill. og kemur í stað ákvæð- 

anna í 3. sbr. 11. gr. tékkal. Breytingar eru þó nokkrar gerðar hér. Fyrning- 
arfresturinn er þannig ávallt 6 mán., og telst fyrningarfrestur á kröfum tékka- 
hafa frá lokadegi sýningarfrests, en eigi frá útgáfudegi tékkans, svo sem á- 
kveðið er í 11. gr. tékkal.

Um 53. gr.
Svarar til 71. gr. frv. til víxill., nema hvað niðurlagsákvæði 1. mgr. 71. gr. 

er ekki tekið upp hér, þar sem ekki er um neitt samþykki á tékka að ræða.
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ELLEFTI KAPÍTULI.
Almenn ákvæði.

Um 54. gr.
Þess var getið í aths. við 3. gr., að sú nýjung er tekin upp með henni, að 

telja þær ávísanir einar tékka, sem gefnar eru út á peningastofnun, banka. Hér 
er það nánar skýrt, hverjar stofnanir skuli taldar vera bankar. Þótti ekki þörf 
á að hafa það viðtækara en svo, að undir það féllu: 1) bankar, sem stofnaðir 
eru með sérstökum lögum, og mundi það ákvæði eiga við alla þá banka, er nú 
starfa hér á landi; 2) bankar, sem starfa samkv. sérstakri lagaheimild, og er 
þar það haft í huga, að bankar, er heimild hefðu til starfsemi samkv. almenn- 
um bankalögum, er hér kynnu að verða sett, féllu hér undir; loks eru 3) spari- 
sjóðir, sem staðfestingu hafa fengið í samþykktum sínum, sbr. 1. nr. 44 3. nóv. 
1915.

Um 55. gr.
Svarar að öllu verulegu til 72. gr. frv. til víxill.

Um 56. gr.
Svarar til 1. mgr. 73. gr. frv. til vixill.

Um 57. gr.
Svarar til 74. gr. frv. til vixill.

TÓLFTI KAPlTULI.
Um það, hve útlend lög koma til greina.

Um 58.—65. gr.
Gr. svara til 12. kap. frv. til víxill., með þeim afbrigðum, er leiðir af mun 

þeim, sem er á tékkum og víxlum.

ÞRETTÁNDI KAPÍTULI.
Um afsagnargerðir.

Um 66.—71. gr.
1 gr. þessum eru sett samskonar ákvæði um afsögn tékka og sett eru um 

afsögn víxla í 15. kap. frv. til víxill.

Um 72. gr.
Svarar til 15. gr. tékkal.

Þarf eigi skýringar.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).

Um 73. gr.

76
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Nd. 233. Frumvarp
til laga um varnarþing og stefnufrest i víxilmálum.

Flutningsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

1- gr.
Víxilmál má höfða og sækja í þinghá þeirri, þar sem víxillinn á að greiðast.

2. gr.
Stefnufrestir í víxilmálum skulu vera sem í gestaréttarmálum.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi lög um 

sérstakt varnarþing í víxilmálum, nr. 33 11. júlí 1911. Síðastnefndum lögum 
skal þó beita um tékka, er út voru gefnir áður en þessi lög öðlast gildi.

Greinargerð.
I lögunum um víxilmál og víxilafsagnir, nr. 2 13. jan. 1882, eru engin á- 

kvæði um varnarþing eða um stefnufresti. Málin varð því að höfða á heimilis- 
varnarþingi stefnds, nema þegar svo stóð á, að unnt var að nota greiðslu- 
varnarþingið samkv. N. L. 1.—2.—16., sem þó sjaldan var unnt. Fyrir forgöngu 
bankanna var þessu breytt með 1. nr. 33 11. júlí 1911. Var þar heimilað að höfða 
víxilmál fyrir gestarétti á greiðslustað víxilsins. En lögin taka aðeins til mála 
út af víxlum, „sem samkv. ákvæði á vixlinum sjálfum eiga að greiðast á til- 
teknum stað“, og er þetta orðalag mjög óheppilegt og óhönduglegt. 1 raun og 
veru má segja, að allir víxlar eigi skv. ákvæði í þeim sjálfum að greiðast á 
tilteknum stað, þvi það er eitt af formskilyrðum víxils skv. 1. gr. víxill., að til- 
tekið sé i honum, hvar borgun skuli greiða, og sé þess eigi getið sérstaklega, 
verður skv. 4. gr. að geta staðar við nafn greiðanda, og telst þá sá staður 
greiðslustaður. Lögin gætu því í ráun og veru átt við um alla víxla, en það var 
eigi til þess ætlazt, er lögin vóru sett, heldur að þau tækju aðeins til þeirra 
víxla, þar sem greiðslustaðurinn er sérstaklega tilgreindur, en ekki til hinna, 
þar sem hann aðeins er nefndur í sambandi við nafn greiðanda, og þannig 
hafa lögin jafnan verið skilin. En að byggja mismunandi réttarfarsreglur á 
þessu, virðist vera ástæðulaust. í sambandi við endurskoðun víxill. þótti því 
rétt að breyta þessu og heimila að höfða og reka öll víxil- og tékkamál á 
greiðsluvarnarþinginu. Ákvæði 2. gr. um stefnufresti er í sömu átt og ákvæði 5. 
og 6. gr. víxilmálal. um aðra fresti í þeim málum.
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Ed. 234. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 62, 8. sept. 1931 [Laun embættismanna]. 

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.
Ég leggtil, að frv., sem felur það í sér, að núgildandi ákvæði um dýrtíðar- 

uppbót starfsmanna rikissjóðs haldist óbrevtt árið 1934, verði samþ. Tel ég sér- 
stakiega ósanngjarnt að fella uppbót þessa niður að nokkru eða öllu leyti sakir 
þess, að niðurfærslan mundi eingöngu koma niður á þeim starfsmönnum, sem 
taka laun eftir launalögum, en ekki á þeim fjölda starfsmanna, sem nú taka 
laun eftir stjórnarákvörðun, og þau yfirleitt miklu hærri en hinir, sem upp- 
bótar njóta.

Alþingi, 22. marz 1933.
Jón Þorláksson.

Nd. 235. Nefndarálit
um frv. til laga um breyt. á lögum nr. 23, 15. júní 1926, um bæjargjöld i Vest- 
mannaeyjum.

Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. og leggur lil, að það verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 2. gr.
Á eftir orðunum „Lög þessi öðlast þegar gildi“ komi: og gilda til ársloka 

1935.
Alþingi, 22. marz 1933.

Bergur Jónsson, Guðbr. ísberg, Jóhann Þ. Jósefsson,
form. fundaskrifari. ' frsm.
Steingr. Steinþórsson. Sveinbjörn Högnason.

Nd. 236. Nefndarálit
um frv. til laga um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. og telur rétt, að það verði samþ.
Breytingartill. þm. Isaf. á þskj. 62 hafa verið bornar undir nefndina, og er

hún þeim samþykk.
Alþingi, 22. marz 1933.

Bergur Jónsson, Guðbr. Isberg, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. fundaskrifari. frsm.
Steingr. Steinþórsson. Sveinbjörn Högnason.

Þingskjal 234—236
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Ed. 237. Nefndarálit
um frv. til laga um viðauka við lög nr. 20, 27. júní 1925, um heimild til að veita 
lán úr Bjargráðasjóði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir með því, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 23. marz 1933.

Páll Hermannsson, 
form.

Jón Jónsson, 
frsm.

Pétur Magnússon, 
fundaskr.

Ed. 238. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 71 23. júní 1932, um byggingarsamvinnufélög. 

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
1 stað orðanna „og er þá félagið löglega stofnað“ í lok 2. gr. komi: og skal 

leita staðfestingar atvinnumálaráðuneytisins á þeim.

2. gr.
3. gr. B. orðist þannig:
Með árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins, sem ákveðið skal i samþykktum 

þess, og sé þessum sjóði varið til þess að standa straum af rekstrarkostnaði fé- 
lagsins. Kostnaður við að reisa nýjar byggingar telst ekki rekstrarkostnaður.

3. gr.
3. gr. C. orðist þannig:
Ennfremur getur félagið tekið lán til útlánsstarfsemi sinnar. Lán þessi á- 

byrgist ríkissjóður. Lánin má taka i erlendri mynt. Gefa skal út skuldabréf fyr- 
ir lánum þessum, er hvert um sig nemi ákveðinni upphæð, semfjármálaráðherra 
samþykkir. Hvert slíkt lán telst til útlána einn lánaflokkur, og er honum til 
tryggingar samábyrgð allra þeirra félagsmanna, sem fá lán samkvæmt 4. gr. í 
þeim flokki. Ekki mega vera færri en 15 félagsmenn í hverjum flokki.

4. gr.
Orðin „með tveggja til f jögurra herbergja íbúðum, auk eldhúss og geymslu“ 

í 6. gr. A. falli burt.
í þess stað komi: og rúmtak hverrar íbúðar fari ekki fram úr 500 tenings- 

metrum.
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5. gr.
Ríkisábyrgðin fyrir lánum til byggingarsamvinnufélaga er þvi skilyrði bund- 

in, að fyrsti veðréttur að viðbættri rikisábyrgð nemi ekki hærri upphæð en 15 
þús. kr. fyrir hverja einstaka ibúð.

Nd. 239. Frumvarp
til laga um stjórn vitamála og um vitabyggingar.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

I. KAFLI.
Um stjórn vitamála.

1- gr.
Ráðherra hefij- með höndum yfirstjórn allra vitamála í landinu.

2. gr.
Konungur skipar vitamálastjóra, er stjórni framkvæmdum allra vita- 

mála landsins og sé ráðherra til aðstoðar um allt, er lýtur að vita- og hafna- 
málum.

3. gr.
Vitamálastjóri hefir með höndum undirbúning að og yfirstjórn við bygg- 

ingu nýrra vita og gerð nýrra sjómerkja, umsjón með allri starfrækslu vita 
ríkisins og sjómerkja, svo og umsjón og eftirlit með vitum og sjómerkjum, sem 
hafnarstjórnir, sveitarstjórnir eða einstakir menn byggja eða setja upp, sbr. 
lög nr. 23 11. júlí 1911, lög nr. 43 14. júni 1929 og lög nr. 16 14. júni 1929.

Ennfremur má fela vitamálastjóra undirbúning, framkvæmd og eftirlit 
með öllum hafnarmannvirkjum, bryggjugerðum og lendingabótum, sem gerð- 
ar eru að öllu eða nokkru leyti fyrir fé ríkissjóðs eða með styrk af því.

Nánari ákvæði um starf vitamálastjóra setur ráðherra i erindisbréfi.

4. gr.
Um laun vitamálastjóra fer eftir launalögum. 1 fjárlög skal árlega taka 

upp fjárveitingu til greiðslu á skrifstofukostnaði hans.

. 5. gr.
Ráðherra skipar vitaverkfræðing til aðstoðar vitamálastjóra. Um laun 

hans fer eftir launalögum.
6. gr.

Ráðherra skipar vitaverði að fengnum tillögum vitamálastjóra, með þeim 
kjörum, sem ákveðin eru í launalögum eða í fjárlögum.
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7. gr.
Vitamálastjóri gerir árlega, í samráði við forstöðumann stýrimannaskólans 

í Revkjavík og forseta Fiskifélags fslands, tiliögur og áætlun um fjárveitingar 
úr rikissjóði til vitamála. Skal það gert svo snemma, að ríkisstjórnin geti haft 
þær tillögur til hliðsjónar, er frv. til fjárlaga er samið.

II. KAFLI.
Um byggingu vita og sjómerkja.

8. gr.
Verja skal árlega, ef ástæður ríkissjóðs levfa, álíka upphæð til vitamála 

og vitagjaldi nemur, meðan stendur á byggíngu vita þeirra, er ræðir um i 9. 
gr., ennfremur ef þurfa þvkir til sjómerkja, sbr. 11. gr.

9. gr.
Ráðherra lætur reisa vita þá, sem taldir eru hér á eftir, eftir því sem fé 

er veitt í fjárlögum og aðrar ástæður leyfa:
Á Þjófakletti í Borgarfirði .....................   Ijósviti
- Borgareyjum ..................................................   —
- Rauðanesi .................................................................. —
- Hjörtsey á Mýrum..................................................... —
- Búðarhrauni .............................................................. —
- Stórfiskaskeri við Hagabót ....................................... —
- Bjargtöngum ........................................... stækkun ljósvita

— ................................................ :.... radioviti
- Vátneyri við Patreksfjörð.....................................  ljósviti
- Álftamýri við Arnarfjörð ..................................... —
- Þingeyri við Dýrafjörð ......................................... —
- Fjallaskaga við Dýrafjörð ....................................
- Flateyri við Önundarfjörð ....................................... —
- Gelti í Önundarfirði ............................................. radioviti
- — .....................................................................  hljóðviti
- Óshólum í Bolungavík ......................................... ljósviti
- Æðey .........................................................  —
- Sléttaeyri í Jökulfjörðum .....................................
- Aðalvík ..................................................................
- Hornbjargi ..............................................................  radioviti
- — ............................................................  hljóðviti
- Munaðarnesi ............................ :........ ...................  ljósviti
- Krossnesi ............................................................ . .
- Kaldrananesi .................................... .....................
- Kjörseyri við Hrútafjörð .....................................
- Ánastaðabökkum ..................................................
- Skagaströnd ....................................................... .
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Á Kálfshamarsnesi..................................... stækkun Ijósvita
- Skagatá .................................................. stækkun —
- Reykjadisk á Skagafirði .......................................  ljósviti
- Hegranesi .................................................................. —
- Straumnesi eða Málmev .......................................... —
- Sauðanesi við Siglufjörð ......................................... —

— — — .....................................  hljóðviti
- Siglunesi ................................................................  radioviti
- Grímsey .................................................................. ljósviti
- Húsavíkurhöfða ........................................................ —■
- Snartastöðum ......................................................... ■—
- Hjálmarsnesi við Þistilfjörð ..................................... —
- Svínalækjartanga .....................................   —
- Langanesi ..............................................  stækkun ljósvita

— ..............................................................  radiovití

- Digranesi ................................................................
- Kolbeinstanga í Vopnafirði....................................
- Glettinganesi ..........................................................
- Hellisnési við Norðfjörð .............. ........................
- Grímutanga við Reyðarfjörð ................................
- Selnesi ....................................................................
- Seley '.......................................................................

- Hvalsnesi ................................................................
- Stokknesi ............ ...................................................
- Hestgerði ................................................................
- Ingólfshöfða .............. ...........................  sfækkun
- Stórhöfða .............................................. —
- Faxaskeri ..............................................................
- Loftsstaðahól .........................................................
- Hafnarnesi við Þorlákshöfn ..................................
- Reykjanesi .............. -.............................................

- Gróttu .....................................................................

hljóðviti
ljósviti

hljóðviti
ljósviti

radioviti
hljóðviti
ljósviti
radioviti
ljósviti
ljósvita

ljósviti

radioviti
hljóðviti
radioviti
hljóðviti

10. gr.
Vitar þeir, sem taldir eru í 9. gr. skulu byggðir í þeirri röð, sem ráðherra 

ákveður að fengnum tillögum vitamálastjóra.
Eftir tillögum vitamálastjóra er ráðherra og heimilt að breyta legu vita 

þessara, ef það þykir hentugt eftir nánari rannsóknir á þeim svæðum, sem 
vitunum er ætlað að ná til.
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11- gr-
Eftir tillögum vitamálastjóra (sbr. 7. gr.) getur ráðherra, eftir því sem 

vitafé er fyrir hendi, látið setja upp ný sjómerki og leggja út ný dufl, svo 
og bæta eldri vita og önnur mannvirki, sem ætluð eru sjófarendum til ör- 
yggis-

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Nd. 240. Frumvarp
til laga um eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Magnús Jónsson, Pétur Halldórsson.

1. gr.
Bæjarstjórn Reykjavíkur er heimilt að láta taka eignarnámi um 80 hektara 

landsvæði, sem liggur suðvestan i og vestan við Öskjuhlíð hér í bænum, en land- 
svæði þetta er nú þinglesin eign The Harbours and Piers Assóciation.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
1 landi þvi, sem hér um ræðir, liggur hin svonefnda Nauthólsvík, og önnur 

vík er og í strandlengjunni í þessu landsvæði, en báðar þessar vikur eru mjög 
vel fallnar til sjóbaða. Eins og nú er komið hefir Reykjavíkurbær engan við- 
unandi stað til sjóbaða. Úti í Effersey er golusamt og sjórinn talsvert óhreinn 
vegna rennslis úr innri höfninni. Sjórinn við ströndina inn með Laugarnesi er 
og óhæfur til sjóbaða, en útfiri svo mikið i Kleppsvíkinni, að erfitt er um sjó- 
böð þar.

Tvær umræddar vikur i strandlengjunni við Skerjafjörðinn eru langbeztu 
og nálægustu staðirnir til sjóbaða, enda hafa Reykvíkingar sótt þangað til sjó- 
og sólbaða i hundraða tali undanfarin sumur, og fer það hraðvaxandi með hverju 
ári. Suðvesturhluti Öskjuhlíðarinnar liggur í þessu umrædda landsvæði, og er 
þar viða mjög skjólasamt og tilvalið svæði til útiveru á sumrum.

Reykjavik er það þvi mikil þörf að fá landsvæði þetta til afnota til útiveru 
fyrir bæjarbúa og sól- og sjóbaða, þegar þannig viðrar á sumrum.

Iþróttafélög bæjarins hafa lagt mikla áherzlu á, að bærinn fengi landsvæði 
þetta til umráða, og hefir 1. S. I., samkvæmt áskorun frá öllum íþróttafélögum 
og skólum bæjarins, ritað bæjarstjórn Reykjavíkur bréf fyrir meira en ári síðan 
og í þvi skorað mjög eindregið á bæjarstjórn Reykjavikur að koma því til leið- 
ar, að bærinn fengi umráð yfir þessu landi.
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Það kann að þykja vafasamt, að bærinn hafi þörf fyrir allt þetta land í þeim 
tilgangi, sem að framan greinir. En því er nú til að svara, að um leið og nota á 
sjóinn undan landi þessu til sjóbaða verður að fyrirbyggja, að bvggt verði á 
landinu í grenndinni með skolpræsum út í sjóinn rétt hjá baðstaðnum.

Ennfremur er Reykjavik i aðkallandi þörf fyrir ræktanlegt land í námunda 
við bæinn.

Þess má geta að lokum, að landsvæðið er nú í eign útlends félags, svo sem
1. gr. segir. Félag þetta hefir ekki, samkvæmt landslögum, heimild til að eiga 
landið. Það hefir aldrei verið hirt um land þetta til ræktunar, heldur hefir það 
verið notað til hagbeitar undanfarin ár.

En Reykjavík er, svo sem áður segir, í aðkallandi þörf fyrir þetta óræktaða 
og ónotaða land.

. Samþykkt var á bæjarstjórnarfundi Reykjavikur 16. þ. m. að fela bæjar- 
ráðinu að koma þessu máli á framfæri við Alþingi, og er frv. flutt samkvæmt 
tilmælum þaðan.

Ed. 241. Frumvarp
til laga inn verzlunar- og siglingasamninga.

Flutningsm.: Jón Þorláksson.

1. gr.
Þau lönd, sem samkvæmt gildandi verzlunar- og siglingasamningum láta 

Island njóta beztu kjara hjá sér, skulu hér á landi njóta þeirrar aðstöðu um að- 
flutningsgjöld af vörum, sem flytjast hingað frá þeim löndum, og um skipagjöld 
af skipum', sem þar erú skrásett og sigla undir fána þeirra, svo og um önnur slík 
gjöld, að þau verði innheimt með þeirri upphæð einurigis, sem tilgreind er í gild- 
andi íslenzkum lögum, reglugerðum og gjaldskrám.

Sömu aðstöðu er íslenzku stjórninni heimilt að veita með samningi eða á 
annan hátt þeim löndum, er samkvæmt gildandi verzlunar- og siglingasamning- 
um láta Island njóta slikra kjara, sem íslenzka stjórnin telur eigi óhagstæðari 
fyrir Island en almenn beztu kjara ákvæði.

2. gr.
Nú eru eigi gildandi verzlunar- og siglingasamningar við eitthvert land með 

þeim hætti, er segir í 1. gr., og skal þá innheimta og greiða öll gjöld, er um get- 
ur í 1. gr., af vörum, sem flytjast hingað frá því landi, og af skipum, sem skrá- 
sett eru i því landi og sigla undir fána þess, 'með þrefaldri þeirri upphæð, sem 
tilgreind er i íslenzkum lögum, reglugerðum og gjaldskrám.

3. gr.
Nú standa yfir málaleitanir um nýja verzlunar- og siglingasamninga, þegar 

svo er ástatt, sem segir i 2. gr., og er íslenzku stjórninni þá heimilt að ákveða, að
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 77
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umrædd gjöld skuli innheimta og greiða samkvæmt ákvæðum 1. gr., meðan þær 
málaleitanir standa yfir, þó aldrei lengur en 4 mánuði frá því, er byrja bar að 
innheimta og greiða gjöldin með þrefaldri upphæð samkvæmt 2. gr.

4. gr.
Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð þau ákvæði, er þurfa þykir, 

vegna framkvæmdar þessara laga, svo sem um upprunavottorð og um meðferð 
á gegnumfluttum vörum.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Verzlunar- og siglingasamningar þeir, sem í gildi eru milli íslands og ann- 

ara landa, munu af Islands hálfu allir vera byggðir á beztu kjara reglunni. Hins- 
vegar vantar alveg í ísienzka löggjöf ákvæði um það, hverra kjara þau lönd 
skuh njóta rnn viðskipti sín hér á landi, sem ekki búa við slíka samninga gagn- 
vart oss. 1 framkvæmdinni hafa allir hingað til notið hér beztu kjara, hvort sem 
samningar stóðu til eða ekki.

Þetta ástand gerir aðstöðu íslenzku stjórnarinnar og samningamanna henn- 
ar i samningum við aðrar þjóðir óhæfilega veika, og hefir þetta að mínu áhti 
komið afarberlega í ljós i málaleitunum þeim um endurnýjun verzlunar- og 
sighngasamnings við Noreg, sem yfir stóðu árið sem leið. Virðist því nauðsyn að 
fyrirbyggja það með viðeigandi lagaákvæðum, að það komi fyrir oftar, að vér 
getum ekki notið þeirrar aðstöðu i slíkum samningum gagnvart öðrum þjóð- 
um, sem eðlileg er eftir verzlunarviðskiptum vorum við þær.

Hjá öðrum þjóðum er það alsiða nú á tímum að hafa tvo eða þrjá mismun- 
andi taxta á tollum og gjöldum, og gildir þá lægsti taxtinn venjulega fyrir þá 
eina, sem njóta beztu kjara samkvæmt gildandi samningum. Hér er stungið 
upp á að gera taxtana einungis tvo, og virðist að svo stöddu mega bjargast við það.

Ed. 242. Breytingartillögur
við frv. til laga um virkjun Efra-Sogsins.

Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Við 1. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Bæjarstjórn Reykjavikur er heimilað að reisa og reka raforkustöð við 

Sogið, til þess að vinna úr þvi o. s. ffv.
2. Við 3. gr. Greinina skal orða svo:

Rikisstjórnin lætur á árunum 1933 og 1934 gera þær umbætur á veg- 
um, er nota þarf vegna flutninga og aðdrátta við virkjunina. Til þessara
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umbóta leggur Reykjavíkurbær fram helming kostnaðar, og telst hann með 
kostnaði við byggingu orkuversins og greiðist jafnskjótt og lán er fengið til 
virkjunarinnar. Verði orkuverið reist við Efra-Sogið, má ennfremur telja 
með kostnaði kaupverð vatnsréttinda þeirra í Efra-Sogi, sem Revkjavíkur- 
bær hefir keypt af eigendum Úlfljótsvatns. Þurfi vegna virkjunarinnar að 
gera brú á Efra-Sogið og veg frá henni vestan árinnar, skulu þau mannvirki 
teljast til orkuversins.

3. Við 6. gr. 1 stað „Efra-Sogi“ í 2. málslið komi: Sóginu.
4. Við 7. gr.

a. Siðasta málslið 1. málsgr. skal orða svo:
Verði orkuverið reist við Efra-Sogið, skal með kostnaði við fyrstu 

aukningu samkvæmt þessari grein telja vatnsréttindi í Efra-Sogi fyrir 
landi Kaldárhöfða, með sömu upphæð og áðurnefnd vatnsréttindi fyrir 
landi Úlfljótsvatns.

b. 1 stað „Efra-Sogi“ í síðustu málsgrein komi: Soginu.
5. Fyrirsögn frv. verði:

Frv. til laga um virkjun Sogsins.

Ed. 243. Nefndarálit
um frv. til laga um samþykktir um mat á heyi til sölu.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 23. marz 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson. 
form., frsm. fundaskr.

Nd. 244. Nefndarálit
um frv. til laga um bann við því, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði hærri 
vöxtu af innstæðufé en Landsbanki Islands ákveður.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin mælir með þvi, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYnNGUM.
1. Við 1. gr. Fyrri málsl. orðist svo:

Bankar, sparisjóðir eða aðrar stofnanir, sem rétt hafa til sparisjóðs-
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starfsemi eða til að taka á móti innlánsfé til ávöxtunar, mega ekki greiða 
hærri vöxtu af innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir.

2. Við 4. gr. Fyrir „kann“ komi: kunna.
3. Við fyrirsögn frv. Fyrir „ákveður“ komi: greiðir.

Alþingi, 22. marz 1933.

H. Stefánsson, Bernh. Stefánsson, Jón A. Jónsson, 
form. frsm. fundaskr.

Hannes Jónsson. Ólafur Thors.

Ed. 245. Tillaga
til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til að gera tillögur um kaup 
hins opinbera á jarðeignum þeim, sem nú eru einkaeign.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa þriggja manna milliþinga- 
nefnd til þess að gera tillögur um kaup hins opinbera á jarðeignum, sem nú eru 
einkaeign, fyrir hvaða verð þær skuh keyptar og hvernig andvirði jarðanna 
skuli innt af hendi.

Nefndarmenn skulu skipaðir þannig, að stjórn Alþýðusambands íslands og 
stjórn Búnaðarfélags Islands tilnefna sinn manninn hvor, en ríkisstjórnin hinn 
þriðja, og er sá formaður nefndarinnar.

Kostnaður við nefndarstörfin greiðist úr ríkissjóði.

Gr ein ar gerð.
Alþýðuflokkurinn hefir frá upphafi fylgt þeirri stefnu, að bæjarfélög eign- 

ist landið, er bæirnir standa á og umhverfis þá, og að landið sé síðan selt á leigu 
með hæfilegum kjörum og leiga eftir lóðir og lönd ákveðinn hundraðshluti af 
verði þeirra, en mat á þeim fari fram með nokkurra ára millibili.

1 samræmi við þetta hefir Alþýðuflokkurinn einnig ávallt haldið því fram, 
að hið ópinbera skuh eiga allar jarðir á landinu, en bændum sé tryggður af- 
notaréttur jarðanna fyrir hæfilegt eftirgjald eða leigu.

Fyrir landskjörið 1930 rökræddu jafnaðarmenn þessa tillögu um opinbera 
eign á jörðunum á nokkrum þingmálafundum, og fékk hún mjög ómilda dóma 
í blöðum ihaldsfólksins, og var þá kölluð þar „jarðránskenningin“. En við um- 
ræður þær, er síðar hafa komið fram, hefir málinu stóraukizt fvlgi, eins og 
jafnan verður um góð mál, að fylgi þeirra eykst við ihugun og umræður.

Nú í kreppunni hefir málinu stórlega aukizt fylgi meðal bænda, sem margir 
telja sér hagkvæmast, að ríkið eða hið opinbera eigi jarðirnar. Hefir mál þetta
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verið nú til umræðu á mörgum þingmálafundum í sveitum og víða átt fylgi 
að fagna. Og úr þvi þetta mál er komið á dagskrá hjá bændunum sjálfum og 
margir þeirra telja þetta hagkvæmt, þá líður naumast á löngu þangað til meiri 
hluti bænda hnígur að þessu ráði. Það, sem erfiðast er að ráða fram úr í sam- 
bandi við kaup hins opinbera á jörðunum er það, hvernig kaupverðið skuli 
innt af hendi. 1 umræðum um þetta mál hafa að vísu verið uppi tillögur í þessa átt, 
og eru sumar þeirra liklegar til úrlausnar. En af þvi að þetta er umsvifamikið 
og vandasamt, er stungið upp á því, að skipa milliþinganefnd til þess að gera 
tillögur um kaup hins opinbera á jarðeignum, sem nú eru einkaeign, fyrir 
hvaða verð þær skuli keyptar og hvernig andvirðið skuli innt af hendi.

Verður að þessu nánar vikið í framsögu málsins.

Ed. 246. Lög
um breyting á lögum nr. 71 28. nóv: 1919, um laun embættismánna.

(Afgreidd frá Ed. 24. marz).

1. gr.
Upphaf 13. gr. laganna orðist svo:
Heilsuhælislæknarnir á Vífilsstöðum og i Kristnesi o. s. frv.

2. gr.
Aftan við sömu grein bætist:
Aldursuppbót núverandi heilsuhælislæknis i Kristnesi miðast við þann tíma, 

er hann tók við forstöðu hælisins, 1. október 1927.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Nd. 247. Lög
um sérstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum. 

(Afgreidd frá Nd. 24. marz).

1. gr.
Sýslumenn og . bæjarfógetar, og í Reykjavík lögmaður, skulu þegar eftir 

að lög þessi öðlast gildi gera skrá, hver fyrir sitt umdæmi, um þau þinglýst 
veðbréf í fasteignum, sem dagsett eru fyrir 1. janúar 1905 og ekki hafa verið 
afmáð úr veðmálabókunum.

I skrár þær, sem um er getið í 1. málsgr., skal þó ekki taka þau fasteigna-
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veðsbréf, er standa skulu um aldur og æfi eða alla lífstíð eins eða fleiri eða til- 
tekinn tíma svo langan, að þau hafi ekki átt að vera greidd að fullu fyrir 1. 
janúar 1930.

2. gr.
Þegar skrár þær, sem í 1. gr. getur, eru fullgerðar, skal hlutaðeigandi 

dómari senda eigendum þeirra fasteigna, sem veðsettar eru, og eigendum veð- 
bréfanna fyrirspurn um, hvort veðskuldin muni vera greidd eða ekki.

Nú bera afsals- og veðmálabækur ekki með sér, hver er eigandi fasteignar, 
og er dómara þá ekki skylt að senda honum fvrirspurn eftir 1. málsgr. þess- 
arar gr., nema hann á annan hátt viti um eigandann. Hið sama er, ef veðbréf 
sýnir ekki, hver er eigandi þess, eða hann er látinn eða óvíst er um bústað hans 
eða hann er fluttur af landi burt, eða stofnun á í hlut, sem liðin er undir lok.

3. gr.
Nú berst dómara svar eða svör við fyrirspurn, sem hann hefir sent sam- 

kvæmt 2. gr., og skal hann þá, ef það eða þau að áliti hans sýna, að veðbréf 
það, sem við er átt, sé ekki greitt að fullu, gera athugasemd um þetta í veð- 
málabókina, þar sem veðbréfið er skráð, og í fasteignaskrána. Jafnframt gerir 
hann athugasemd um þetta í skrá þá, sem í 1. gr. getur.

4. gr.
Nú eru liðnir 4 mánuðir frá því fyrirspurnir þær, sem um er rætt í 2. gr., 

voru sendar, og skal þá dómari gefa út opinbera stefnu í samræmi við regl- 
urnar um ógildingu viðskiptabréfa með dómi, til ógildingar þeirra veðbréfa, 
sem í skrá eru tekin samkvæmt 1. gr. og ekki falla burt eftir reglum 2. og 3. 
gr. Stefna skal í einni stefnu í lögsagnarumdæmi hverju, og birtir dómari stefn- 
una þrisvar í Lögbirtingablaðinu. Fyrir birtingUna greiðist ekkert gjald.

Stefnur samkvæmt þessari gr. skal birta fyrir 1. apríl 1934.

5. gr.
Þau mál, sem 4. gr. ræðir um, skulu rekin fyrir aukarétti, þar sem dómari 

er búsetíur. Réttargjöld greiðast ekki í þeim málum.

6. gr.
Nú gefur einhver sig fram á þeim degi, sem til er tekinn í stefnunni, eða 

áður, og færir þær líkur eða sannanir, er dómari tekur gildar, fyrir því, að það 
veðskuldabréf, sem um ræðir, sé ekki að fullu greitt, og fellur þá málið niður, 
að því leyti sem það bréf snertir, en dómari gerir athugasemd í veðmálabók 
um þetta eftir reglum 3. gr.

7. gr.
Nú gefur einhver sig fram og skýrir frá, að umstefnt veðskuldabréf sé enn 

í gildi, en að það hafi glatazt fyrir honum, og skal honum þá veittur frestur, 
ekki styttri en 1 mánuður og ekki lengri en 6 mánuðir, til þess að færa sönn- 
ur á það, að eigandi hinnar veðsettu eignar kannist við veðskuldbindinguna eða
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að veðhafi hafi undirbúið málssókn til ógildingar bréfinu. Ef veðhafi gerir 
hvorugt, fer um bréfið eins og segir í 8. gr., en kannist eigandi fasteignarinnar 
við veðskuldbindinguna, fer um það eftir 6. gr., ella skal bíða dóms í hinu nýja 
máli, og fer þá um bréfið eftir úrslitum hans.

8. gr.
Um þau veðskuldabréf, sem enginn gefur sig fram sem eigandi að í síðasta 

lagi á þeim degi, er stefna tilgreinir, skal með dómi ákveða, að þau megi af- 
má úr veðmálabókum, og skal það síðan gert ókeypis og vísað til heimildar í 
dóminum.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 248. Þingsályktun
um útborgun á launum embættismanna.

(Afgreidd frá Nd. 24. marz).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að láta greiða laun 
þeirra embættis- og starfsmanna ríkisins, sem utan Revkjavíkur búa og þess 
óska, inn á reikning þeirra í Landsbanka Islands.

Ed. 249. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um manntal í Reykjavík.

Flutningsm.: Jakob Möller.

Störf þau, sem lögreglustjóranum i Reykjavík eru falin i lögum nr. 18, 13. 
sept. 1901, skulu hér eftir falin borgarstjóranum í Reykjavik.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt eftir ósk bæjarráðsins í Reykjavik, sem óskar eftir því, 
að vinnan við híð árlega manntal í Reykjavík verði framvegis unnin í skrifstofu 
borgarstjóra. Kostnaður allur við þetta er hvort sem er greiddur úr bæjarsjóði, 
og í framkvæmdinni hefir ekki orðið komizt hjá því að láta talsverðan hluta 
vinnunnar fara fram í skrifstofu borgarstjóra. Þykir hentugra að safna allri 
vinnunni á einn stað, og auk þess vakir sú hugsun fyrir bæjarráðinu, að mann- 
talsskrifstofan geti þá jafnframt orðið vísir að hagstofu fyrir bæjarmálefnin 
sérstaklega.
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Nd. 250. Nefndarálit
um frv. til laga um afnám laga nr. 1, 8. marz 1920, um heimild fyrir lands- 
stjórnina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa frv. Minni hlutinn 
(JAJ og ÓTli) vill samþykkjá það, en meíri hl. (HStef, BSt og HJ) telur nauð- 
syn bera til að hafa sterkar hömlur á innflutningi ónauðsynlegra vara, til að 
tryggja það, að ekki verði skortur á erlendum gjaldeyri til greiðslu á þeim vör- 
um, sem landsmönnum eru nauðsvnlegastar.

I greinargérð frv. er bent á það, að hætta geti stafað af of örum innflutn- 
ingi, ef innflutningshöftunum væri af létt. Þetta er vitanlega rétt, og verður því 
um leið og slíkt spor er síigið að gera ráðstafanir til að hindra allt of öran inn- 
flutning óþarfa varnings, t. d. með háum verðtolli, meðan jafnvægi væri að kom- 
ast á innflutninginn.

Flm. frv. hefir ekki komið með neinar tillögur í þessa átt. Enda er sennilegt, 
að stjórnin þyrfti að athuga þetta mál rækilega áður en borið yrði fram frv. um 
afnám þessara laga, eða áður en reglugerð nr. 102 frá 23. okt. 1931 yrði numin 
lir gildi.

Meiri hl. nefndarinnar leggur því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 23. marz 1933.

H. Stefánsson, Hannes Jónsson, Bernh. Stefánsson.
form. frsm. meiri hl.

Nd. 251. Breytingartillaga
við frv. til laga um happdrætti fyrir Island.

Frá Jónasi Þorbergssyni.

1. Á eftir 1. gr. kemur ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi:
Þegar nægilegs fjár hefir verið aflað til þess að reisa hús handa há- 

skólanum, skal ríkið taka happdrættið í sínar hendur og reka það á þann 
hátt, sem fyrir er mælt í lögum þessum.

Hreinum ágóða af happdrættinu skal varið til þess að mynda sjóð, 
sem nefnist byggingarsjóður íslands. Skal tekjum sjóðsins varið samkvæmt 
álvktun á fundi í sameinuðu þingi í hvert skipti, til þess að reisa opinberar 
byggingar, eftir því sem til vinnst og þörf krefur.

2. Greinatalan breytist samkvæmt þessu.
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Ed. 252. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 32 frá 1931, um búfjárrækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Frvgr. verði 1. gr. og orðist svo:

a. Á eftir orðunum „taka þátt í sameiginlega kostnaðinum, sbr. 3. gr.“ i
1. mgr. 7. gr. laganna komi: og má taka hið niðurjafnaða gjald lögtaki.

b. Orðin „nema hálfan“ í 2. mgr. sömu greinar falli niður.
2. Á eftir komi tvær greinar, sem verði 2. og 3. gr., svo hljóðandi:

a. (2. gr.). Á eftir orðunum „lög nr. 19, 15. júní 1926“ i 89. gr. komi: lög 
nr. 27, 7. mai 1928.

b. (3. gr.). Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþingi, 24. marz 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson, 
form. fundaskr. frsm.

Nd. 253. Frumvarp
til laga um ríkisábyrgð vegna bæjarútgerðar Reykjavík.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.

1- gr.
Rikisstjórninni heimilast að ábyrgjast allt að 2% millj. kr. lán til Reykja- 

vikurkaupstaðar til byggingar og kaupa fimm til tiu togara.

2. gr.
Rikisábyrgðin má ekki nema meiru en % hlutum kaupverðs togaranna út- 

búinna til veiða, og skal, auk ábvrgðar Reykjavíkurkaupstaðar, vera tryggð með 
veðrétti í skipunum, eða ekki lakara fasteignaveði.

3. gr. ’
Ríkisábyrgðin skal bundin við það, að bærinn eigi skipin og reki útgerð 

þeirra.
4. gr.

Lög þessi ganga í gildi þegar.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 78
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Greinargerð.
Það horfir til stórvandræða út af hinu stöðuga atvinnuleysi í Reykjavik, sem 

er jafnvel um hábjargræðistímann, vertíðina, svo mikið, að hundruð manna 
ganga atvinnulaus. Stór þáttur í þessu er minnkandi útgerð í bænum, og hefir sú 
stefna almennt fylgi meðal bæjarbúa, að öflugasta ráðstöfunin til þess að auka 
atvinnuna sé, að bærinn sjálfur takist á hendur togaraútgerð. Bæjareignin og 
bæjarreksturinn á togurunum tryggi það, að útgerðin haldist í bænum, bæjar- 
búar njóti atvinnunnar af henni og hægt sé að hafa hagkvæma tilhögun á öllu. 
Á bæjarstjórnarfundi 3. nóv. 1932 var samþykkt svofelld tillaga:

„Bæjarstjórn ákveður að fela bæjarráðinu að rannsaka, hvað 5—10 góðir 
togarar, sem væru keyptir nú, myndu kosta, og fyrir hvaða verð sama tala skipa 
fáist smíðuð, og séu þau öll með nýjasta útbúnaði, miðunartækjum, bergmáls- 
dýptarmæli o. s. frv. Sé jafnframt rannsakað, hvort heppilegra myndi að nota 
gufuvélar eða dieselvélar í togurum hér við land. Bæjarráðið rannsaki einnig, 
hvar heppilegast myndi að hafa bækistöð 5—10 togara, er bærinn ræki“.

En án rikisábyrgðar er vonlítið að leita kaupa togara með hæfilegum gjald- 
fresti og kjörum.

Ed. 254. Frumvarp
til laga um viðauka við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunar- 
tíma sölubúða í kaupstöðum.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1. gr.
Á eftir 2. málsgr. 2. gr. laga nr. 79 14. nóv. 1917 komi tvær nýjar máls- 

greinar, svo hljóðandi:
Enn er bæjarstjórnum heimilt að gera samþykktir um lokunartíma sölu- 

búða og sölustaða, þar sem innlendar vörur eða innlendur varningur er hafður 
á boðstólum, t. d. konfektbúða, og um lokunartíma vinnustofa, sem hafa við- 
skipti við almenning, svo sem rakarastofur, þótt enginn varmngur sé þar seldur.

Þá er og bæjarstjórnum heimilt að gera samþykktir um takmörkun á 
vinnutíma sendisveina, er starfa hjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðarfyrir- 
tækjum eða skrifstofum. Til að tryggja vinnutíma sendisveina má í samþykkt 
meðal annars ákveða, að útsendingu á vörum, bréfaburði og innheimtu, er 
sendisveinar starfa að, skuli lokið eigi síðar en einni klukkustund fyrir lokun- 
artima. Heimilt er að ákveða vinnutíma sendisveina misjafnlega stuttan, eftir 
aldri þeirra.

2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 12 7. maí 1928, um viðauka 

við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunartíma sölubúða í kaup- 
stöðum.
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3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1933.

Greinargerð.
Frv. þetta hefir verið flutt á undanförnum þingum með svolátandi grein- 

argerð:
„Samkvæmt heimild í lögum frá 1917, um samþykktir um lokunartima 

sölubúða, hafa bæjarstjórnir í kaupstöðum gert samþykktir, sem takmarka 
vinnutíma verziunarfólks. Áður voru engin lög til um þetta og ekkert þvi til 
fyrirstöðu, að búðir væru opnar frá því kl. 6 á morgnana til kl. 12 á kvöidin, 
enda þekktust þess dæmi. Má geta nærri, hvert slit það hefir verið á verzlunar- 
fólki að hafa svo langan vinnudag, og það alveg að óþörfu, því verzlunin varð 
eigi meiri, þótt lengi væri opin búð.

Með viðauka við þessi lög, er samþ. var á Alþingi 1928, hið svonefnda „rakara- 
frv.“, sem frægt er orðið, var heimildin látin ná til sölubúða og sölustaða, þar 
sem innlendar vörur eru seldar, og til vinnustofa, er hafa viðskipti við almenn- 
ing, og hafa bæjarstjórnir einnig sett reglur um lokunartima samkvæmt þess- 
um viðáuka við lögin.

Sá viðauki við lögin, sem þetta frv. felur í sér, heimilar bæjarstjórnum að 
takmarka vinnutíma sendisveina. Það er sem sé alkunnugt, að þótt lokun búða 
og vinnustofa sé nú ákveðin, þá losnar ekki starfsfólk verzlana að jafnaði þá 
þegar. Þá er venjulega mikið starf eftir; jafnvel má segja, að þá fyrst byrji í al- 
vöru vinnudagur sendisveinanna, enda er ekki óalgengt að sjá þá vera að flytja 
vörur heim til kaupenda fram yfir miðnætti. Hvilík ániðsla þetta er á sendisvein- 
um, þarf eigi að lýsa, eða óþægindi fyrir aðstandendur þeirra, að þurfa að bíða 
eftir þvi fram eftir allri nóttu, að þeir komi heim frá starfi. En þetta verður ekki 
lagað nema með því, að settar séu reglur ura vinnutíma þeirra. I viðbótinni við 
lögin, sem hér er flutt, er bæjarstjórnum heimilað að setja i samþvkkt, að vörur 
frá verzlunum verði eigi sendar heim til kaupenda lengur dags en svo, að ein 
klukkustund sé til lokunartíma. Ef kaupendur vara vissu það, að þeir fengju 
vörur eigi þeimsendar eftir tiltekinn tíma dagsins, þá mundi ekki ske annað en 
það, að þeir gerðu innkaup í verzlunum fyrr dags en nú er gert. Því þetta sleif- 
arlag, sem nú er, býður þeim beinlínis upp á að draga fram að lokunartima kaup 
sín. Því alltaf er hægt að síma i kaupmanninn og fá vöruna senda heim.

Er því meiri þörf á að setja um þetta reglur að opinberri tilhlutun sem sendi- 
sveinarnir eru algerlega varnarlausir fyrir þeirri áníðslu, sem þeir eru ofur- 
seldir undir þessu fyrirkomulagi.

1 fv. eru ekki settar neinar ákveðnar reglur um það, hve langur skuli vera 
vinnutími sendisveina; það er bæjarstjórnum ætlað að gera. En í frv. er heimild 
til þess að ákveða vinnutíma í flokkum, misjafnlega langan eða stuttan, eftir 
aldri sendisveinanna".
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Nd 255. Frumvarp
til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

. 1- gr.
Ráðuneytinu veitist heimild til að veita Háskóla Islands einkaleyfi til stofn- 

unar íslenzks happdrættis með þeim skilyrðum, er nú skál greina:
a) Hlutatalan má ekki fara fram úr 25000, er skiptist í 10 flokka á ári hverju, 

og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk á mánuði hverjum, nema janúar- 
mánuð og febrúarmánuð, dráttur fyrsta flokks i marzmánuði og tíunda 
flokks í desembermánuði.

b) Iðgjald fyrir heilan hlut skal vera 60 kr. fyrir alla 10 flokka, en 6 kr. í 
hverjum flokki. Hlutina má selja bæði í heilu lagi og hálfu og ennfremur 
skipta þeim í fjórðunga, ef revnslan sýnir, að það sé hentugra.

c) Vinningarnir skulu vera samtals 5000 og nema að minnsta kosti 70% af ið- 
gjöldunum samantöldum í öllum 10 flokkum.

d) Drættirnir fara opinberlega fram i Reykjavík, og skal happdrættinu 
stjórnað þaðan undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu 
í henni sitja 5 menn, og skulu að minnsta kosti 2 nefndarmenn vera lögfræð- 
ingar. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan ágreining um lögmæti eða 
gildi dráttanna, bæði meðan dráttur fer fram og eftir að honum er lokið, 
enda hefir hún eftirlit með happdrættinu. Kostnaðinn af þessu ber happ- 
drættið.

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið má veita til 10 ára, frá 1. jan. 1934 að 
telja, og skal ágóðanum varið til þess að reisa hús handa háskólanum, enda 
greiði leyfishafi i ríkissjóð 20% af nettóársarði í einkaleyfisgjald.

2. gr.
Þegar nægilegs fjár hefir verið aflað til þess að reisa hús handa háskólan- 

um, skal ríkið taka happdrættið i sínar hendur og reka það á þann hátt, sem 
fyrir er mælt í lögum þessum.

Hreinum ágóða af happdrættinu skal varið til þess að mynda sjóð, sem 
nefnist byggingarsjóður Islands. Skal tekjum sjóðsins varið samkvæmt ályktun 
á fundi í sameinuðu þingi í hvert skipti, til þess að reisa opinberar byggingar, 
eftir þvi sem til vinnst og þörf krefur.

3. gr.
Frá því er happdrættið tekur til starfa er bannað að setja á stofn nokkurt 

annað peningahappdrætti hér á landi, svo og að verzla með eða hafa á boð- 
stólum miða erlendra happdrætta, auglýsa þá í innlendum blöðum eða hvetja 
menn til að kaupa þá, að viðlögðum sektum, 200—2000 kr. Þó getur ráðherra 
veitt undanþágu að því er kemur til happdrættis, sem stofnað er til í góðgerða-
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skyni einungis, og þó með skýrum takmörkum, t. d. fyrir einn bæ eða sveitar- 
félag, og aldrei nema um ákveðinn tíma, lengst eitt ár.

4. gr.
Enginn má selja hlutamiða happdrættisins, nema löggiltir útsölumenn 

þess, er fá miðana ’frá aðalskrifstofu happdrættisins, og öll önnur verzlun með 
miðana er bönnuð, að viðlögðum sektum, er nánar má ákveða í reglugerð.

5. gr.
Ekki skal taka tillit til vinninga í happdrættinu við útreikning tekjuskatts 

eða aukaútsvars það ár, sem vinningarnir falla.

6. gr.
Ráðuneytið setur reglugerð um starfsemi happdrættisins í einstökum at- 

riðum, og má í henni ákveða sektir fyrir brot. Mál út af brotum skulu sæta með- 
ferð almennra lögreglumála.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934, og skal fyrsti dráttur fara fram í marz- 

mánuði það ár.

Nd. 256. Frumvarp
til laga um breyt. á jarðræktarlögunum, nr. 43 20. júní 1923.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson.

Niðurlag 2. gr., orðin „meiri hluta í stjórn þess“ o. s. frv., falli burt.
1 þeirra stað komi: annan endurskoðanda að reikningum félagsins og vara-

mann hans.

Gr ein ar gerð.
Frumvarp þetta hefir verið borið fram á undanförnum þingum og rætt 

mikið, svo að þingmönnum mun kunnugt um tilgang þess. Það er nú fram borið 
eftir ósk yfirstandandi búnaðarþings.

Nd. 257. Nefndarálit
um till. til þingsályktunar um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Faxa- 
flóa. (Þingskj. 123).

Frá sjávarútvegsnefnd.

Eins og kunnugt er, hefir ríkisstjórnin talið sig tilneydda vegna fjárskorts 
að draga nokkuð úr landhelgisgæzlunni á þann hátt, að láta strandvarnarskipin
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annast landhelgisgæzluna til skiptis meginhluta síðastliðins árs, og má búast við, 
að til þess þurfi einnig að gripa af fjárhagsástæðum á yfirstandandi ári. Þess 
vegna sér nefndin sér ekki fært að leggja til, að kvaðir þær, sem um getur i 
þingsályktunartillögunni, verði lagðar á landhelgisgæzluna. Hinsvegar vill nefnd- 
in leggja áherzlu á það, að ríkisstjórnin reyni að haga landhelgisgæzlunni þannig, 
að sem mest gagn geti orðið að henni til eftirlits og björgunarstarfsemi vegna 
fiskiflotans.

Leggur nefndin því til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
1 því trausti, að ríkisstjórnin hagi landhelgisgæzlunni þannig, að hún jafn- 

framt geti orðið að sem mestu liði í eftirlits- og björgunarstarfsemi vegna fiski- 
bátaflota landsmanna, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 25. marz 1933.

Sveinn Ólafsson, Rjarni Ásgeirsson, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. frsm. fundaskr.

Ólafur Thors, Rergur Jónsson.
með fyrirv.

Nd. 258. Nefndarálit

um till. til þingsályktunar um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vest- 
fjörðum. (Þingskj. 144).

Frá sjávarútvegsnefnd.

Með skirskotun til nefndarálits um till. til þingsályktunar um björgunarstarf 
og eftirlit með fiskibátum á Faxaflóa leggur nefndin til, að máli þessu verði 
vísað til stjórnarinnar.

Alþingi, 25. marz 1933.

Sveinn Ólafsson, Bjami Ásgeirsson, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. frsm. fundaskr.

Bergur Jónsson. Ólafur Thors.
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Nd. 259. Frumvarp
til laga um breyt. á lögum nr. 23, 15. júní 1926, um bæjargjöld í Vestmanna- 
eyjum.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
Á eftir 1. gr. laganna komi svo hljóðandi grein, er verður 2. gr.:
Ennfremur skal bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar, til þess að standa

straum af útgjöldum kaupstaðarins, heimilt að leggja á vörur, sem fluttar verða 
til og frá Vestmannaeyjum, sérstakt vörugjald, er nemi allt að 50% af vörugjaldi 
til Vestmannaeyjahafnar eins og það er á hverjum tíma, og skal um upphæð 
gjaldsins og innheimtu ákveðið með reglugerð, er bæjarstjórn semur og at- 
vinnumálaráðuneytið staðfestir.

Gjald þetta má taka lögtaki. 1 reglugerð má ákveða, að vörur megi ekki af- 
henda eða afgreiða til útflutnings, nema sýnd sé kvittun fyrir greiðslu gjaldsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1935.

Nd. 260. Frumvarp
til laga um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Það er almenn skylda að gæta sem mestrar varúðar við hverskonar næm- 

um sjúkdómum og gera sér allt far um að sýkja hvorki sjálfa sig né aðra, að 
svo miklu leyti sem framkvæmanlegt er og þýðingu hefir.

Læknum og þeim, sem með lækningar fara, svo og öðrum heilbrigðisstarfs- 
mönnum, er sérstaklega skylt, hverjum i sinum verkahring, að vekja athygíi 
á sýkingarhættum og gefa ráð og leiðbeiningar hér að lútandi.

Skylt er hlutaðeigendum jafnan að hlýða fyrirmælum læknis um nauðsyn- 
legar, viðurkenndar og venjulegar ráðstafanir til varnar gegn sóttnæmisútbreiðslu 
frá sjúklingi, er hann hefir til meðferðar.

2. gr.
Héraðslæknar skulu, hver í sínu umdæmi, undir umsjón landlæknis og 

ráðherra, sjá um opinberar varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma sam- 
kvæmí lögum þessum. Fari svo, að hlutaðeigandi héraðsíæknir geti eigi leyst 
það Starf að hendi, er lög þessi leggja honum á herðar, skal ráðherra sjá um, 
að einn eða fleiri læknar verði settir honum til aðstoðar.
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Skvldir eru sýslumenn, bæjarfógetar (í Reykjavík lögreglustjóri), hrepps- 
stjórar, svo og sveitarstjórnir og heilbrigðisnefndir, ef til eru, að veita hér- 
aðslæknum hjálp við framkvæmd hinna opinberu sóttvarna.

Ráðherra gefur út almennar reglur fyrir því, hvernig haga skuli opinber- 
um vörnum gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

3. gr.
Ætið skal beita opinberum vörnum gegn þessum sjúkdómum: pest, aust- 

urlenzkri kóleru, bólusótt, dílasótt, blóðkreppusótt og gulri hitasótt.
Ráðherra getur fyrirskipað, að opinberum vörnum skuli og beita gegn 

öðrum næmum sjúkdómum, svo sem influenzu, mislingum, skarlatssótt, barna- 
veiki, kikhósta, taugaveiki, blóðsótt, hettusótt, heilasótt og mænusótt, þegar 
þessar sóttir eru skæðar, þegar líklegt þykir, að hefta megi hættulega útbreiðslu 
þeirra með opinberum vörnum en ekki án slíkra varna, eða þegar aðrar sér- 
staklega knvjandi ástæður eru fyrir hendi.

4. gr.
1 hvert sinn er einhver sá sjúkdómur kemur upp, er nefndur er í 1. máls- 

gr. 3. gr., skal hlutaðeigandi héraðslæknir þegar i stað beita hinum almennu 
sóttvamarreglum, en tilkynna það landlækni jafnskjótt.

Telji héraðslæknir nauðsyn til bera að beita hinum almennu sóttvarnar- 
reglum að meira eða minna leyti gegn öðrum næmum sjúkdómum samkvæmt 
2. málsgr. sömu gr., ber hann málið undir landlækni og bíður fyrirmæla ráð- 
herra. Ef héraðslæknir telur svo aðkallandi að beita hinum almennu sóttvarn- 
arreglum að meira eða minna leyti, að hverskonar töf sé hættuleg, er hon- 
um heimilt að gera það til bráðabirgða, án þess að leita til þess heimildar fyrir- 
fram, en tilkynna skal hann landlækni jafnskjótt ráðstafanir sínar.

Um varnir gegn berklaveiki, holdsveiki og kynsjúkdómum fer eftir sérstök- 
um lögum.

5. gr.
Nú hafa verið teknar upp opinberar sóttvarnir samkvæmt lögum þess- 

um, og kveður þá ráðherra nánar á um það, hverjar ráðstafanir skuh gera til 
að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. Þegar þau fyrirmæli hafa verið lögð fyrir 
hlutaðeigandi héraðslækni, hagar hann sóttvörnunum samkvæmt þeim þang- 
að til öðruvísi verður fyrir mælt af ráðherra. Ef héraðslæknir telur nauðsyn- 
legar breytingar á tilhögun sóttvarnanna, leggur hann tillögur sínar þar að. 
lútandi fyrir landlækni og bíður nýrra fyrirmæla ráðherra. Ef héraðslæknir 
telur breytingarnar svo aðkallandi, að hverskonar töf sé hættuleg, er honum 
heimilt að framkvæma þær til bráðabirgða, enda séu varnirnar eftir sem áður 
í samræmi við hinar álmennu sóttvarnarreglur, en tilkynna skal hann land- 
lækni jafnskjótt ráðstafanir sinar.

6. gr.
Þegar ástæða er til að ætla, að maður hafi dáið úr einhverjum þeim sjúk- 

dómi, sem annaðhvort er skylt eða nauðsynlegt að beita opinberum vörnum
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við samkvæmt lögum þessum, eða hinn dáni er grunaður um að hafa verið 
smitberi einhvers þess sjúkdóms, getur hlutaðeigandi lögreglustjóri lagt fyrir, 
að rannsaka skuli parta af líkinu eða jafnvel kryfja það, ef þörf er á til þess, 
að ákveðið verði, hvort opinberum vörnum skuli beitt.

7. gr.
Eigi má nota farþegaskip, farþegabifreiðar, farþegaloftför eða önnur til- 

svarandi fólksflutningatæki til að flytja sjúklinga með sjúkdómum, né smit- 
bera þeirra sjúkdóma, sem skylt er að beita opinberum vörnum við eða opin- 
berum vörnum er beitt við, nema fylgt sé ölluin fvrirmælum um flutning slíkra 
sjúklinga eða smitbera.

Akvæði þessarar greinar ná jafnan til skarlatssóttar, barnaveiki, taugaveiki 
og heilasóttar, þó að opinberum vörnum sé ekki beitt gegn útbreiðslu þeirra.

8. gr.
Nú kemur sjúkdómur upp á heimili, eða yfirvofandi er, að hann komi 

upp á heimili og auðsætt þykir eða líklegt, að sé einhver af þeim sjúk- 
dómum, sem nefndir eru í 3. gr. 1. eða 2. málsgrein, eða vitað er eða grun- 
samlegt, að einhver heimilismaður sé smitberi einhvers þess sjúkdóms, 
og skal þá húsráðanda þegar skylt að skýra lækni sínum frá því. Ef lækn- 
irinn er ekki hlutaðeigandi héraðslækmr og fellst á, að um slíkan sjúkdóm 
eða smitbera geti verið að ræða, tilkynnir hann það héraðslækninum. Húsráð- 
anda, sem er fjarri lækni, er og heimilt, ef liann kýs það heldur, að tilkynna 
sjúkdóminn eða smitberann hreppstjóra eða lireppsnefndarmanni í hreppi 
sínum, en liann skal þá jafnskjótt láta hlutaðeigandi héraðslækni vita. Með 
heimilismönnum eru einnig taldir aðkomumenn þeir, er hafa þar húsnæði eða 
náttstað um stundarsakir, og þeir, er þar eru í fæði. Xú kemur slíkur sjúkdóm- 
ur eða smitburður upp meðal þeirra, er í nauðungarvist eru á einhverjum stað, 
eða í sjúkrahúsum, elliheimilum, barnahælum, skólum og líkum stofnunum, og 
er þá forstöðumanni eða forráðamanni skvlt að skýra frá því. Komi sjúkdóm- 
urinn eða smitburðurinn upp á skipi eða i veri á vertíð meðal skipshafnar, 
skal skipstjóri eða formaðúr skýra frá .því.

Starfandi læknum er sérstaklega skylt að hafa vakandi. auga á næmum 
sjúkdómum, er ástæða gæti verið til að beita opinberum vörnum við, svo og' 
smitberum slíkra sjúkdóma og tilkynna jafnskjótt hlutaðeigandi héraðslækni, 
ef þeir verða þeirra varir.

Viti einhver til þess að vanrækt hafi verið að segja liéraðslækni frá sjúk- 
dómi eða smitburði samkvæmt þessari grein, skal hann þegar í stað skýra frá 
því á þann hátt, er áð framan er sagt.

Þurfi hreppstjóri eða hreppsnefndarmaður, samkv. grein þessari, að tak- 
ast ferð á hendur, fær hann kostnaðinn endurgreiddan úr sveitarsjóði eftir 
reikningi, er hreppsnefndin samþykkir.

9. gr.
Nú er eigi unnt að liafa sjúkling eða smitbera svo afskekktan á heimili 

sínu, að óliætt sé við útbreiðslu sóttnæmisins, og er þá héraðslækni heimilt, i
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 79
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saniræmi við ákvæði 3. og 4. gr., að láta flytja hann á sjúkrahús eða eitthvert 
annað hús, er til þess er hentugt og hægt er að fá. Er sjúklingur eða smitberi 
skvldur að vera þar, þangað til hættulaust er að flytja hann eða láta hann 
fara þaðan, enda fái liann þar hæfilega læknishjálp og aðhjúkrun. Heimilt er 
og að fara eins að, þá er rannsaka skal vafasöm sjúkdómstilfelli eða smit- 
hurð. Við flutning sjúklingsins eða smitberans skal þess gætt, að svo vel fari 
um hann sem unnt er, án þess að hætt sé við sóttnæmisútbreiðslu.

10. gr.
Ef sjúklingur eða smitberi er ekki fluttur frá heimili sínu, getur lögreglu- 

stjóri eða hreppstjóri eftir fyrirmælum héraðslæknis, í samræmi við ákvæði
3. og 4. gr., takmarkað samgöngur milli heimilis hans (húss eða bæjar) og 
annara heimila, eða bannað með öllu utanheimilismönnum að koma á heim- 
ilið, og einnig heimamönnum að fara á annara manna heimili. Þegar sam- 
göngur eru takmarkaðar, skal, ef þörf er á, setja mann af öðru heimili til að 
líta daglega eftir hinu sýkta heimili og annast nauðsvnlega aðflutninga, en 
skvlt er að gera það, ef samgöngur eru’ með öllu bannaðar. Banna má og að 
flytja af sýktu heimili muni og matvæli, einkum mjólk og mjólkurafurðir.

A sama hátt getur héraðslæknir takmarkað eða bannað sölu varnings, 
sem sótthætta getur stafað af, einnig verzlunum, svo sem matvælabúðum, 
brauðbúðum og mjólkurbúðum, ennfremur veitingar á gistihúsum og veit- 
ingastöðum.

Matvælakaupmenn, matsalar, veitingamenn, brauðsalar og einkum mjólk- 
ursalar eru skvldir til, ef krafizt verður vegna framkvæmda þessara laga, 
að láta í té skrá yfir viðskiptamenn sína, að svo miklu leyti, sem þeir eru 
þeim kunnir. Einnig erii menn skyldir að gefa sig fram, sem viðskipti hafa 
haft við slikan ákveðinn kaupmann, útsölumann eða veitingamann, ef héraðs- 
læknir krefst þess með auglýsingu.

11- gr.
Xú hefir sjúkdómur, er opinberum vörnum er beitt við, gert vart við sig á 

heimili, þar sem eru börn eða aðrir nemendur, er ganga i skóla, eða smitberi 
slíks sjúkdóms liefst þar við, og mega þá nemendurnir ekki sækja skólann 
fyrr en ekki er hætt við sóttnæmisútbreiðslu frá þeim, að áliti héraðslæknis 
eða samkvæmt úrskurði ráðherra. Þessa skal og jafnan gætt um skarlatssótt, 
harnaveiki, taugaveiki, lieilasótt og mænusótt, þó að opinberum vörnum sé ekki 
beitt gegn þeim, og um næmar sóttir yfirleitt, nema þær séu svo útbreiddar 
orðnar, að þýðingarlaust teljist.

Um skédakennara gildir hið sama að þessu leyti og nemendur.

12- gr-
I bvggðarlagi, þar sem sjúkdómur gengur, er opinberum vörnum er beitt 

við, svo og í nærsveitunuin, getur lögreglustjóri eða hreppstjóri, eftir fyrir- 
mælum héraðslæknis í samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., skipað, að loka skuli 
skólum, jafnt almennum skólum sem skólum einstakra manna, bannað al-
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menna niannfundi og opinberar skemmtisamkomur (kvikmyndasýningar, leik- 
sýningar, samsöngva, dansleiki, hlutaveltur o. s. frv.), aðrar samkomur (brúð- 
kaupsveizlur, innanfélags skemmtanir o. s. frv.), þar sem margir koma saman 
í sama húsi, svo og messugerðir og líkfylgdir.

A sama hátt getur lögreglustjóri éða hreppstjóri lokað verzlununi, svo sem 
matvælabúðum, brauðbúðum og mjólkurbúðum, ennfremur gistihúsum og 
veitingastöðum.

13. gr.
Þegar mjög mikil liætta vofir yfir, getur lögreglustjóri, eftir fyrirmælum 

héraðslæknis í samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., skipað fyrir, að afkvía skuli 
sýkta kaupstaði, kauptún, þorp eða sveitir eða liluta þeirra, svo og önnur stór 
svæði, og skal hann annast nauðsynlegar ráðstafanir um samgöngubannið.

Nú óskar bæjarstjórn þess, sýslunefnd eða hreppsnefnd, fyrir hönd kaup- 
staðar, sýslu eða hrepps, að afkvía kaupstaðinn, sýsluna eða hreppinn eða hluta 
þeirra, til þess að ekki berist þangað hættulegur faraldur. Getur þá ráðlierra, 
ef ástæða virðist til, heimilað afkviunina og falið lögreglustjóra framkvæmd- 
irnar í samráði við hlutaðeigandi héraðslækni. En.þegar svo stendur á, skal allur 
kostnaður við þær ráðstafanir greiðast úr hlutaðeigandi sveitarsjóði eða sýslu- 
sjóði.

14. gr.
Nú hefir verið beitt sóttvarnarráðstöfunum gegn grunuðum taugaveikis- 

smitbera eða öðrum grunuðum smitbera, og á liann þá kröfu á, að hann verði 
rannsakaður til hlítar, og úr þvi skorið, ef unnt er, hvort grunurinn er á rökum 
byggður. Á sama liátt á taugaveikissmitberi, eða annar smitberi, sem sóttvarn- 
arráðstöfunum hefir verið beitt gegn, kröfu á að fá þá læknishjálp, sem til 
þess þarf, að hann verði, ef unnt er, iosaður við smitburðinn.

Ráðherra er heimilt að semja um að veita viðvarandi taugaveikissmitbera 
eða aðstandendum slíks smitbera, og eins þó að aðeins sé um grun að ræða, sem 
ekki verður linekkt, styrk úr ríkissjóði um lengri eða skemmri tíma, gegn því 
að smitberanum verði tryggilega ráðstafað, svo að sýkingarhætta stafi ekki af 
honum.

15. gr.
Skylt er niönnum að þola, að fram fari sótthreinsun á sjálfum þeim, á bú- 

slóðum þeirra, húsum og bæjum, einnig á skipuin og öðrum farartækjum, svo 
og á lausum munum, þar er verið hefir einhver af sjúkdómum þeim, er nefndir 
eru í 3. gr., 1. og 2. málsgr.^eða smitbera slíkra sjúkdóma, og þá endranær, er 
héraðslæknir fyrirskipar það í samræmi við þessi lög.

Sé það miklum umsvifum og erfiðleikum bundið að hreinsa lausa muni, 
má láta brenna þá eða eyða þeim á annað hátt, en skaðabætur skulu greiddar 
eiganda.

Til þess að hafa sótthreinsanir á hendi skal héraðslæknir ráða sótthreins- 
unarmenn, fleiri eða færri innan héraðs síns, og setur þeim umdæmi. Hann veitir 
hverjum sótthreinsunarmanni næga tilsögn til starfans, ög sernur við hann um 
ákveðna borgun fyrir. hverja sótthreinsun eftir fyrirmælum ráðherra.
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Nú fær héraðslæknir engan hæfan niann til að taka að sér sótthreinsun 
fvrir hæfilega borgun, og getur hann þá leitað aðstoðar sýslumanns eða bæj- 
arfógeta (í Reykjavik lögreglustjóra), sem er heimilt að skipa eftir tillögum 
héraðslæknis hvern þann mann, er lionuni sýnist, á aldrinum 25—50 ára, til þess 
að hafa á hendi sótthreinsun innan síns lirepps eða kaupstaðar í 3 ár. Ef sá, er 
þannig er skipaður sótthreinsunarmaður, þykist ekki geta haft starfann á liendi 
sökum heilsubrests eða annara orsaka, getur ráðherra leyst hann frá að gegna 
þessum starfa, telji liann ástæður hans á rökum byggðar. Verði ekki samkomu- 
lag um liæfilega borgun fyrir hverja sótthreinsun, ákveður ráðherra borgunina.

Heimilismönnum er skylt að annast endurgjaldslaust alla þá vinnu við sótt- 
hreinsunina, sem þeir geta af hendi leyst og sóttlireinsunarmaður þarf með og 
heimtar. Þeim er og skylt að leggja til ókeypis heitt vatn og kalt, eldivið og 
sápu eftir þörfum, en ekki önnur efni, sem til sótthreinsunar þarf.

Ráðherra sér um, að ætíð séu fvrirliggjandi á kostnað ríkissjóðs hjá lækn- 
um nægar birgðir af efnum þeim, sem þarf til sótthreinsunar samkvæmt lögum 
þessum.

16. gr.
Allan kostnað, er leiðir af ráðstöfunum þeim, er gerðar eru samkvæmt 

lögum þessum, skal greiða úr rikissjóði, nema þar sem sérstaklega er tekið 
fram, að hann skuli greiða úr sveitarsjóði eða sýslusjóði (7. gr. 3. málsgr., og 
12. gr. 2 málsgr.). Þar á meðal skal greiða úr ríkissjóði kostnað allan við flutn- 
ing sjúkra manna og ferðakostnað smitbera af heimili á sjúkrahús eða annað, 
svo og fyrir dvöl þeirra þar samkvæmt 8. gr., þar með talin aðhjúkruii, lyf og 
læknishjálp. Einnig á sama liátt ferðakostnað smitbera til rannsóknar eða lækn- 
inga samkvæmt 13. gr., svo og allan kostnað við rannsóknina og Iæknishjálpina, 
þar með talinn dvalarkostnaður á sjúkrahúsi.

Ráðherra er og heimilt að láta greiða úr ríkissjóði að meira eða minna leyti 
kostnað við læknishjálp, aðhjúkrun og eftirlit með sjúklingum í heimahúsum, 
þegar um sjúkdóm er að ræða, sem opinberum vörnum er heitt við, og ætla má, 
að slikt. sé nauðsvnlegt til að liefta útbreiðslu sjúkdómsins.

Rikissjóður greiðir ekki þann kostnað, sem leiðir af því, er ferðir nianna 
eða farartækja eru hindraðar samkvæmt lögum þessum, né heldur skaðabætur 
fyrir þau atvinnuspjöll, er leiða kann af framkvæmd þeirra.

17. gr.
Brot gegn lögum þessum eða gegn almennum eða sérstökum fvrirskipunum 

samkvæmt þeim varða fangelsi eða sektum, 50 5000 krónum, nema hærri
hegning sé ákveðin í almennum lögum.

Ef maður hefir einlivern þann sjúkdóm, sem um ræðir i 3. gr. 1. málsgr., 
eða er smitberi slíks sjúkdóms, eða maður hefir dvalið á heimili, þar sem ein- 
liver af þeim sjúkdómum gengur, eða slíkur smitberi dvelur, þá skal hann 
jafnan, er hann kemur á önnur heimili, á skip eða í önnur fólksflutningatæki, 
láta húsráðanda, skipstjóra eða forráðamann vita. Sama gildir um þá sjúk- 
dóma, sem taldir eru i 2. málsgr. sömu greinar, ef opinberum vörnum er beitt
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gegn þeim, og einnig án þess uni skarlatssótt, barnaveiki, taugaveiki og heilasótt. 
Xú vanrækir hann þetta, og má þá, auk hegningarinnar, $em ákveðin 
er í 1. málsgr. þessarar greinar, dæma hann til skaðabóta fvrir það, er leiða 
kann af vanrækslu hans.

Með mál, sem rísa út af brotum á lögum þessum, skal farið sem opinber 
lögreglumál.

18. gr-
Lög nr. 24 16. nóvembei 1907, um varnir gegn útbreiðslu íuemra sjúkdóma, 

og lög nr. 14 31. maí 1927, um breyting á þeim lögum, eru úr gildi numin.

Nd. 261. Nefndarálit
um tillögu til þingsályktunar um bættar samgöngur við Austfirði.

Frá sanigönguniálanefnd.

Xefndin hefir leitað álita framkvæmdarstjóra „Eimskips“ og „Ríkisskips“ 
um tillöguna, og hafa hvorirtveggja tjáð sig fúsa að leita færis um auknar og 
bættar samgöngur við Austfirði.

Framkvæmdarstjóri ,,Eimskips“ gerir ráð fyrir þvi, að hægt verði - án 
þess að hagga að nokkrum mun áætlun skipanna —- að bæta við 3 viðkomuni á 3 
höfnum austanlands á útleið þeirra næsta liaust, ef verulegur flutningur fáist, 
en þó aðeins með þeim hætti, að október að mestu falli uudan.

Um „Rikisskip“ er niiður við áætlun bundið, með þvi að strandferðaáætlun 
þess miðast við 2 mánuði í senn og því auðveldara að breyta henni. Hinsvegar 
er því frá annari hálfu lialdið fram, að ekki megi með auknum strandferðum 
fara fram úr ákveðnum strandferðastyrk yfirstandandi árs, og vill nefndin að 
vísu virða þá varfærni og stilla kröfum í hóf, en hún litur svo á, að með þeim 
230000 kr., sem til umráða eru til strandferða á þessu ári, megi auðveldlega 
bæta að verulegum mun samgöngur þær, sem tillagan lýtur að, euda viðurkcnnir 
nefndin, að þess sé l'ull þörf og að krafan um þær bættu samgöngur sé á rök- 
um byggð.

Með bliðsjón af frainanrilaðri greinargerð telur nefndin rétt að breyla að 
nokk.ru orðbúningi tillögunnar og leggur til, að bún verði samþykkt með þessari

BREYTIXGU.
Tillgr, skal orða svo:
Xeðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að 

skip Eimskipafélags íslands taki upp á næsta liausti, eftir þvi sem við verður 
komið, viðkomur á nokkrum liöfnum austanlands, helzt eigi sjaldnar en tvisvar 
í mánuði á útleið skipanna frá 1. september til áramóta. Ennfremur að Esja 
verði milli bringferða látin fara nokkrar hraðferðir á komandi sumri milli

nokk.ru
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Reykjavíkur og Austfjarða, en Súðin í október og nóvember 2—3 hringferðir, 
méð sérstöku tilliti til flutningaþarfa austanlands og norðan.

Alþingi, 27. marz 1933.

Sveinn Ólafssón, Jón Ólafsson, Jón A. Jónssón,
form., frsm. fundaskrifari. með fvrirvara

Sveinbjörn Högnason. Hannes Jónsson.

Nd. 262. Breytingartillaga
við frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir Islands.

Frá Magnúsi Jónssyni.

Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal fyrsti dráttur fara fram í marzmán.uði 

1934.

Ed. 263. Frumvarp
til laga um stóríbúðaskatt.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1- gr.
Hver sá, sem býr í íbúð, sem metin er til fasteignamats yfir 18000 kr. virði 

með tilheyrandi lóð, og eigi hefir fleiri í heimili en 5 manns, skal greiða af henni 
árlega stóríbúðaskatt í ríkissjóð. Fyrir hvern beimilismann umfram 5 skal 
bækka skattfrjálst íbúðárverð um 2500 kr. og lækka um sömu upphæð fyrir 
hvern mann, sem heimilismenn eru færri en 5.

2. gr.
Stóríbúðaskattur samkvæmt 1. gr. skal nema: Ef binn skattskyldi bluti 

ibúðarinnar er undir 5000 kr., greiðist af honum 3%.
Af 5000 til 15000 kr. gr. 150 kr. af 5000 og 3,5% af afgangi
— 15000 — 25000 ------  500 ------  15000 - 4,0% — —
— 25000 — 35000 ------  900 ------  25000 — 4,5% — —
— 35000 — 45000 - - 1350 - - 35000 — 5,0% — —
— 45000 — 55000 — — 1850 — 15000 — 5,5% — —-
— 55000 — 65000 — -- 2400 — - - 55000 — 6,0% — —
— 65000 — 75000 — - 3000 — — 65000 — 6,5% — --
— 75000 og þar yfir — 3650 — — 75000 - 7,0% - -
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3. gr.
Stóríbúðaskattur sainkvænit lögum þessuni skal ákveðinn a.f skattstofunni 

í Revkjavík og af skattanefndum annarsstaðar á landinu.
Fjármálaráðuneytið setur reglur um allt það, e’r varðar frainkvæmd álagn- 

ingarinnar, þ. á. m. nánari ákvæði um frádrátt á skattskyldu íbúðarverði vegna 
fjöJskvldu og leigjenda og um meðferð kærumála út afálagningu skattsins.

4. gr.
Ilúseigandi er ábvrgur fyrir skattgreiðslu leigjenda sinna, enda hvílir skatt- 

urinn sem lögveð á húseigninni. Skattinn má laka lögtaki.
Skatturinn greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta sinn 1. ágúst 1933.
Skattheimtumenn ríkissjóðs annast innlieimtu skattsins.

5. gr.
Þær tekjur, sem skattstofn þessi kann að gefa, skulu ganga til að stofna 

samvinnubyggðir samkvæmt sérstökum fyrirmælum laga um það efni.

6. gr.
Skattfrjálsar cru ibúðir sendiherra erlendra ríkja.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta fluttu á siðasta þingi Jónas Þorbergsson, Rergur Jónsson, Hannes 

Jónsson og Sveinbjörn Högnason, en þá dagaði það uppi i neðri deild. Þykir nú 
rétt, að málið verði athugað í efrí deild. Er það flutt óbreytt nema um ákvörðun- 
ina á meðferð þess, sem skattstofn þessi kann að veita.

Frv. fylgdi í l'yrra eftirfarandi greinargerð:
„Mjög er það tíðkað í mörgum löndum að miða skattgreiðslu manna við 

eyðslu þeirra. Er þetta einnig gert liér á landi með því að leggja liáa tolla á óþarfa 
vöru. Frumvarp þetta gerir ráð fyrir, að þeir, sem búa i svo stórum íbúðum, að 
óþarft má kalla, greiði skatt í rikissjóð, sem miðaður sé við verðmæti íbúðar- 
innar. Er hér gert ráð fvrir, að sköttuð verði sú sérstaka iegund eyðslu, sem 
kemur fram i notkun óþarflega mikils húsnæðis. í sambandi við skatt þann af 
stóríbúðum, er frumvarpið gerir ráð fyrir, má og gcta annars atriðis, sem ætla 
má, að skatturinn Iiefði áhrif á, ef frumvarpið yrði að lögum. Mjög hefir Jiorið 
á húsnæðiseklu í kaupstöðum landsins, einkum þó i Reykjavík, hin síðari árin. 
Hefir húsnæðiseklan liaft álirif á húsaleiguna, þar scm framboð á leigulnisnæði 
liefir oftlega verið minna en eftirspurnin. Jafnliliða því, að liúsnæðisvandræðin 
og há leiga liafa þannig þjakað fjölda nianna, liafa fjöhnargir liaft til notkunar 
meira húsrúm en nauðsynlegt er. Gera má ráð fyrir þvi, að ef stóríbúðaskattur 
yrði lögtekinn, mundu ýmsir, er liann yrðu að greiða, minnka við sig nokkuð 
húsrúm það, sem þeir nú nota, og bjóða það fram til leigu. Gæti þessi skattur
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því orðið til þess að hjálpa til að létta á húsnæðisvandræðum þeim, er undan- 
farið hafa verið mjög tilfinnanleg, og ef til vill haft áhrif á húsaleiguna til 
lækkunar.

Hér fer á eftir umsögn um einstakar greinar frumvarpsins, eftir þvi, sem 
tilefni þykir til.

Um 1. gr.
Það mun nærri lagi, að góðar íbúðir í Reykjavík fyrir 5 manna fjölskyldur 

séu um 12 þús. kr. að fasteignamati, samkvæmt nýja matinu.
Þó þykir eigi rétt að skattleggja sem óþarflega stórar íbúðir minni íbúðir 

en þær, sem eru 18 þús. kr. að fasteignamati og 5 menn húa í, og ætla síðan 
kr. 2500 til viðbótar eða frádráttar skattskyldu íbúðarverði fvrir hvern mann, 
serti vantar á, til þess að 5 menn géu í íbúðinni eða eru umfram þá tölu.

Um 2. gr.
Eigi verður sagt, hve miklu stóríbúðaskattnrinn muni nema í heild.
Til leiðbeiningar um skattaupphæðir í einstökum dæmum skulu hér nefnd 

nokkur dæmi úr Reykjavík:
1. Ibúð er að fasteignamati 81500 kr., 9 manns í heimili. Skattur samkvæmt 

frumvarpinu kr. 2317,50. Ef 5 níanns væru í heimilinu, mundi skatturinn 
nema kr. 2910,00.

2. íbúð er að fasteignamati 70800 kr., 10 manns í heimili. Skattur samkvæmt 
frumvarpinu kr. 1615,00. Ef 5 manns væru í þessu heimili, yrði skatturinn 
kr. 2279,00.

3. íbúð er að fasteignamati 52800 kr., 9 manns í heimili. Skattur samkvæmt 
frumvarpinu kr. 892,00. Ef 5 manns væru í þessu heimili, yrði skatturinn 
kr. 1341,00.

4. Ibúð er að fasteignamati 41000 kr., 9 manns í heimili. Skattur samkvæmt 
frumvarpinu kr. 430,00. Ef 5 manns væru í þessu heimili, yrði skatturinn 
kr. 820,00.

5. íbúð er að fasteignamati 33700 kr., 8 manns í heimili. Skatturinn yrði sam- 
kvæmt frumvarpinu kr. 262,00. Ef 5 manns væru í heimili, yrði skatturinn 
kr. 528,00.

Um 3., 4., 5. og 6. gr.
Greinar þessar gefa ekki tilefni til athugasemda".

Ed. 264. Frumvarp
til laga um háleiguskatt.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1- gr.
Af hverskonar húsaleigu, sem nemur meira en 15% af kaupverði húseignar, 

að meðtalinni lóð, skal húseigandi greiða í ríkissjóð háleiguskatt af því, sem
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umfram er. Kaupverð telst það verð, sem eigandi eignaðist eignina fyrir í upp- 
hafi, hvort sem um kaup eða byggingu hefir verið að ræða, að viðbættu hæfi- 
lega metnu andvirði endurbóta og viðbygginga, en að frádreginni eðlilegri fyrn- 
ingu. Hafi eigandi fengið eignina að erfðum, vegna stofnunar eða slita hjú- 
skapar eða á annan þvílíkan hátt, telst það kaupverð, sem eignin var honum út- 
lögð fyrir. En ef um gjöf er að ræða, skal eignin sérstaklega metin í þessu skyni 
til verðs, svo sem það telst verið hafa á þeim tima, er eigandinn fékk hana 
í hendur.

2. gr.
Háleiguskattur samkv. 1. gr. skal reiknaður af þeim hluta húsaleigunnar, 

sem er umfram 15% af kaupverði, og skal hann nema:
Af því, sem leigan nemur yfir 15% allt að 20% af kaupverði, greiðist 10%
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3. gr.
Fjármálaráðuneytið setur reglur um allt það, sem varðar framkvæmd álagn- 

fólki, sem jafnframt er efnalitið og hefir ekki meiri tekjur, að meðtöldum tekj- 
um af húsaleigu, en svo, að rétt nægi til framfæris, undanþágu frá greiðslu 
liáleiguskatts.

4. gr.
Háleiguskattur samkvæmt lögum þessum skal ákveðinn af skattstofunni 

i Reykjavík og af skattanefndum annarsstaðar á landinu.
Fjármálaráðunevtiriu er heimilt að setja sérstakar reglur, er veita öryrkja 

ingarinnar, þ. á. m. ákvörðun kaupverðs, mat á endurbótum, viðbyggingum og 
fyrningu og hversu greina skal sundur og meta einstaka hluti í liúsi til eignar 
eða kaupverðs, um meðferð kærumála út af álagningu skattsíns og umsóknir 
um undanþágur frá skattinum handa öryrkjum samkvæmt 3. gr., svo og um 
kæruf út af skattinum.

5. gr.
Skattur samkvæmt löguin þessum greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta 

sinn 1. ágúst 1933.
Skattheimtumenn ríkissjóðs annast um innheimtu skattsins. Skattinn má 

taka lögtaki, enda hvílir hann sem lögveð á húseigninni.

6- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 80
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Greinargerð.
Frumvarp þetta var flutt á þingi 1932, og voru flutningsmenn þeir Stein- 

grimur Steinþórsson, Halldór Stefánsson, Jónas Þorbergsson og Sveinbjörn 
Högnason, en málið átti erfitt uppdráttar í neðri deild, og þykir eðlilegt að at- 
huga, hvort betur myndi blása fyrir hugmynd þessari i efri deild. Er og sérstök 
ástæða til að afla ríkissjóði aukinna lekna, þar sem miklar líkur eru til, að 
deildin, og sennilega Alþingi i heild sinni, felli niður útflutningsgjald af land- 
búnaðarafurðum, og þarf að bæta ríkissjóði það tekjutap, ef unnt er.

Með hverju ári verður meir óviðunandi, mitt í almennri fátækt, sem leiðir 
af kreppunni, að láta húsaspekúlanta raka saman stórfé á þennan liátt. Eru 
þess nú orðin dæmi, að liúsaspekúlantar flvtji lögheimilí sitt úr Revkjavik i 
önnur sveitarfélög, sem liafa minni skattabvrðar, til að komasl hjá að greiða 
skatta í samræmi við tekjur, og það engu síður þó að sumir slíkir menn hafi 
20—30 þús. kr. hreinar tekjur af gönilum húsum, sem leigð eru með hliðstæðri 
leigu við þá, sem greiða verður af nýjum og dýrum húsum.

Frv. fylgdi í fvrra eftirfarandi greinargerð:
„Á síðari árum hefir verðmæti fasteigna liækkað mjög i kaupstöðum lands- 

ins, einkum þó i Reykjavík. Húsaleiga er nú miklu hærri en hún var fyrir nokkr- 
um árum. Veldur því hæði húsnæðisekla og einnig aukinn bvggingarkostnaður 
húsanna á síðari árum og hækkað lóðarverð.

Vegna þess, hve hækkun þessi hefir orðið á fáum árum, er það eigi ótítt, 
að ýmsir húseigendur, sem eignazt hafa liúseignir sínar á meðan verðlag þeirra 
var miklu lægra en nú er, bera úr býtum árlega óhæfilega háa vexti af því fé, 
sem þeir eiga í eignum þessum. Þykir sanngjarnt, að sá gróði, er þannig mynd- 
ast vegna hækkandi verðlags á fasteignum, og sem að miklu leyti stafar af að- 
gerðum hins opinbera, verði hittur nokkuð ineð sérstökum skatti.

Af þessum ástæðum er borið fram frumvarp þetta um skatt af leigu þeirri, 
sem fer fram úr 15% af kaupverði fasteigna. En þegar leigan er orðin yfir 15%, 
þykir ástæða til þess að hitta það, sem frain yfir er, með skattinum, enda er 
ágóði á rekstri fasteigna þá orðinn allmikill undir ölhun venjulegum kringum- 
stæðum.

Það skal fram tekið, að frumvarp þetta er að efni til því nær eins og ákvæði 
um háleiguskatt, sem voru í frumvarpi því um ráðstafanir vegna atvinnukrepp- 
unnar, sem borið var fram af þingmönnum Alþýðuflokksins i neðri deild á 
sumarþinginu 1931.

Um einstakar greinar skal þetta tekið fram:

Um 1. gr.
í grein þessari eru ákvæði um, hversu ákveða skuli verðgrundvöll þann, 

er leigan sé við miðuð, og eins og þau ákvæði bera með sér, er til þess ætlazt, 
að hann verði raunverulegt kostnaðarverð eignarinnar á hverjum tíma, að frá- 
dreginni fyrningu fyrir sliti.
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Um 2. gr.
Eigi verður sagt, hve miklu háleiguskatturinn muni nenia í heild. En rétt 

er að nefna einstök dæini, sem sýna, hvernig skatturinn verkar:
1. Hús er keypt á 26000 kr. Arsleiga nú kr. 11100,00, eða 42,69% af kaupverði.

Skattur yrði samkv. frumvarpinu kr. 2370,00.
2. Hús er keypt á 30000 kr. Ársleiga er nú kr. 12360,00, eða 41,2% af kaupverði.

Skattur yrði samkv. frumvarpinu kr. 2166,00.
3. Hús er keypt á 25000 kr. Ársleiga er nú kr. 5000,00, eða 20% af kaupverði.

Skattur yrði samkv. frumvarpinu kr. 125,00.
4. Hús er keypt á 36000 kr. Ársleiga er nú kr. 24000,00, eða 66,6% af kaupverði.

Skatturinn yrði samkv. frumvarpinu kr. 10500,00.

Um 3. gr.
Rétt þykir að hafa heimild til þess að undanþiggja þessuin skatti þá húsa- 

leigu, enda þótt háleiga sé, sem verður að teljast meðal brýnustu þurftartekna 
öryrkja manna.

Um 4., 5. og 6. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda“.

Nd. 265. Frumvarp
til laga um breyt. á lögum nr. 40 20. júní 1923, um skemmtanaskatt og þjóð- 
leikhús.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

1- gr.
Stafliður b. í 3. grein laganna orðist svo:
Skemmtanir, sem haldnar eru i góðgerðaskyni eða til styrktar málefna, er 

niiða að almenningsheill, þar á ineðal kvikniyndasýningar, reknar af bæjar- 
og sveitarfélögum, ef öllum ágóðanum er varið til menningarmála og á þann 
hátt, að með þvi sé ekki létt sjálfsagðri kvöð af bæjar- eða sveitarsjóðunum, 
enda fari um það sainkvæmt reglugerð, er ráðlierra staðfestir.

Greinargerð.
Erv. þetta er flutt að ósk hæjarstjórnarinnar á ísafirði, sem hefir rekið 

kvikmyndahús uni skeið, liaft fvrir það sérstakt reikningshald og sett þegar i 
upphafi reglugerð um, að ölliini ágóða skyldi varið „til styrktar málefna, er miða 
að almenningsheiH“ innan kaupstaðarins. Hugði hún sig á þann hátt vera lausa 
við skemmtanaskatt samkv. lögum nr. 40, 20. júní 1923, 3. gr. staflið b. En þegar 
til kom, reis ágreiningur um þetta, og mun ríkisstjórnin telja kvikmyndahúsið 
eftir sem áður skattskvlt.
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Hvort sein sá skilningur á bókstaf laganna fær staðizt eða ekki, yerður það 
að teljast hart að gengið, að undanþiggja ekki bæjar- og sveitarfélög þessum 
skatti, ef þau verja öllum ágóða af kvikmyndasýningunum á þann hátt, er í frv. 
greinir, ekki sízt ef trvggt er með reglugerð, staðfestri af ráðherra, að misbeiting 
eigi sér ekki stað.

Kvikmyndasýningar geta verið eitt liið þýðingarmesta menningartæki, ef 
reynt er að beita þeim á þann liátt. Er þeirrar viðleitni helzt að vænta, ef sýn- 
ingarnar eru i höndum hins opinhera, en jafnframt eiga slíkar sýningar á liættu 
að verða ekki önnur eins gróðafvrirtæki og kvikmyndasýningar einstakra manna, 
sem miða við gróðann einan, og má ekki minna vera en að ríkið geri þar ein- 
hvern mun á.

Ed. 266. Nefndarálit
um frv. til laga um afnám laga nr. 21, 19. júní 1922, um að veita ríkinu éinka- 
rétt til þess að selja allt silfurberg, sem unnið verður á Islandi.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með því, að þetta frv. verði samþykkt 
óbreytt, af þeim ástæðum, sem taldar eru í greinargerð á þskj. 128.

Alþingi, 27. marz 1932.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, Jón Þorláksson,
form. fundaskr. frsm.

Nd. 267. Frumvarp
til laga um hann við því, að hankar og aðrar lánstofnanir greiði hærri vöxtu af 
innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr-
Bankar, sparisjóðir eða aðrar stofnanir, sem rétt liafa til sparisjóðsstarf- 

semi eða til að taka á móti innlánsfé til ávöxtunar, mega ekki greiða hærri vöxtu 
af innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir. Gildir þetta jafnt, hvort sem um er 
að ræða fé í venjulegum viðskiptabókum stofnunarinnar, á ínnlánsskirteinum, 
hlaupareikningi eða til ávöxtunar á annan sérstakan hátt.

2. gr.
Nú hefir peningastofnun tekið við fé til ávöxtunar á innlánsskírteini eða á 

annan hátt með sérstökum samningi, áður en lög þessi öðlast gildi, með hærri
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vöxtum en lög þessi leyfa, og skulu þeir þá standa óhaggaðir til næsta gjald- 
daga, þó eigi lengur en sex inánuði frá því að lög þessi öðluðust gildi.

• 3. gr.
Lög þessi ná ekki til söfnunarsjóðs Islands.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 10000—100000 kr. Mál, sem rísa 

kunna af lögum þessum, skal farið með sem almenn lögreglumál.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 268. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á 1. nr. 27 frá 1921, um aukatekjur ríkissjóðs.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með þeirri breytingu, að fyrir þau 
skjöl, sem eru yfir 8 þús. kr. að fjárhæð, greiðist tvöfalt gjald.

Nefndin leggúr því til, að frumv. verði samþ. með þessari

BREYTINGU.
Yið 1. gr. Aftan við greinina bætist: ef fjárhæð skjalsins, skuldabréfsins eða 

afborgunarinnar er 8000 kr. eða lægri, ella 6 krónur.

Alþingi, 21. marz 1933.

H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, Bernh. Stefánsson.
form. fundaskr., frsm.

Ólafur Thors. Hannes Jónsson.

Nd. 269. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyling á lögum nr. 75 frá 1921, um stimpilgjald.

.Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin fellst á efni frv. og rökstuðning. Einkum er ósamræmi í því, að gift 
kona, sem á óskilinn f járhag með manni sínum, skuli þurfa að greiða stimpilgjald 
til þess að fá þinglesna eignarheimild á sínum búshluta, vegna þess að maður



638 t’ingskjal 269—271

hennar hefir einn verið talinn eigandi eignarinnar í veðmálabókinni. — Líkt er 
um erfingja, sém fá útlagða fasteign upp í arf.

Xefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með þessari

BREYTIXGU.

Yið í. gr. A eftir orðunum „úr skiptal,ók“ komi: og önnur skjöl.

Alþingi, 24. marz 1933.

H. Stefánsson, .Tón A. lónsson, Bernh. Stefánsson.
form. fundaskr., frsm.

Ólafur Thors. Hannes Jónsson.

Nd. 270. Breytingartillaga
við frv. til 1. um bann við þvi, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði hærri 
vöxtu af innstæðufé en Landsbanki íslands greiðir..

Frá Bernh. Stefánssyni.

Yið 4. gr. Fyrir orðin „Mál, sem rísa kunna af lögum þessum, skal farið með“ 
komi: Aleð mál út af brotuin skal farið.

Nd. 271. Frumvarp
til laga um vinnslu, verkun og mat meðalalýsis.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1- gr.
I lögum þessum merkir:
Meðalalýsi lýsi til manneldis, sem er unnið úr fisklifur, samkvæmt skil- 

merkingu viðurkenndrar lvfjaskrár (pharmacopoea).
‘ Lýsisverkun hverskonar hreinsun á meðalalýsi, svo og aðskilnað á efnum 

þess, með eða án kælingar.
Lýsismatsmaðnr hvern þann undirmatsmann, sem lýtur yfirmatsmanni.

2. gr.
Hver, sem ætlar að vinna eða verka meðalalýsi til sölu innanlands eða til út- 

landa, skal sækja um leyfi til atvinnumálaráðuneytisins, áður en starfrækslan 
hefst, og hlíta fyrirmælum þess um meðferð lifrar og lýsis.
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3. gr.'
Meðalalýsisvinnsla og verkun meðalalýsis niá aðeins fara fram i löggiltum 

vinnslustöðvum og verkunarstöðvum, hvort heldur er á sjó eða landi.
Atvinnumálaráðuneytið löggildir lýsisvinnslustöðvar og lýsisverkunar- 

stöðvar, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns.
Ráðherra setur reglur um útbúnað löggiltra lýsisvinnslustöðva og lýsis- 

verkunarstöðva. Nú fullnægir löggilt lýsisvinnslustöð eða lýsisverkunarstöð ekki 
lengur skilyrðum þeim, sem sett voru fyrir löggildingunni, og ber yfirlýsismats- 
manni þegar að skýra ráðuneytinu frá því. Setur ráðuneytið umráðamönnum 
stöðvarinnar hæfilegan frest til þess að kippa því í lag, sem ábótavant er, og 
fellur löggildingin niður, ef eigi er hætt úr göllunum innan hins setta frests.

4. gr.
Allt meðalalýsi, sem er selt innanlands eða flutt á erlendan markað, skal 

vegið, metið og flokkað eftir tegundum og gæðum af lýsismatsmönnum, sem 
starfa undir umsjón yfirlýsismatsmanns. Flokkun lýsisins skal vera nákvæm, og 
setur ráðunevtið, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns og nokkurra helztu 
útflytjenda, reglur um rannsókn, flokkun, umbúðir og merkingu lýsisins og 
meðferð.

Meðalalýsissendingu til útlanda, sem er yfir 10 kg., skal fylgja vottorð um 
þunga, tegund og gæði lýsisins, eftir nánari ákvæðum ráðunevtisins, og skal 
vottorðið vera ritað á farmskirteinið fyrir sendingunni.

5- gr.
Ráðherra skipar einn yfirlýsismatsmann til að hafa umsjón með framleiðslu 

og mati á meðalalýsi. Skal hann hafa fullkomna þekkingu á öllu því, er lýtur að 
meðferð þess og flokkun. Yfirlýsismatsmaður skal sanna þekkingu sína og hæfi- 
leika til starfsins með vottorði frá lögskipuðum lýsismatsmanni um æfingu í að 
hragðreyna lýsi, og vottorði frá rannsóknarstofu, er hefir með höndum rannsókn 
á lýsi, hvorttveggja eftir þeim þekkingarkröfum, sem ráðunevtið setur um 
þessi efni.

Ráðuneytið setur yfirlýsismatsmanni reglur um störf hans.
Ekki má vfirlýsismatsmaður þiggja þóknun hjá þeim, sem eru riðnir við 

lýsisvinnslu eða útflutning, né heldur hafa með höndum sölu á lýsi til útlanda 
eða innanlands.

Arleg laun yfirlýsismatsmanns skidu vera 1500 krónur.
Auk ferðakostnaðar eftir reikningi, sem ráðunevtið úrskurðar, skal yfirlýsis- 

matsmaður fá kr. 4.00 i fæðispeninga á dag meðan hann er frá heimili sínu vegna 
starfa sins sem yfirlýsismatsmaður. Allur kostnaður, sem af starfsemi hans 
leiðir, greiðist úr ríkissjóði.

Yfirlýsismatsmaður skal vera búsettur í Revkjavík eða grennd.

6. gr.
Lögreglustjóri skipar lýsismatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað. Fer 

um tölu þeirra og val eftir tillögum yfirlýsismatsmanns.
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Lýsismatsmenn annast hlutverk þ'að og starf, sem þeim er falið með lögum 
þessum, samkvæmt reglum, er ráðuneytið setur.

Yfirlýsismatsmaður ákveður kaup lýsismatsmanna, i samráði við útflytj- 
endur lýsis á hverjum stað, sem greiða kaupið. Ef ágreiningur verður um kaupið, 
sker ráðherra úr. Eigi mega lýsismatsmenn þiggja neina aukaþóknun eða hlunn- 
indi hjá þeim, sem þeir meta fyrir.

Nú vanrækir lýsismatsmaður starf sitt, eða leysir það illa- af hendi að dómi 
yfirlýsismatsmanns, og skal yfirlýsismatsmanni þá heimilt að vijíja honum frá 
um stundarsakir, en tilkynna skal hann hlutaðeigandi lögreglustjóra samstundis 
þessa ráðstöfun, sem þá víkur hinum brotlega lýsismatsmanni endanlega frá, 
eftir rannsókn á máli hans, og skipar annan í hans stað.

7. gr.
Nú vinnur einhver meðalalýsi eða verkar það, eða flytur út meðalalýsi án 

þess að gæta fyrirmæla þessara laga, og varðar það sektum frá 50—5000 krónum.
Fara skal með mál út af brotum þessum sem almenn lögreglumál.
Um refsingar fyrir brot yfirlýsismatsmanns og lýsismatsmanna gegn 

ákvæðum laganna fer sem um brot opinberra starfsmanna almennt.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi frá 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi lög 

nr. 42 1917, um lýsismat.

Greinargerð.
Frv. þetta er undirbúið af Lýsissamlagi íslenzkra botnvörpunga, og fylgdi 

því svo hljóðandi greinargerð:
„Með lögum um lýsismat frá 1917 var lýsisútflytjendum aðeins gefinn kostur 

á að fá meðalalýsi flokkað og metið. Lýsismatsmönnum er skvit að gefa vottorð 
um lýsið, en nánari reglur um matið skvldu settar eftir tillögum Fiskifélags 
íslands.

Slíkar reglur liafa eigi verið settar svo kunnugt sé, og hefir matið þvi verið 
framkvæmt nokkuð af handahófi víðsvegar um land, án þess að nokkur sam- 
eiginlegur grundvöllur hafi verið Iagður fyrir matinu eða flokkun lýsis. Afleið- 
ingin varð sú, að matsmennirnir á aðalframleiðslustöðunum nafa einir reynzt 
hæfir til að meta lýsið, og er það m. a. því að þakka, að útflytjendurnir hafa þar 
getað haft liönd í bagga með matinu. Lýsi frá minni verstöðvum hefir liinsvegar 
reynzt mjög brigðult, svo að matið hefir eigi orðið til gagns, enda hefir lýsi frá 
smærri stöðum verið selt með því skilvrði að metast i Reykjavik eða jafnvel í 
öðrum löndum.

Er augljóst, að það er til mikils álitshnekkis fyrir islenzkt lýsi í öðrum 
löndum, ef eigi má treysta maíinu, hvaðan sem lýsið kemur, og á hinn bóginn 
er lýsisframleiðendum það til baga fjárhagslega að þurfa að selja lýsi sitt ómetið.

Verzlunarskýrslur bera það ljóslega með sér, að íslenzkt þorskalýsi hefir 
stórum batnað á síðari árum. Er það fyrst og fremst því að þakka, að farið var
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að bræða lifur um borð í fiskveiðaskipunum, en ekki siður má þakka það því, 
að botnvörpuskipaeigeudur hófu árið 1929 samstarf um verkun og sölu á með- 
alalýsi frá skipum sínum. Ahrif þessa samstarfs urðu brátt mikil. Fram að þeim 
tima var þorskalýsið selt nær eingöngu til Noregs, en þar var lýsið verkað til 
sölu i öðrum löndum um heim allan. Xú hófst sala á verkuðu lýsi til Banda- 
rikjanna í stórum stíl, en þar í landi er mest neyzla þorskalýsis. Bandaríkja- 
menn kaupa aðeins vel hreinsað og jafnað þorskalýsi, og til að fullnægja kröfum 
þeirra varð að koma á fót umbótum i verkun lýsisins, sem tryggðu gæði þess 
óskert. Varð af þessu hinn bezti árangur. og jafnframt kom i ljós, að íslenzkt 
þorskalýsi er sérstaklega rikt af þeim efnum, sem marka gildi meðalalýsis, fjör- 
efnunum. Hinn skjóti árangur og fjárhagslegi ágóði af verkunarbótunum hvatti 
útgerðarmenn botnvörpuskipa til að stíga lokasporið í verkun meðalalýsis og 
ráðast í að reisa kaldhreinsunarstöð fvrir lýsi, til fullverkunar á því. Með þeim 
umbótum opnast íslenzku lýsi leiðir til neytenda meðalalýsis í þeim löndum, sem 
hafa ekki slíkar stöðvar til umráða og kaupa því aðeins fullverkað lýsi.

Þegar slík sala hefst héðan af landi, er nauðsynlegt að vera búinn að koma 
á föstum reglum um meðferð lifrar og lýsis, sem hið opinbera setur, til þess að 
friðþægja erlendum lýsiskaupendum og gera þá örugga um það, að lýsi héðan 
af landi sé eins vel og þrifalega úr garði gert og aiinarsstaðar tíðkast.

Þess vegna er háttvirt sjávarútvegsnefnd beðin að athuga þetta frumvarp 
og leggja það fyrir Alþingi nú.

Um einstakar greinar þarf ekki að orðlengja. Frumvarpið er að formi til 
sniðið nokkuð eftir frumvarpi um kjötmat.

Ætlazt er til, að lýsismatsmenn geti flestir verið hinir sömu og nú starfa, 
en þeir þurfa ýtarlegar leiðbeiningar um starfið, sem gefnar yrðu i reglugerð 
og með skýringum yfirlýsismatsmanns. Jafnframt þurfa þeir að geta litprófað 
lýsi og sýruprófað það, sem er tiltölulega auðvelt að læra.

Vegna þess að mat á meðalalýsi er nú að talsverðu og verulegu leyti efna- 
fræðilegt, er þörf á þvi, að vfirmatsmaður sé sæmilega fróður í þeim efnum. 
Efnarannsóknarstofa rikisins hefir nú með höndum slikar rannsóknir og gefur 
vottorð um þær. Er þvi eðlilegt, ef fært þykir, að fela forstjóra hennar fvrst um 
sinn slarf vfirlýsismatsmanns.

Vér erum fúsir að gefa háttvirtri sjávarútvegsnefnd hverjar þær upplýs- 
ingar um málið, sein hún kynni að óska eftir.

Revkjavík, 18. marz 1933.

Virðingarfyllst.

Lýsissamlag íslenzkra botnvörpunga.
Kjartan Thors. Asg. Þorsteinsson.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis“.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 81
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Nd. 272. Breytingartillögur
um frv. til laga um stofnun happdrættis fvrir Island.

Frá Hannesi Jónssvni og Pétri Ottesen.
1. Við 1. gr.

a. 1. málsgr. orðist svo:
Ráðuneytinu er heimilt að stofna íslenzkt happdrætti ineð þeiin skil- 

vrðum, er nú skal greina:
b. E-liður orðist svo:

Ágóði happdrættisins skal til ársloka 1936 renna i ríkissjóð upp í 
greiðslur vegna kreppuráðstafana.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Frá árslokum 1936 skal ágóðanum af happdrættinu varið til þess að 

að mynda sjóð, sem nefnist byggingarsjóður Islands. Skal tekjum sjóðsins 
varið samkvæmt ákvæðum fjárlaga í hvert skipti til að reisa opinberar 
bvggingar, eftir þvi sem til vinnst og þörf krefur.

Ed. 273. Frumvarp
til laga um stofnun happdrættis fyrir Island.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Ráðuneytinn veitist lieimild til að veita Háskóla íslands einkalevfi til stofn- 

unar íslenzks happdlættis með þeim skilvrðum, er nú skal greina:
a) Hlutatalan má ekki fara fram úr 25000, er skiptist í 10 flokka á ári liverju, 

og.skal dráttur fara fram fvrir einn flokk á mánuði hverjum, nema janúar- 
niánuð og febrúarmánuð, dráttur fyrsta flokks i marzmánuði og tíunda 
flokks í desembermánuði.

b) Iðgjald fyrir heilan hlut skal vera 60 kr. fyrir alla 10 flokka, en 6 kr. í 
hverjum flokki. Hlutina má selja bæði i heilu lagi og liálfu og ennfremur 
skipta þeim í fjórðunga, ef reynslan sýnir, að það sé hentugra.

c) Vinningarnir skulu vera samtals 5000 og nema að minnsta kosti 70% af ið- 
gjöldunum samantöldum í öllum 10 flokkum.

d) Drættirnir fara opinberlega fram í Reykjavík, og skal happdrættinu 
stjórnað þaðan undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu 
í henni sitja 5 menn, og skulu að minnsta kosti 2 nefndarmenn vera lögfræð- 
ingar. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan ágreining um lögmæti eða 
gildi dráttanna, bæði meðan dráttur fer fram og eftir að honum er lokið, 
enda hefir hún eftirlit með happdrættinu. Kostnaðinn af þessu ber happ- 
drættið.

e) Einkalevfið til að reka happdrættið má veita til 10 ára, frá 1. jan. 1934 að
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telja, og skal ágóðanum varið til þess að reisa hús handa háskólanum, enda 
greiði leyfishafi i ríkissjóð 20% af nettóársarði í einkaleyfisgjald.

2. gr.
Þegar nægilegs fjár hefir verið aflað til þess að reisa hús handa háskólan- 

uin, skal ríkið taka happdrættið í sínar hendur og reka það á þann hátt, sem 
fyrir er mælt i lögum þessum.

Hreinum ágóða af happdrættinu skal varið til þess að mynda sjóð, sem 
nefnist byggingarsjóður fslands. Skal tekjum sjóðsins varið samkvæmt ályktun 
á fundi i sameinuðu þingi í hvert skipti, til þess að reisa opinberar hyggingar, 
eftir því sem til vinnst og þörf krefur.

3. gr.
Frá þvi er happdrættið tekur til starfa er bannað að setja á stofn nokkurt 

annað peningahappdrætti hér á landi, svo og að verzla með eða hafa á boð- 
stólum miða erlendra happdrætta, auglýsa þá i innlendum blöðum eða hvetja 
menn til að kaupa þá, að viðlögðum sektum, 200—2000 kr. Þó getur ráðherra 
veitt undanþágu að því er kemur til happdrættis, sem stofnað er til í góðgerða- 
skyni einungis, og þó með skýrum takmörkum, t. d. fyrir einn bæ eða sveitar- 
félag, og aldrei nema um ákveðinn tíma, lengst eitt ár.

4. gr.
Enginn má selja hlutamiða happdrættisins, nema löggiltir útsölumenn 

þess, er fá miðana frá aðalskrifstofu happdrættisins, og öll önnur verzlun með 
miðana er bönnuð, að viðlögðum sektum, er nánar má ákveða í reglugerð.

5. gr.
Ekki skal taka tillit til vinninga i happdrættinu við útreikning tekjuskatts 

eða aukaútsvars það ár, sem vinningarnir falla.

6. gr.
Ráðuneytið setur reglugerð um starfsemi happdrættisins í einstökum at- 

riðum, og má i henni ákveða sektir fvrir brot. Mál út af brotum skulu sæta með- 
ferð almennra lögreglumála.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal fvrsti dráttur fara fram í marzmánuði 

1934.
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Nd. 274. Frumvarp
til laga um að leggja á tekju- og eignarskattsauka til atvinnubóta.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Vilmundur Jónsson.

1. gr.
Ríkisstjórnin skal árin 1933 og 1934 innheimla 100% álag á tekjuskatt af 

skattskvldum tekjum, er nema 5000 krónum eða meiru í Reykjavík, 4000 kr. 
eða meiru í öðrum kaupstöðum og 3000 kr. cða meiru utan kaupstaða, og 200% 
álag á eignarskatt af skattskyldum eignum, er nema 10000 kr. eða meiru, og 
ákveðst skatturinn af skattanefndum og skattstjórum samkv. framtalsskýrsl- 
um fyrir árin 1932 og 1933.

2. gr.
Skattur samkv. 1. gr. rennur í atvinnubótasjóð, er stjórnað skal af 3 mönn- 

um. Tilnefnir rikisstjórnin einn, Alþýðusamband Islands annan, en hinn þriðji 
skal kosinn af bæjarstjórnum kaupstaðanna, eftir reglum, er atvinnumálaráð- 
herra setur. Atvinnubótasjóðnum skal varið til þess að leggja fram styrk til 
þeirra sveitar- og bæjarfélaga, er lialda uppi atvinnubótavinnu innan sinna 
umdæma.

3. gr.
Nú franikvæmir sveitar- eða bæjarfélag liafnarbætur, ræktun eða önnur 

mannvirki í atvinnubótaskyni, scm gefa af sér tekjur, og nýtur til þess styrks 
úr atvinnubótasjóði, og skal þá ríkisstjórnin ábyrgjast lán, er blutaðeigandi 
sveitar- eða bæjarféíag tekur til þeirra framkvæmda. Þó má það lán aldrei 
nema meiru en svo, að áætlaðar tekjur af mannvirkinu nægi til að standa 
straum af láninu, og ekki meiru en :’>4 þess, er hlutaðeigandi bæjar- eða sveitar- 
félag hefir lagt fram til framkvæmdanna auk styrksins.

4. gr.
Akvæði 1. gr. laga nr. 79 23. júní 1932 ná eigi til tekjuskatts, sem lagður 

er á skattauki samkv. lögum þessum. Heimildarákvæði 2. gr. sömu laga um 
innheimtu ná og til álags samkv. lögum þessum.

5. gr. .
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Samkv. vfirliti fjármálaráðherra yfir tekjur ríkissjóðs síðastl. ár nam inn- 

borgaður tekju- og eignarskattur 400 þús. kr. meiru en áætlað var í fjárlögum, 
eða 1350 þús. í stað 950 þús. kr. Eftir reynslu fvrri ára og með tilliti til laga 
frá síðasta þingi um innheimtu 25% skattauka má ætla, að upphæðin hafi 
skipzí þannig:



Pingskjai 274—275 645

Eignarskattur ....... ca. kr. 200 þús.
Tekjuskattur ......... — — 900 —
Skattauki................ — — 250 —

---------------- 1350 þús.
Virðist ekki óvarlegt að gera ráð fyrir svipaðri skatthæð á þessu ári, og 

yrðu þá tekjur skv. frv.:
Alag á eignarskatt ....... 200% ki>. 400 þús.
Alag á ca % tekjuskatts 100% — 600 —

Kr. 1000 þús.
hvort árið, eða um 2 millj. króna bæði árin.

Sé gert ráð fyrir, að sveitar- og bæjarfélög leggi að minnsta kosti jafnt á 
nióti, yrðu til ráðstöfunar til atvinnubóta 4 millj. króna á næstu 2 árum, og 
meira, ef meira framlag er fáanlegt af bálfu sveitar- og bæjarfélaga, t. d. með 
lántöku sbr. 3. gr. frv.

Engar liorfur eru á því, að atvinnuleysið fari minnkandi fvrst um sinn. 
Þvert á móti. Síðastliðið ár munu a. m. k. 3000—4000 manns hafa verið atvinnu- 
lausir í kaupstöðum og kauptúnum mánuðum saman og sumir mikinn hluta 
árs. Orkar það vart tvimælis, bvort sæmilegra sé og bagkvæmara þjóðfélaginu 
að sjá þessum mönnum fyrir vinnu, svo að þeir geti unnið fyrir sér og skyldu- 
liði sínu, alls 10000—15000 manns, með gagnlegum störfum, eða fleyta þessum 
fjölmenna bóp fram á fátækrastyrkjum mismunandi útilátnum og ineð þeim 
afleiðingum, sem þeim fvlgja. Með atvinnubótum má í senn bæta úr sárri neyð 
fjölda manna og skapa varanleg verðmæti, sem eru almenningseign og geta 
bætt stórlega framtíðaratvinnuskilyrði beilla béraða og þar með lagt grund- 
völl til varanlegrar atvinnuaukningar.

Til þess að sýna, liversu skattur þessi kæmi niður, skal bent á eitt dæmi: 
Maður, sem liefir 12500 kr. í hreinar tekjur og 5 manns í heimili, greiðir nú 
462 kr. í tekjuskatt. Samkv. frv. ætti liann að greiða 924 krónur. Er þó enn 
nokkuð eftir til að leggja á útsvar til bæjar- eða sveitarþarfa. Skatturinn lendir 
aðeins á þeim, sem liafa háar tekjur, en alls eigi á lágtekjur eða miðlungstekjur 
fjölskyldufólks.

Nd. 275. Frumvarp
til laga um ráðstafanir til varanlegs atvinnuauka.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Vilmundur Jónsson.

1- gr.
Rikisstjórnin skal fyrir 1. ágúst 1933 bjóða út innanlands happdrættislán, 

allt að 3 milljónum kr., til 12 ára með eigi bærri ársvöxtum en 5%.
Helmingur vaxtanna, allt að 2%G, greiðist árlega skuldabréfaeigendum, 

en um liinn belminginn skal stofnað liappdrætti, er allir skuldabréfaeigend-
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ur eru þátttakendur í, og honum varið til að greiða happdrættisvinninga. Dreg- 
ið sé um happdrættisvinningana eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Fyrstu tvö 
árin greiðist engin afborgun af láninu, en síðan skal einn tíundi hluti skulda- 
bréfanna innlevstur ár hvert. Skuldabréfin hljóði á nafn og séu lægst 25 kr., 
en hæst 5 þús. kr. Vextir af þeim og happdrættisvinningar skulu undanþegnir 
tekjuskatti. Ríkisstjórnin setur reglur um gerð skuldabréfanna, innlausn 
þeirra, tilhögun lánsútboðs og annað þar að lútandi, svo og um upphæð og 
fjölda happdrættisvinninga og allt, er lýtur að tilhögun happdrættisins. Jafn- 
framt er bönnuð sala á erlendum happdrættismiðum og skuldabréfum ann- 
ara happdrættislána hér á landi. Brot gegn þessu varða sektum frá 500—10000 
kr., nema þyngri refsing liggi við að lögum.

2. gr.
Lánsfé það, sem ríkissjóði áskotnast samkv. 1. gr., skal ríkisstjórnin lána 

sveitar- og bæjarfélögum og samvinnufélögum, sem stofna vilja til nýrra at- 
vinnufyrirtækja, er sýnt þykir, að verði til varanlegs atvinnuauka, svo sem 
samyrkjufvrirtækja, báta- og skipakaupa til útgerðar, iðnaðarfyrirtækja, svo 
sem tunnugerðar, veiðarfæragerðar, hreyfivélagerðar og annars iðnaðar, er 
sérstaklega sé miðaður við þarfir landsmanna og innlent hráefni.

3. gr.
Lán þessi skulu veitt eftir tillögum þriggja manna nefndar, er sé skipuð 

þannig: Einn tilnefnir Alþýðusamband Islands, annan Búnaðarfélag íslands 
og hinn þriðja Fiskifélag Islands. Þau skulu veitt gegn 2. veðrétti í fyrirtækj- 
unum og mega nema 45% af stofnkostnaði fyrirtækisins, en þó aldrei vera 
hærri en svo, að samanlögð 1. og 2. veðréttarlán nemi meiru en 95% stofn- 
kostnaðar. Lánstími skal vera allt að 12 ár og fyrstu 1—2 árin afborganalaust, 
vextir 5% á ári og greiðast eftir á einu sinni eða tvisvar á ári.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Atvinnubætur i venjulegri merkingu eru einskonar bráðabirgðahjálp við 

vandræðum, sem vara skamman tíma, og gera sem slíkar geysimikið gagn, ef 
rétt er á haldið. En mest gagn gera þær, ef þeim er hagað svo, að með þeim 
sé lagður grundvöllur að varanlegri framtíðaratvinnu. Einkum er þessa brýn 
þörf á krepputímum eins og nú, þegar atvinnufyrirtæki einstaklinga ganga 
úr sér og enginn kostur er endurnýjunar eða viðbótar á þeim, en fólksfjölg- 
unin i landinu heldur áfram jafnt og þétt.

Með frv. þessu er ætlazt til þess, að tvennt vinnist í senn: að bætt sé úr 
augnabliks atvinnuskorti með vinnu við stofnun nýrra atvinnufyrirtækja, að 
svo miklu leyti sem hægt er að vinna að sliku hérlendis, og að lagður sé um 
leið grundvöllur varanlegs atvinnurekstrar.
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Þau fvrirtæki, er flni. liafa helzt í luiga, eru: útgerðarfyrirtæki, kaup eða 
smíði skipa og báta, samyrkjufyrirtæki, þar sem hentug skilyrði eru fyrir 
hendi, allskonar iðnaðarfyrirtæki, er vinni vörur, sem við þurfum nú að kaupa 
að, svo sem tunnur, veiðarfæri, hrevfivélar o. fl. o. fl., eða vinni úr efnum, 
er vér sjálfir frainleiðum, svo sem fiski, síld, ull, kjöti, gærum, mjólk o. fl. 
o. fl.

Þar sem hér er eigi um að ræða fé, er verða eigi eyðsluevrir, lieldur ganga 
til að stofna arðvænleg fyrirtæki í eigu almennings, þykir eigi ástæða til að 
afla þessa fjár með sköttum. Er því gert ráð fvrir, að ríkisstj. taki lán innan- 
lands til þessara framkvæmda og liafi vexti nokkru hærri en innlánsvexti og 
úthluti nokkrum hluta þeirra sem liappdrættisvinningum, til að gera skulda- 
bréfin útgengilegri. Hafa slíkar leiðir verið farnar viða erlendis við lántökur 
innanlands og þótt gefast vel.

Hiklaust má gera ráð fvrir, að erlendis verði auðfengið lánsfé fyrir mikl- 
um liluta þess, sem kaupa þarf erlendis frá, gegn öruggum 1. veðrétti i fyrir- 
tækjunum. Alstaðar er atvinnuleysi, og alstaðar kappkosta þjóðirnar að auka 
útflutning sinn og greiða fyrir sölu til annara landa, t. d. með lánsfé, ef 
greiðsla er tryggð. Þykir því óhætt að gera ráð fyrir, að a. m. k. 55% af 
stofnkostnaði fyrirtækjanna fáist annarsstaðar frá sem framlag hlutaðeig- 
enda og lán, og ætti þá að vera hægt að verja til stofnunar nýrra atvinnufyrir- 
tækja í eign almennings uni 6 millj. króna á næstu 2 árum og trvggja fjölda 
fólks varanlega framtiðaratvinnú.

Nd. 276. Frumvarp

til laga um stóríbúða- og háleiguskatt til húsnæðisbóta.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Vilmundur Jónsson.

1- gr.
Hver sá, sem býr i ibúð, sem metin er til fasteignamats yfir 20000 kr. virði 

með tilheyrandi lóð, og eigi hefir fleiri í heimili en 5 manns, skal greiða af henni 
stóríbúðaskatt. Fyrir hvern heimilismann unifram 5 skal hækka skattfrjálst 
ibúðarverð um 3000 kr. og lækka um sömu upphæð fyrir livern mann, er heim- 
ilismenn eru færri en 5. Þó skulu ibúðir, sem að fasteignamati eru 12000 kr. 
virði eða minna, jafnan vera skattfrjálsar.

Stóribúðaskatturinn skal nema:
Ef hinn skattskvldi hluti ibúðarverðsins er undir 5000 kr., greiðist af lion- 

um 3%.
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Af 5000 til 15000 kr. greiðast 150 kr. af 5000 kr. og 3,5% af afgangi
— 15000 — 25000 — — 500   15000 --- 4 % - - —
— 25000 -r- 35000 — - 900   25000 --- 4,5% — —
— - 35000 — 45000 — — 1350   35000 --- 5 % - —
— 45000 — 55000 — — 1850   45000 --- 5,5% — —
- 55000 — 65000 — — 2400 ------- 55000 --------- 6 % —

— 65000 — 75000 - - - - 3000 -------  65000 -------  6,5% — —
— 75000 og þar yfir — 3650 — 75000 — — 7 % — —

Húseigandi er ábyrgur fyrir skattgreiðslu leigjenda sinna, enda livílir skatt- 
urinn sem lögveð á húseigninni. Skattinn má taka lögtaki.

Skatturinn greiðist mánaðarlega eftir á, í fvrsta sinn 1. maí 1933. 
Skattfrjálsar eru íbúðir sendiherra erlendra ríkja, svo og íbúðir í búsum,

sem reist eru eftir að lög þessi öðlast gildi.

2. gr.
Af hverskonar húsaleigu, sem nemur meiru en 15% af kaupverði húseign- 

arinnar, að meðtalinni lóð, skal húseigandinn greiða háleiguskatt af því, sem 
umfram er. Kaupverð telst það verð, er eigandi eignaðist eignina fyrir í upphafi, 
að viðbættu hæfilega metnu andvjrði endurbóta og viðbygginga, en að frádreg- 
inni eðlilegri fyrningu. Hafi eigandi fengið eignina að erfðum, vegna stofnunar 
eða slita hjúskapar eða á annan þvilíkan bátt, telst kaupverðið það, sem eignin 
var honum útlögð fyrir. En ef um gjöf er að ræða, skal eignin sérstaklega metin 
i þessu skyni til verðs, svo sem það telst verið hafa á þeim tima, er eigandinn 
fékk hana i hendur.

Iláleiguskattinn skal reikna af þeim hluta húsaleigunnar, sem er umfram 
15% af kaupverði, og skal hann nema:

Af því, sem leigan nemur yfir 15% allt að 20% af kaupverði, greiðist 10%
99 99 20— 99 25------ • 20—

99 25— 99 30------ 30—
99 ' 30— 35------ 40—

99 ~99 35— 99 40------ 99~ 50—
99 —,,— 40— 99 45------ 9? 60—

99 45— 99 50------ 9 9 70—
99 50— 99 55— --- 80—

99 9 9 55— 60— - 90—
99 60— —.,— 65------ »9 100

Skattur þessi hvílir sem lögveð á eignunum, hefir lögtaksrétt og greiðist 
mánaðarlega eftir á, i fyrsta sinni 1. mai 1933.

Öryrkja fólk, sem jafnframt er efnalítið og ekki liefir meiri tekjur, að með- 
töldum tekjum af húsaleigu, en svo, að nægi til framfæris, má undanþiggja 
háleiguskatti.

Nú selur húseigandi eftir 1. maí 1933 liúseign, sem leigð er fyrir meira 
en 15% af kaupverði, og skal hann þá greiða skatt af söluverðinu, er nemi sömu



uppliæð og háleiguskatturinn nnindi nenia með óhreyttum leigumála frá sölu- 
degi til 31. desembér 1935.
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3. gr.
Skattur samkv. 1. og 2. gr. ákveðst af skattstjóra í Reykjavík. en af skatta- 

nefndum utan Revkjavikur. Fjármálaráðherra setur nánari reglur um ákvörðun 
skattsins, ákvörðun kaupverðs og mat á endurhótum, viðbvggingum og fvrn- 
ingu og hversu greina skal sundur og meta einstaka hluta í sama húsi til eignar, 
kaupverðs eða leigu.

Skattana innheimta skattheimtumenn ríkissjóðs.

4. gr.
Skatturinn rennur til hyggingarsjóða verkamanna, shr. lög nr. 71 8. sept. 

1931, og skiptist hlutfallslega milli sjóðanna eftir ihúatölu kaupstaðanna.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1935.

Greinargerð.
Ekki er unnt að gera áreiðanlega áætlun um tekjur samkv. frv., en flm. 

telja mjög varlegt að áætla þær um 150 þús. kr. á ári. Til þess að sýna, hvernig 
skatturinn kemur niður, eru látin fylgja nokkur raunveruleg dæmi hér úr Revkja- 
vík, og eru þau miðuð við skýrslur frá 1930.

I. Stóríbúðaskattur.
a. íhúð er að fasteignamati kr 81500,00. 9 manns i heimili. Verður þá skattur 

samkv. frumvarpinu kr. 2097,50. Ef 5 manns væru í þessu heimili, mundi 
skatturinn nema kr. 2790,00.

h. íbúð er að fasteignamati kr. 65100,00. 9 manns í heimili. Verður þá skattur 
samkv. frv. kr. 1264,50. Ef 5 manns væru í þessu heimili, yrði skatturinn 
kr. 1855,50.

e. Ibúð er að fasteignamati kr. 51800,00. 8 manns í heimili. Verður þá skattur 
samkv. frv. 812,00. Ef 5 manns væru í heimilinu, yrði skattur kr. 1206,00.

d. íbúð er að fasteignamati kr. 41000.00. 9 nianns í heimili. Skattur yrði samkv. 
frv. kr. 290,00. Ef 5 manns væru í þessu heimili, yrði skatturinn kr. 740,00.

e. íbúð er að fasteignamati kr. 33700,00. 8 nianns í heimili. Skattur vrði samkv. 
frv. kr. 141,00. Ef 5 manns væru i þessu heimili, yrði skatturinn kr. 454.50.

II. Háleiguskattur.
a. Hús er keypt á kr. 26000,00. Ársleiga nú 11100,00, eða 42,69' < af kaupverði. 

Skattur yrði samkv. frv. kr. 2370,00.
b. Hús er keypt á kr. 30000,00. Arsleiga er mi kr. 12360,00, eða 41,2% af kaup- 

verði. Skattur yrði samkv. frv. kr. 2466,00.
c. Hús er keypt á kr. 25000,00. Ársleiga er nú kr. 5000,00, eða 20% af kaupverði. 

Skattur yrði samkv. frv. kr. 125.00.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 82
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d. Hús er keypt á kr. 36000,00. Ársleiga er nú kr. 24000,00, eða 66,6 % af kaup- 
verði. Skattur af þessari leigu yrði samkv. frv. kr. 10500,00. 
í öðru frv., er sömu flm. flytja, er gert ráð fvrir, að. ákvæði laga um tóbaks-

einkasölu ríkisins, um að hálfur arður hennar skuli renna til hvggingarsjóða 
verkamanna, skuli nú þegar koma til framkvæmda. Aætlar stjórnin tekjur tó- 
bakseinkasölunnar 300 þús. kr. á ári, og vrði þá hlutur byggingarsjóðanna um 
150 þús. kr. hvort árið, og tekjur þeirra samkv. þessum 2 frv. um 600 þús. kr. 
samanlagt næstu 2 ár.

Sé gert ráð fyrir, að framlög félagsmanna og lán nemi a. m. k. sömu upp- 
hæð, er hægt að byggja fyrir 1200 þús. til 1500 þús. á þessu og næsta ári, en það 
svarar til 150—200 íbúða.

Væru með slíkum ráðstöfunum slegnar tvær flugur í einu höggi: Stórum 
aukin atvinna þeirra, er við byggingar fást og nú flestir verða að sitja auðum 
höndum, og mikilsverð bót ráðin'á húsnæðisvandræðunum og þar með dregið 
úr hinni óhæfilega háu húsaleigu, sem er einn meginþáttur dýrtiðarinnar hér i 
höfuðstaðnum, og reyndar fleiri kaupstöðum.

Nd. 277. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 76 23. júní 1932, um bráðabirgðabreytingu 
nokkurra laga.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Vilmundur Jónsson.

1- gr.
Liðirnir 2. (skemmtanaskatlur) og 3. (arður tóbakseinkasölu) skulu úr 

gildi felldir.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Samkv. lögum um einkasölu ríkisins á tóbaki skal liálfur arður einkasölunn- 

ar renna til byggingarsjóða verkamanna. Þykir óhæfa eins og nú er ástatt að 
svipta sjóðina þessum tekjum, einmitt þegar hin mesta þörf er húsnæðisbóta 
og atvinnuaukningar. .Skemmtanaskattinn þykir eftir atvikum sjálfsagt að taka 
til sérstakra kreppuráðstafana, meðan honura ekki er varið samkv. hinum 
upphaflega tilgangi, og er gert ráð fvrir því í öðru frv., er við flm. flytjum.
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Nd. 278. Frumvarp

til laga um lækkun vaxta.

Flm.: Haraldur Guðinundsson, Héðinn Valdimarsson, Vilniundur Jónsson.

1- gr.
Engir bankar, sparisjóðir eða aðrar peningastofnanir, sem rétt hafa til 

sparisjóðsstarfsemi, mega greiða liærri vexti en lög þessi ákveða. Gildir þetta 
jafnt, hvort sem um er að ræða fé í venjulegum viðskiptabókum stofnunar- 
innar, á innlánsskírteinum, hlaupareikningi eða til ávöxtunar á annan hátt.

2. gr.
Hámark vaxtanna skal vera:

a. af innstæðufé í viðskiptabókum 214% á ári,
b. af innlánsskírteinum til 6 mánaða eða lengri tíma 3% á ári,
c. af innstæðufé á hlaupareikningi 2% á ári.

3. gr.
Rikisstjórnin skal gera ráðstafanir til þess, að útlánsvextir peningastofn- 

ana þeirra, er starfa með innstæðufé, lækki tilsvarandi við lækkun innláns- 
vaxta, svo fljótt sem verða má og eigi siðar en frá 1. júlí 1933, og er henni heim- 
ilt að ákveða liámark útlánsvaxta fyrir liinar einstöku peningastofnanir, ef 
þörf gerist.

4. gr.
Frá þeim tima, er útlánsvextir peningastofnana hafa verið ákveðnir sam- 

kv. 3. gr., er og öðrum óheiinilt að taka bærri vexti af tilsvarandi lánum en 
peningastofnunum hefir verið heimilað.

5. gr.
Nú hefir peningastofnun tekið við fé til ávöxtunar á innlánsskirteini eða 

á annan hátt með sérstökum samningi, áður en lög þessi öðlast gildi, með hærri 
vöxtum en i 2. gr. segir, og skulu þeir þá standa óbaggaðir til næstu gjalddaga, 
þó eigi lengur en 6 mánuði frá því Iög þessi öðlast gildi.

6. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 10000—100000 kr. Mál, sem rísa 

kunna út af lögum þessum, skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. júlí 1935.
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Greinargerð.
Xauðsyn ber til þess að lækka útlánsvexti, en slíkt verður eigi gert án þess 

vextir af innstæðufé jafnfraint séu lækkaðir. Þvkir flm. réttara, að Alþin'gi 
ákveði hámark innlánsvaxta fvrir ákveðið árabil, 2 ár samkv. frv., en að leggja 
n'.íkt ótímabundið á vald stjórnarinnar. Hinsvegar þykir rétt að ætla stjórninni 
að ákveða liámark útlánsvaxta til samræmis við innlánsvextina.

Innstæðufé bankanna pr. 2 3 * * * *jy2 1932 var sem bér segir:
Landsbankans:

a. Sparisjóður og innlán .....................  kr. 34355 þús.
b. Hlaupareikningar ........................... — 6300 —

------------------ kr. 40655000.00
Útvegsbankans:

a. Sparisjóður og innlán .................... kr. 4360 þús.
b. Hlaupareikningar ........................... — 1750 —

----------------------- 6110000.00
Búnaðarbankans:

a. Sparisjóður og innlán ...................  kr. 1650 þús.
1). Hlaupareikningar ........................... — 270 —

----------------------  1920000.00

Samtals kr. 48685000.00 
Innstæða i sparisjóðum pr. ■il12 1929 var.................... — 8645000.00

Alls. kr. 57330000.00

Nd. 279. Frumvarp
til laga um kreppusjóð.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Vilmundur Jónsson.

1- gr.
Stofna skal sjóð í því skyni að leggja fram stvrk og lán til smábænda, smá- 

útgerðarmanna, iðnaðarmanna og annara smáatvinnurekenda, verkafólks og 
sjómanua, til þess að koma í veg fyrir, að þeir verði sviptir jörðum, íbúðarhús- 
um, útvegi og öðrum starfstækjum af völdum viðskiptakreppunnar.

2. gr.
í sjóðinn skal renna til ársloka 1935:

1. Tekjur samkv. lögum nr. 56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóð-
leikhús.

2. Helmingur tekna samkv. lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu rikisins
á tóbaki.
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3. Lögákveðið tillag til Búnaðarbanka íslands.
4. Framlag úr ríkissjóði 200000 kr. á ári, enda sé frestað framkvæmd jarð- 

ræktarlaga að svo miklu leyti, að gjöld rikissjóðs samkv. þeim lögum fari 
ekki fram úr kr. 200—250 000 á ári.

5. Álag á áfengistoll 200%, og skal álag þetta innheimt með tollinum.

3. gr.
Tilgangur kreppusjóðs er:

1. Að veita lán til þeirra, er í 1. gr. segir, til þess að inna af hendi greiðslur 
samningsbundinna afborgana og vaxta af veðskuldum eða til lánsstofnana 
þeirra, er skuldakröfurnar eiga.

2. Að veita styrk eða lán þeim, er í 1. gr. segir, til að ná samningum um 
greiðslufrest, vaxtalækkun eða skuldaeftirgjafir.

3. Að veita styrk eða lán til að gera bústofn bænda, starfstæki og búsafurðir 
fjölbrevttari og bæta söluskilvrði afurða þeirra.

4. Að veita styrk eða lán til að gera tilraunir með órevnd veiðarfæri og verk- 
unaraðferðir.

4. gr.
Fjármálaráðherra hefir á hendi yfirstjórn sjóðsins og veitir styrk og lán úr 

honum eftir tillögum 3 manna nefndar, er sé skipuð þannig: Einn maður af 
Alþýðusambandi íslands, einn af Búnaðarfélagi íslands og einn af atvinnuinála- 
ráðuneytinu.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Sú hætta vofir yfir miklum þorra hinna smærri bænda, að þeir verði sviptir 

jörðum sínum og bústofni vegna vanskila, sem eru orsakir kreppunnar og þeim 
með öllu ósjálfráðar, ef ekki eru gerðar ráðstafanir af hálfu hins opinbera til 
að hindra slikt.

En ekki hæfir að líta til bænda einna i þessu efni. Fleiri eiga um sárt að 
binda af völdum kreppunnar en þeir.

Alveg sama gildir um smáútgerðarmanninn, sem á atvinnu sína og afkomu 
undir því að fá að halda bátnum sínum, en vegna hins lága afurðaverðs getur 
ékki staðið í skilum með vexti og afborganir. Um báða gildir hið sama: Séu 
þeir sviptir þessum starfstækjum sínum, eiga þeir ekki annars úrkosta en að 
skipa sér í hinn fjölmenna hóp atvinnuleysingjanna. Og liæpið er, eins og nú 
árar, að aðrir taki við starfrækslu þeirri, sem þeir áður höfðu með höndum.

En það, sem hér hefir sagt verið um bændur og smáútgerðarmenn, má og 
að miklu feyti segja uin verkamenn og sjómenn, sem eignazt hafa hús til eigin 
nota. Sé gengið að þeim, þeg'ar þeir vegna langvarandi atvinnuleysis eru þess 
ómegnugir að greiða vexti og afborganir, og liúsin seld, er ekki einasta allt 
sparifé þeirra glatað, heldur og stórspillt möguleikum þeirra til að sjá fvrir
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sér. Tilgangur frv. er að ákveða fjárframlög til að standast þann kostnað, sem 
gera verður ráð fyrir, að leiði af nauðsynlegum ráðstöfunum í þessu efni, til 
ársloka 1935. Það, sem þá kallar fyrst að, er að gera ráðstafanir til þess, að 
veðhafar gangi eigi að þegar tryggingar eru nægar. I öðru lagi er ætlazt til, 
að jafnvel þótt menn geti ekki. staðið straum af skuldum sínum, miðað við 
venjuleg vaxtakjör, þá sé sjóðnum ætlað að hjálpa með styrk eða láni, eftir 
efnahag, til þess að fá samninga um lækkaða vexti, greiðslufrest eða skulda- 
eftirgjafir, ef skuldirnar eru meiri en svo, að líkur séu til, að unnt sé að greiða 
þær, en ástæður mæla með, að maðurinn haldi áfram starfrækslu sinni.

Þá er og til þess ætlazt, að sjóðurinn veiti eftir atvikum styrk eða lán til 
bænda til þess að gera bústofninn og afurðirnar fjölbreyttari, t. d. með því að 
hefja alifugla- eða loðdýrarækt, aukna og fjölbrevttari matjurtaræktun o. fl. þess 
háttar, sem gæfi nokkurn tekjuauka, en ekki eykur rekstrarkostnað húanna 
verulega og eigi krefst mikils stofnfjár. Hliðstæða hjálp er ætlazt til, að sjóður- 
inn veiti smáútgerðarmönnum.

Tekjur sjóðsins áætla flm. um 1400 þús. kr. á ári.
Nánar í framsögu.

Nd. 280. Tillaga
til þingsályktunar um enska lánið.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Vilmundur Jónsson.

Neðri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að gera sitt ýtrasta til þess að 
fá enska láninu frá 1922 breytt í annað lán með hagfelldari kjörum og neyta 
til þess heimildar samkv. löguin nr. 67 23. júní 1932, um lántöku fyrir ríkis- 
sjóð.

Nd. 281. Breytingartillaga
við frv. til 1. um bann við því, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði hærri 
vöxtu af innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir.

Flutningsm.: Steingrímur Steinþórsson.

1. Við 3. gr. Greinin falli niður.
2. Greinatalan breytist samkvæmt því. *



Þíngskjal 282—283 655

Nd. 282. Breytingartillögur
við frumv. til laga um bann við þvi, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði 
hærri vöxtu af innlánsfé en Landsbanki Islands greiðir.

Frá Guðbrandi ísberg og Birni Kristjánssvni.

1. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Heimilt er ráðherra að undanþiggja Söfnunarsjóð Islands' ákvæðum 

þessara laga, gegn því að sjóðurinn lækki útlánsvexti sína niður í 5% — 
fimm af hundraði — á ári, enda taki þetta einnig til eldri lána hans.

2. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Nd. 283. Frumvarp
til laga um dráttarvexti.

Flutningsm.: Guðbrandur ísberg, Halldór Stefánsson.

1- gr.
Bannað er lánsstofnunum, hverju nafni sem nefnast, að taka hærri drátt- 

arvexti en 1% — einn af hundraði — á mánuði af vaxtaupphæð þeirri, er 
greiðsludráttur liefir orðið á, og telst brot af mánuði heill mánuður.

2. gr.
Með löguní þessum eru úr gildi numin öll ákvæði laga, er koma i bága við 

þessi lög.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Greinargerð.
Flestar lánsstofnanir munu taka svipaða dráttarvexti, sem hér er farið 

fram á að levfðir verði sem hámark. Hinsvegar er þó vitað, að til er hér á landi 
lánsstofnun, sem tekið hefir dráttarvexti allt að þrefalt hærri en hér er lagt 
til að leyfðir verði. Virðist slíkt nálgast okur, og er sérstaklega tilfinnanlegt á 
krepputímum þeim, sem nú eru.
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Ed. 284. Breytingartillögur
við brevtingartillögur á þskj. 156 Bifreiðaskattur .

Frá Jóni Jónssvni og Fánari Árnasvni.

1. Við 1. Brevtingartill. orðist svo:
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
a. í stað orðanna „4 aura“ í 1. gr. laganna komi: 5 aura.
b. I stað orðanna ,.l --- ein króna“ í sömu grein komi: 50 aura.

2. Við 4.
a. í stað orðanna „Ráðberra ákveður .... frá hlutaðeigendum“ komi: 

Báðherra ákveður með reglugerð skipting þessa fjár fnilli aðilja, og er 
heimilt að krefjast tvöfalds framlags á móti frá hlutaðeigendum, svo 
og að setja önnur skilyrði, er tryggja hagkvæma framkvæmd verksins, 
og að fé þessu verði varið þar, sem þörf er mest.

1). Við brevtingartillöguna hætist ný málsgr., svo liljóðandi:
Styrkur samkv. b,- og d.-lið þessarar greinar er því skilyrði bund-

inn, að hlutaðeigandi bæjarfélag, svsla eða kauptún verji á þvi ári til 
vegaviðhalds að minnsta kosti sem svarar 2%< af verði fasteigna innan 
bæjar, sýslu eða kauptúns eftir fasteignamati.

Ed. 285. Nefndarálit
um frv. til laga um sölu kirkjujarðarinnar Mið-,Sámsstaða.

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin mælir með, að frv. verði samþykkt óbrevtt.

Alþingi, 29. marz 1933.
Magnús Torfason, Pétur Magnússon, Jónas Jónsson,

form. frsm. fundaskrifari.

Ed. 286. Nefndarálit
um frv. til hjúkrunarkvennalaga.

Frá állslierjarnefnd.

Nefndin mælir með frv. með eftirfarandi

BREVTINGF.
2. gr. frv. orðist svo:
Ekki má ráða aðrar konur en þær, sem eru fullgildar lijúkrunarkonur sam-
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kvænit 1. gr., til sjálfstæðra hjúkrunarkvennastarfa við sjúkrahús, sjúkraskýli, 
elhheinhli, barnahæli og aðrar þess háttar stofnanir, að skólum sem skólahjúkr- 
unarkonur, né til að starfa að öðrum tilsvarandi almennnra hjúkrunarkvenna- 
störfum.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá ákvæðum þessum, þegar sérstakar á- 
stæður eru fyrir hendi.

Akvæði greinarinnar ná ekki til almennrar hjúkrunar og hjálparstarfsemi 
á heimilum utan kaupstaða, hvort sem hún fer fram á vegum sveitarfélaga eða 
einstakra hjúkrunar- eða hknarfélaga í sveitum.

Alþingi, 29. marz 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
form. fundaskr., frsm.

Ed. 287. Lög
um samþykktir um mat á heyi til sölu.

(Afgreidd frá Ed. 29. marz).

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum að gera samþvkktir fyrir einn hrepp eða fleiri um 

mat á heyi til sölu.
2. gr.

Þegar samþykkt er gerð á sýslufundi, skal með nægum fyrirvara kvatt til 
fundar á svæði því, sem ætlazt er til, að samþvkktin nái vfir. Sýslunefndin á- 
kveður fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er hún kýs til, auglýsir fundar- 
dag og stjórnar fundi. Atkvæðisrétt á þeim fundi eiga allir, er kosningarrétt hafa 
i sveitarmálefnum.

3. gr.
A fundi þeim, sem um getur i 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp 

sýslunefndarinnar til samþykktar. Fallist fundurinn með % atkvæða á frum- 
varpið óbreytt, sendir sýslumaður það atvinnumálaráðherra til staðfestingar og 
löggildingar. Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri við það brevtingar, ef 
þær eru samþykktar með % atkvæða og sýslunefnd fellst á þær.

Fallist sýslunefnd ekki á breytingar fundarins, skal kveðja til fundar á 
ný, og samþykki fundurinn þá frumvarpið óbreytt með % atkvæða, fer um það 
sem fyrr segir.

Frumvarp, sem ekki nær % atkvæða á samþykktarfundi, er fallið.

4. gr.
Nú er samþykkt send ráðherra til staðfestingar, en hún þykir fara í bága 

við grundvallarreglur laga eða rétt manna, eða hún virðist ekki tryggja nægilega
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 83
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hag kaupanda eða seljanda hevs, og synjar þá ráðherra um staðfestingu, endur- 
sendir frumvarpið og tiigreinir ástæður fyrir synjaninni. Að öðruln kosti stað- 
festir hann samþykktina, skipar fyrir um birting hennar og tiltekur, hvenær 
hún öðlist gildi. Gildir hún þá upp frá því fyrir alla þá, sem kaupa eða selja 
hey, sem framleitt er á samþykktarsvæðinu.

Staðfestri samþvkkt verður ekki breytt á annan hátt en til hennar var 
stofnað.

5. gr.
1 samþykkt skal ákveða:

a. Að allt hey, sem selt er kaupanda utan hrepps, skuli metið af matsmönn- 
um, er lögreglustjóri nefnir til, nema aðilar séu á annað sáttir. Lögreglu- 
stjóri setur heymatsmönnum erindisbréf, og skulu þeir undirrita dreng- 
skaparvottorð áður en þeir taka við starfi sínu, um að þeir vilji rækja það 
af alúð og samvizkusemi.

b. Hversu flokka skal hey eftir gæðum.
c. Hvar mat skal fram fara.
d. Um merkingu á heyi og umbúnað við sendingii.
e. Um borgun til matsmanna.
f. Annað, sem þurfa þykir, eftir atvikuin og staðháttum.

6. gr.
í samþykktum má ákveða sektir í sýslusjóð, allt að 500 kr., fyrir brot gegn 

þeim. Mál út af þeim hrotum skulu rekin sem almenn lögreglumál.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 288. Lög
um viðauka við lög nr. 20, 27. júní 1915, um heimild til að veita lán úr Bjarg- 
ráðasjóði.

(Afgreidd frá Ed. 29. marz).

1- gr.
Aftan við 1. gr. laga nr. 20, 27. júní 1925, um heimild til að veita lán úr 

Bjargráðasjóði, komi svo hljóðandi málsgrein:
d. sýslufélögum, til að fyrirbyggja kornvöruskort vegna samgöngutálma af 

hafísvöldum.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
2. gr.
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Nd. 289. Þingsályktun
um rýmkun á innflutningslevfi fyrir sauðfé.

(Afgreidd frá Nd. 29. marz).

NeSrj deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka fvrir 
næsta Alþingi, hvort eigi sé unnt að rýmka ákvæði laga nr. 27, 8. sept. 1931, um 
innflutning sauðfjár til sláturf járbóta, þannig, að einstökum mönnum verði, með 
leyfi ráðuneytisins, heimiluð stofnfjárrækt hinna erlendu kvnja, en þó megi 
haldast fullt örvggi um það, að ekki flytjist til landsins sjúkdómar með hinu 
innflutta fé.

i

Ed. 290. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 82 23. janúar 1932, um sjúkrasamlög. 

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með frv. með þessum

BREYTINGUM.
1. Frvgr. verði 1. gr.
2. A eftir kemur ný gr. (2. gr.):

Þegar lög þessi hafa verið staðfest, skal fella tcxta þeirra inn í megin- 
mál laga nr. 82 1932 og gefa þau út svo hrevtt.

Alþingi, 29. marz 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
form. . fundaskr., frsm.

Nd. 291. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 43 3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á ís- 
lenzkum gufuskipum.

Flutningsmaður: Héðinn Valdimarsson.

1. gr.
Önnur grein laganna orðist svo:
Sá einn, er öðlazt hefir véjgæzluskírteini, á rétt til að vera undirvélstjóri 

á íslenzku gufuskipi með 300 ha. vél (indiseret) og minni.



660 f’ingskjal 291

Skírteinið öðlast sá einn, er:
a. liefir staðizt vélgæzlu eða vélstjóraskólann í Reykjavik,
b. hefir stundað járnsmiði í 3 ár og verið kyndari í eitt ár eða verið aðstoð- 

armaður i vél eða vélstjóri með undanþágu í 3 ár og hefir meðmæli sjniða 
þeirra eða vélstjóra, er hann hefir unnið með,

c. hefir ekki verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, er svívirðilegt telst að 
almenningsáliti.
Stjórnarráðið setur reglugerð, eftir tillögum þar um fróðra manna, hvern- 

ig vélgæzlukennslunni skuli háttað, svo og um vélgæzluprófið og prófskilyrði.

2. gr.
3. gr. orðist svo:
Sá einn, er fullnægir skilyrðum þeim, er sett eru í 2. gr. laga þessara, og 

hefir verið undirvélstjóri á gufuskipi með meira en 75 ha. vél (indiseret) i eitt 
ár, á rétt til að vera yfirvélstjóri á gufuskipum með 300 ha. vél og minni. Sajna 
gildir um þá, er hafa verið vélstjórar á gufuskipum með undanþágu, ef þeir 
hafa próf af vélgæzludeildinni eða vélstjóraskólanum.

3. gr.
1. janúar 1935 falla úr gildi lög nr. 14 15. júní 1926, svo og önnur ákvæði, 

er kunna að brjóta í bága við lög þessi.

Greinargerð.
Það er óþarfi að hafa langa greinargerð fyrir frumvarpi þessu. Það er 

fram komið eftir ósk Félags undanþáguvélstjóra og Yelstjórafélags Islands. 
Með lögunum 1915 um atvinnu við vélgæzlu á íslenzkum gufuskipum er svo 
ráð fvrir gert, að stofnuð verði vélgæzludeild við vélstjóraskólann í Reykjavik, 
þar sem inntökuskilvrði verði minni en til aðalskólans og réttindi auðvitað í 
samræmi við þá menntun, sem hún veitir. Þessi deild hefir, eins og kunnugt er, 
aldrei verið stofnuð, en hinsvegar hefir hér risið upp heil stétt manna, sem 
eru undanþáguvélstjórarnir. En eftir núgildandi lögum fá menn engin réttindi, 
þótt þeir sigli um margra ára skeið sem vélstjórar, enda vafasamt, livort slikt 
væri rétt án þess eitthvert bóknám komi til. Hafa þvi þau 2 félög, sem áður eru 
nefnd, komið sér saman um að fara þess á leit, að Alþingi veitti fé til stofn- 
unar slíkrar deildar við vélstjóraskólann samkvæmt heimild laga frá 1915, og 
hefir ósk þess efnis, svo og áætlun um kostnað við slíka deild, verið lögð fyrir 
fjárveitinganefnd Nd. Alþingis.

En með því að lögin frá 1915 um réttindi þau, er þeir, sem próf tækju af 
vélgæzludeildinni, eru að ýmsu leyti ekki viðeigandi nú, þá þótti rétt að auka 
réttindi þessi að nokkru, þar sem skipastól vorum er að ýmsu leyti öðruvísi 
háttað en þá var. Með breytingu þeirri, sem hér er farið fram á eftir frv. þessu, 
er svo ráð fyrir gert, ef hún verður samþykkt, að menn þeir, sem koma út af 
deildinni, öðlist réttindi sem vélstjórar á allflestum línuveiðagufuskipum, þeim 
er hér eru nú við land. Ennfremur er brevting sú, sem farið er fram á, að gerð
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verði eftir frv. á gildandi löguni, sniðin eftir því, að svo iná gera ráð fyrir, að 
þeir, er sækja deildina, hafi verið vélstjórar um margra ára skeið, og að frum- 
varpið er samið eftir óskum og samkomulagi undanþáguvélstjóra og Vélstjóra- 
félags Islands.

Fylgiskjal I.
Reykjavik, 14. jan. 1933.

Samkvæmt beiðni frá liinu háa kennslumálaráðuneyti gef ég hér með yfir- 
lit yfir kostnað þann, er fyrirhuguð vélgæzludeild við Vélstjóraskóla Islands 
mun hafa i för með sér. Yfirlit mitt nær yfir allán kostnað að undanskildu hús- 
næði, sem ég ekki að svo stöddu get ákveðið.

Gagnvart kostnaði vegna húsnæðis skal ég til skýringar geta þess, að 
starfstimi deildarinnar er fvrirhugaður 4 mánuðir.

Stundakennsla ....... kr. 2400.00
Prófkostnaður ..............  — 150.00
Ræsting ......................... — 150.00
Kol og rafmagn .............— 125.00
Húsgögn .......................  — 300.00
Ýms kostnaður ............  — 375.00

Alls kr. 3500.00

Virðingarfyllst.

M. E. Jessen.

Til kennslumálaráðuneytisins.

Fylgiskjal II.
Reykjavik, 1. febr. 1933.

Samkvæmt ósk yðar, herra kennslumálaráðherra, læt ég hér með í Ijós 
álit mitt um fyrirhugaða vélgæzludeild við vélstjóraskóla Islands.

Astæðan fyrir þvi, að ég álít deild þessa nauðsvnlega, er fyrst og fremst 
sú, að menn þeir, sem sækja ætla deildina, liafa að ýmsu leyti nú þegar nokk- 
uð meiri rétt en aðrir til þess að fá próf frá henni, af þeirri ástæðu, að þeir 
hafa þegar gegnt vélstjórastarfi í mörg ár, vegna þess að menn með réttindum 
hafa ekki verið til. Þessa menn álít ég þvi hafa nokkra kröfu til þess að fá að 
halda áfram starfi sínu, þar sem þeir eru komnir nokkuð inn Gverkahring vél- 
stjóra. fvrir starfsemi sína.

Ég tel það ákaflega nauðsynlegt, að menn þessir fái menntun nokkra 
undir framhaldsstarf í þessa átt. Þó að menn þessir hafi að visu verið nothæfir
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við starf þetta fram að þessu, þá er þvi ekki að leyna, að þá skortir ýmsa þá 
kunnáttu í starfinu, sem ég álít nauðsynlega. Vélar eru alltaf að fullkomnast í 
skipum vorum, og svo er einnig um ýinislegan útbúnað, að hann er stöðugt að 
breytast og fullkomnast. Til þess að mál þetta fái viðunanlega lausn, þá álít ég 
það rétt, að fvrirhuguð deild verði stofnuð. Þar fer það saman, að menn þessir 
geta fært sér i nyt þann tima, sem þeir liafa þegar eytt til starfs þessa, og 
einnig notið þar bóklegrar menntunar á tiltölulega ódýran hátt.

Ég legg þvi eindregið til, að framkvæmdum í þessa átt, þ. e. stofnun deild- 
arinnar, verði flýtt svo mikið, sem auðið er.

Hvað viðkemur kostnaði við deildina, þá mun liann ekki verða meiri en 
ég liefi tilgreint í bréfi mínu til kennslumálaráðunevtisins, dags. 14. f. m., að 
undanskildri húsaleigu, sem ætti ekki að vera mjög tilfinnanleg, læt ég þess 
gétið, að vegna þess, að ég álít deild þessa mjög nauðsynlega, þá hefi ég gert 
mér allt far um, að tilvera hennar verði svo ódýr sem auðið er.

Virðingarfyllst.

(sign) M. E. Jessen.

Til kennslumálaráðunevtisins.

Nd. 292. Breytingartillaga
við frv. til laga uin stjórn vitamála og um vitabvggingar (þskj. 239).

Frá Haraldi Guðmundssvni.
Við 9. gr.
Á eftir „Glettinganesi ............. hljóðviti“ komi: Brimnesi við Seyðis-

fjörð.............ljósviti.

Ed. 293. Nefndarálit
um frv. til laga um hámarkslaun.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir klofnað um máhð. Minni hlutinn, Jón Þorláksson, vill fella 
frv., en meiri hlutinn vill ráða til að samþykkja það með þeim breytingum, sem 
kynnu að bæta það, en ekki raska megintilgangi þess.

Síðan á stríðsárunum hafa 'laun og tekjur manna orðið miklu misskiptari 
en áður var. Samningsbundin laun komust í íslandsbanka upp í 10 þús. kr., og 
skipstjórar á togurum og framkvæmdarstjórar við sum útgerðarfélögin fengu 
jafnvel hærri tekjur en þetta. En svo mikið ósamræmi var í þessari þróun, að
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fslandsbanki og flest þau fyrirtæki, sem greiddu hæst laun, voru allra verst 
stödd, og sum á barmi gjaldþrotsins eða lögðust i rústir.

í skjóli þessarar háu kaupgreiðslu hækkuðu laun starfsmanna ríkisins meira 
en góðu hófi gegndi í sumum starfsgreinum, en í öðrum héldust lágu launin, 
svo sem hjá símafólki, harnakennurum, prestum o. fl. En alstaðar þar, sem 
samanburður gat komizt að við hin háu laun útvegs og verzlunar, hækkaði kaup- 
ið, og varð margfalt hærra en fyrir strið.

Hinar geysiháu tekjur fésýslustéttanna og nokkurra af starfsmönnum rikis 
og bæjarfélaga höfðu skaðleg áhrif í landinu. Eyðslan óx miklu meira en efni 
stóðu til. 1 Reykjavík sýna verkin merkin, að á síðustu árum hafa þotið upp 
skrauthýsi fyrir þessa nýju eyðslustétt, sum sem kosta frá 60—250 þús. kr., og 
má segja, að heilar götur séu sumstaðar hyggðar í þessum stil. Til að húa í 
þessum húsum þarf mjög háar tekjur, miklu hærri tekjur heldur en samrýmast 
efnalegu ástandi þjóðarinnar.

Hin mikla eyðsla þessara stétta liefir orðið að fyrirmynd fyrir margan 
mann, sem lítið liefir lianda nrilli. Hefir á þann liátt skapazt stóreyðsla þeirra 
fátæku, sem reyna að tolla í tízkunni og semja sig að siðum þeirra, sem mest 
láta á sér bera og mest nota af peningum til fávíslegra hluta. Þetta ólieilhrigða 
eyðslulíf er að verða þjóðarvoði. Því hefir verið lialdið uppi með að sökkva í 
það milljónum af starfsfé bankanna og af útlendum lánum. Almennt er húizt 
við, að þegar ekki verði lengur tekin eyðslulán til að halda uppi óhófslífi því, 
sem nú hefir verið lýst stuttlega, þá niuni töluvert nrikið hrynja af þeim spila- 
borgum, sem reistar hafa verið á síðustu 16 árunum.

Með verðfalli landbúnaðarafurða og auknu atvinnuleysi við sjóinn liefir 
skapazt ný andstaða við óhófseyðslu fésýslustéttarinnar. Nú er bæði af minna 
að taka úr framleiðslulífinu til að lialda uppi stóreyðslu til persónulegra þarfa, 
og á hinn bóginn þolir ekki hinn vinnandi hluti þjóðarinnar það misræmi, sem 
nú færist í vöxt. Bændur, verkamenn og sjómenn spara við sig og sína, jafnyel 
brýnustu lifsnauðsynjar, en sjá marga þá, sem mest skulda bönkunum og minnst 
vinna til gagns, byggja sér skrauthýsi fyrir 100—150 þús. kr. og lifa dýru veizlu- 
lifi, sem fer illa a. m. k. á tímum almennra þrenginga.

Með lögum um embættislaun er talið, að ekki sé hægt að breyta gildandi 
samningum um veittar stöður. Og auk þess er mest eyðsla hjá einkafvrir- 
tækjum og fésýslustofnunum. Þar er hin sanna uppspretta eyðslunnar og háu 
launanna. Og þangað nær ekki armur launalaganna.

En armur skattalaganna nær líka til þeirra manna. Kreppan hefir kennt 
þjóðinni þetta, og nú í haust og vetur hafa komið einróma raddir frá þingmála- 
fundum svo að segja í hverri byggð á landinu um að taka kúfinn ofan af háum 
launum og stórtekjum, sem varið er til persónulegrar evðslu, og verja þvi, sem 
á þann hátt kemur í ríkissjóð, til að létta lífsbaráttu þeirra, sem erfiðast 
eiga í þjóðfélaginu og fremur öðrum bera hita og þunga framleiðslubaráttunnar. 
Þess munu engin dæmi hér á landi, að nokkur tillaga um nýjan skatt liafi á 
fáum mánuðum náð jafnnriklum vinsældum hjá borgurum landsins eins.og frv. 
það, sem hér liggur fyrir. Það, sem borgarar landsins meta mest við þetta frv., 
er, að það bendir á leið til að draga úr lrinni óhóflegu persónulegu eyðslu fé-
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sýslustéttarinnar, sem er ofurefli framleiðslu landsins og sem hefir stórlega 
spillandi áhrif á æsku landsins og allt þjóðlífið. Sá byltingarhugur, sem nú bólar 
á í landinu hjá ungu kynslóðinni, er sumpart bein uppreistarhneigð hinna fátæku, 
sem bera kjör sín saman við líf eyðslustéttarinnar og finna þar engan sameigin- 
legan réttlætisgrundvöll, en að sumu leyti getur óreyndum unglingum þótt glæsi- 
legt að vinna sér framtiðarheimili i skrautbyggingum eyðslustéttarinnar, þó að 
eigendaskiptin verði ekki að öllu leyti með löglegum hætti. Ekkert myndi liafa 
betri áhrif á þá æsku, sem á þann hátt er afvegaleidd af kvnnum og samanburði 
við eyðslustéttina, heldur en ef þær byrjuðu hófsamt líf, vinnusemi og sparneytni 
i hvívetna, en að nokkru af þvi fé, sem áður gekk til að halda uppi þeim lífs- 
venjum, sem voru ofurefli raunverulega fátækri þjóð, yrði varið til að koma at- 
vinnulífi þjóðarinnar á fastan grundvöll.

Sumir menn hyggja, að hér á landi sé enginn „kúfur“ til í efnalegum kring- 
umstæðum, sem taka megi um stundarsakir í hallærisráðstafanir. Til að sanna, 
að svo sé ekki, eru látnar fylgja til skýringar frv. tvær stuttar yfirlitsskýrslur 
um hag betur settu stéttanna í Reykjavík árið 1931. Páll Zophoniasson ráðu- 
nautur hefir gert þessa hagskýrslu eftir skattaframtölum þess árs, eins og þau 
lágu fyrir ríkisskattanefndinni. Sýna þær skýrslur háðar, að vel má án varanlegs 
skaða um 3 ára skeið minnka nokkuð alla meiri háttar persónulega eyðslu í 
landinu, til að styrkja þjóðina alla i erfiðri lífsbaráttu.

Alþingi, 29. marz 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,
form. fundaskr. og frsm.

Fylgiskjal I.

Skýrsla um nettóskattskyldar tekjur Reykvíkinga árið 193v.
(Persónufrádrag alstaðar dregið frá).

Nettótekjur voru milli 
kr. í heilum þúsundum.

Tala manna, er 
höfðu tekjur í 

fyrsta dálki.

Alls tekjur manna 
þeirra, er taldir 

eru hér aö framan.
Prósent af öllum 
tekjum í bænum.

Meðaltekjur 
á mann.

65 til 70000 1 67000 0,3 67000
40 — 45000 1 42500 0,2 42500
35 — 40000 4 1480Q0 0,6 37000
30 — 35000 5 160000 0,65 32000
25 — 30000 8 216000 0,85 27000
20 — 25000 19 418000 1,6 22000
15 — 20000 36 612000 2,4 17000
10 — 15000 133 1596000 6,2 12000
5 — 10000 777 5439000 21,2 7000
3 — 5000 1831 7324000 28,6 4000

K o — 3000 8235 9597050 37,4 1165
Alls 11050 25619550 100,0
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Fylgiskjal II.

Skattskyldar eignir Reykvíkinga 31. des. 1931 skiptust þannig:
Milli 6 og 10000 áttu 563 samtals kr. 4317800

— 10 — 20000 — 586 — 8155800
— 20 — 30000 — 202 - 4863600
-— 30 — 50000 - 171 -- — 6553500
-—- 50 — 70000 — 69 -- - 4022900
-—- 70 — 100000 -- 54 — 4462200
— 100 — 150000 31 3755100
— 150 — 200000 16 - - 2757800
— 200 — 300000 21 — 5010100
— 300 — 500000 — 10 - 3938000

Yfir 500000 — 3 — — 1992800

Ed. 294. Frwmvarp
til laga um brevting á lögum nr. 32 frá 1931, uni búfjárrækt.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
A eftir orðunum „taka þátt í sameigínlega kostnaðinum, sbr. 3. gr.“ í

1. mgr. 7. gr. laganna komi: og má laka hið niðurjafnaða gjald lögtaki.
Orðin „nema hálfan“ í 2. mgr. sömu greinar falli niður.

2. gr.
Á eftir orðununi ,.lög nr. 19, 15. júni 1926“ í 89. gr. laganna komi: lög 

nr. 27, 7. mai 1928.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 295. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 282 Vextir af innstæðuféL

Frá Jónasi Þorbergssyni.

Tillgr. orðist svo:
Heimilt er ráðherra að veita Söfnunarsjóði Islands levfi til þess að ákveða 

útlánsvexti sina 1 % — einn af hundraði - á ári hærri en I.andsbanka íslands. 
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 84
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Nd. 296. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934 og við brtt. á þskj. 199.

I. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 12. gr. 3 (Læknisvitjanastvrkur).
a. Liðurinn hækki um 250 kr.
b. Aftan við aths. bætist nýr tölul.:

Til Álftveringa 250 kr.
II. Frá Vilmundi Jónssyni.

1. Við 12. gr. 9. Nýr liður.
Til fjörefnarannsókna á þjóðleguni islenzkum mat- 

vælum ................................................................................ 5000
2. Við 12. gr. 10. Nýr liður:

Til Jónasar Kristjánssonar héraðslæknis, Sauðár- 
króki, ferðastyrkur til að sækja læknafund í Stokkhólmi, 
þar sem rætt verður um hollustu og óhollustu mataræðis 1000

III. Frá Sveinbirni Högnasyni og Jóni Ölafssyni.
Við 12. gr. .10. Nýr liður:

Til Kristjáns Grímssonar læknis, til framhaldsnáms í
handlækningum erlendis ......................................................... 1000

IV. Frá Haraldi Guðrruindssyni.
Við 12. gr. 17. b. Nýr liður:

Styrkur til viðbyggingar sjúkrahússins á Seyðisfirði .... 12000
V. Frá Guðbrandi tsberg.

Við 12. gr. 17. j. (Rauðakrossdeild Akurevrar).
Fyrir „500“ kemur ........................................................ 1500

VI. Frá Steingrími Steinþórssyni og Bernh. Stefánssyni.
Við 12. gr. 17. k. Nýi* liður:

Til Gísla Kristjánssonar, til þess að standast kostnað við 
dvöl á sjúkrahúsi erlendis ..................................................... 1500

VII. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 12. gr. 17. m. Nýr liður:

Til Magnúsar Magnússonar, til þess að leita sér lækningar
vegna áverka, er hann fékk við vegavinnu ríkisins ............. 2000

VIII. Frá Sveini Ólafssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 4. (Holtavörðuheiðarvegur).

■Fyrir „40000“ kemur ..................................................... 20000
IX. Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 13. gr. A. II. a. 5. Nýr liður:
Langadalsvegur í ísaf jarðarsýslu ................................... 4000

X. Frá Steingrími Steinþórssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 8. (Hofsósvegur).

Fyrir „3000“ kemur . .•..................................................... 6000
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XI. Frá Birni Kristjánssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 12. (Þistilfjarðarvegur).

Fyrir .,5000“ kemur........................................................ 10000
Til vara............................................................................ 8000

XII. F rá Halldóri Stefánssyni.
A. Við 13. gr. A. II. a. 13. (Bakkaf jarðarvegur).

1. Fyrir „4000“ keniur ..................................................... 6000
2. Nýir liðir á eftir:

a. Vopnafjarðarvegur ................................................... 6000
b. Úthéraðsvegur .......................................................... 6000

B. Við 13. gr. A. II. a. 14. (Jökuldalsblíðarvegur).
1. Fyrir „Jökuldalsblíðarvegur“ keinur Jökulsárhliðar- 

vegur.
2. Fyrir „4000“ keinur ..................................................... 6000

XIII. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við brtt. 199, 20. a. (Við 13. gr. A. II. a. 14.). (Fjarðarheið- 

arvegur).
1 stað „8000“ kemur ............................................................ 13000

XIV. Frá Sveini Ólafssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 14. Nýr liður:

Skriðdalsvegur ................................................................ 3000
XV. Frá Jóni Ölafssyni og Sveinlrirni Högnasyni.

NdS 13. gr. A. II. a. 16. Nýr liður:
Hvolsvallarvegur ................................................................... 3000

XVI. Frá Sveini Ólafssyni og Halldóri Stefánssyni.
Við 13. gr. B. 1. b. (Eimskipafélag íslands).

Við liðinn bætist atbugaseind: enda liagi félagið áætlun 
svo, að strandsiglingar taki sein jafnast til allra landshluta.

XVII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. C. VIII. (Bryggjugerðir og lendingarbætur).

Fvrir „20000“ kemur ..................................................... 25000
XVIII. Frá Sveini Ölafssyni.

Við 13. gr. C. VIII. Við liðinn keinur atbugasemd:
Þar af til bátabryggju á Vattarnesi ............................... 3000

XIX. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:

Til viðgerðar á öldubrjótnuin í Bolungavík . ............. 20000
XX. Frá Bernh. Stefánssyni.

Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:
Til öldubrjóts austur af Siglufjarðareyri, gegn tvöföldu

tillagi frá hafnarsjóði Siglufjarðar ...................................... 200000
XXI. Frá Pétri Halldórssyni og Magmísi Jónssyni.

Við 14. gr. B. I. i. Nýir liðir:
1000a. Til þess að balda uppi kennslu í tauga- og geðsjúkdóniuin
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b. Til Matthíasar Þórðarsonar, til fyrirlestrahalds í háskól-
anum ...........................................  1000

c. Risnufé rektors háskólans ................................................ 2000
Til vara ............................................................................. 1500

XXII. Frá Jóni Ölafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:

Til Jóns Gissurarsonar, til lokanáms í verzlunarfræði við
þýzkan háskóla ....................................................................... 1000

XXIII. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:
a. Til Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, til að ljúka vél-

fræðinámi í Þýzkalandi ..................  1000
h. Til Árna Skúlasonar, til að ljúka trésmíðanámi í Kaup-

mannahöfn ........................................................................ 1000
Til vara............................................................................. 800

XXIV. Frá Ólafi Thors og Bjarna Asyeirssyni.
Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:

Til Jóns Blöndals, til lokanáms í hagfræði .................... 1200
XXV. Frá Guðbrandi lsberg.

Við 14. gr. B. X. b. (Iðnfræðsla á Akurevri).
Fyrir „1500“ kemur......................................................... 2500
Til vara............................................................................. 2000

XXVI. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 14. gr. B. X. d. Nýr liður:

Til iðnaðarmannafélagsins í Vestmannaeyjum, til kvöld-
skólahalds ................................................................................ 1200

XXVII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 14. gr. B. XIII. 4. (Barnaskólahús utan kaupstaða).

Fyrir „15000“ kemur ..................................................... 17000
XXVIII. Frá Bjarna Ásgeirssyni, Ólafi Thors og Haraldi Guðmundssyni.

Við 14. gr. B. XXI. Nýr liður:
Til glímufélagsins Ármanns, upp í halla af ferð glímu-

flokks til Stokkhólms i tilefni af íslenzku vikunni þar.........  1500
XXIX. Frá Bergi Jónssyni.

Við 15. gr. 15. Nýr liður:
Til Helga Guðmundssonar kennara í Austmannsdal, til 

þjóðsagnasöfnunar á Vestfjörðum og útgáfu safnsins.........  1000
Til yara............................................................................ 600

XXX. Frá Sveinbirni Högnasyni og Steingrími Steinþórssyni.
Við 15. gr. 24. (Guðm. Finnbogason).

Liðurinn fellur niður.
XXXI. Frá Guðbrandi ísberg.

Við 15. gr. 25. (Halldór Kiljan Laxness).
Liðurinn fellur niður.
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XXXII. Frá Sveinbirni Högnasyni og Steingrími Steinþórssyni.
Við 15. gr. 29. (Hannes Þorsteinsson).

Liðurinn fellur niður.
XXXIII. Frá sjávarútvegsnefnd.

Við 15. gr. 33. Nýr liður:
Til Árna Friðrikssonar, vegna ritstarfa og fyrirlestra uni 

fiskilíf og fiskiveiðar ............................................................
Til vara............................................................................

XXXIV. Frá Haraldi Guðmundssyni, Héðni Valdimarssyni og
Vilmundi Jónssyni.
Við 16. gr. Nýr liður á undan 1:

Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum .............
gegn jafnháu framlagi frá hlutaðeigandi bæjar- og sveitar- 

félögum, enda sé þeim og gefinn kostur á láni, er nemi helm-
ingi framlags þeirra, eða rikisábvrgð.

XXXV. Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 16. gr. 3. (Gjöld skv. jarðræktarlögum).

Fyrir „400000“ kemur .....................................................
2. Við 16. gr. 7. (Tilbúinn áburður). Liðinn skal orða svo:

Vegna framkvæmdar laga um tilbúinn áburð .............
XXXVI. Frá Guðbrandi ísbery.

Við 16. gr. 24. Nýr liður:
Til Geirs Þormars, tréskurðarmeistara á Akurevri, til 

þess að halda uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði ....
XXXVII. Frá Jörundi Brynjólfssyni.

Við 16. gr. 34. Nýr liður:
Til Sambands sunnlenzkra kvenna, styrkur til að halda 

uppi námskeiðum fyrir húsmæður og húsmæðraefni ....
XXXVIII. Frá Magnúsi Jónssyni, Héðni Valdimarssyni og 

Bernh. Stefánssyni.
Við 16. gr. 36.
a. Liðinn skal orða svo:

Til vinnumiðstöðvar kvenna, gegn jafnmiklu framlagi 
annarsstaðar að ..................................................................

b. Nýr liður á eftir:
Til Sigrúnar Kjartansdóttur, til þess að setja á stofn 

saumastofu fvrir skinnhanzka og fleiri vörur úr islenzk- 
um skinnum .....................................................................

XXXIX. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 16. gr. 46. Nýr liður:

Til þess að ljúka við fyrirhleðslu Skálmar í Álftaveri, 
gegn % annarsstaðar að ........................................................

1200
1000

1000000

355000

75000

650

2500

2000

2000

2000
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XL. Frá Jörundi Brynjólfssyni, Héðni Vatdimarssyni og 
Magnúsi Jónssyni.
Við 16. gr. 46. Nýr liður:

Til Búnaðarbanka Islands, fyrsta greiðsla vaxta og af- 
borgana af viðlagasjóðslánum málaranna Ásgrims Jónssonar 
og Jóns Stefánssonar, að upphæð samtals 13 þús. kr. til bvors, 
sem ríkið tekur að sér að greiða að fullu ........................... 3300

enda greiði skuldunautar aftur ríkinu, bvor að sínum hluta, í 
eigin málverkum jafnvirði þess, er ríkissjóður greiðir af 
skuldinni á hverju ári, að mati manns eða manna, sem stjórn- 
in kveður til þess í hvert sinn.

XLI. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 46. Nýr liður:

Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu á viðlagasjóðs- 
láni Grímsneslæknishéraðs til læknisbústaðar og sjúkra-
skýlis, þar í taldir vextir........................................................ 12393

XLII. Frá Ólafi Thors.
Við 16. gr. 46. Nýr liður:

Til Búnaðarbanka íslands, til lækkunar á ræktunarsjóðs- 
láni vegna kaupa á þjóðjörðinni Leirvogstungu í Mosfellssveit 15000

Til vara ........................................................................... 12000
XLIII. Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Við 17. gr. 7 (Slysavarnir).
a. Fyrir „8000“ kemur .......................................................... 15000
b. Við aths. bætist málsgrein:

Af framlagi þessu skal verja alll að 7000 kr. til simalagn-
inga að Hjörsev og Straumfirði á Mýrum.

XLIV. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 17. gr. 22. Nýr liður:

Til Ekknasjóðs Vestmannaeyja .................................... 1000
Til vara............................................................................. 800

XLV. Frá Birni Kristjánssyni.'
Við 18. gr. II. d. 3. (Guðrún Björnsdóttir).

Fyrir „300“ kemur .......................................................... 500
XLVI. Frá Hannesi Jónssyni.

Við 18. gr. II. d. 41. Nýr bður:
Til Líneyjar Sigurjónsdóttur prófastsekkju .................. 500
Til vara ............ .'.......................................................... 300

XLVII. Frá Bergi Jónssyni.
Við 18. gr. II. e. 20. Nýr liður:

Til Ingivalds Nikulássonar kennara ............................... 300
Til vara ........................................................................... 200

XLVIII. Frá Jónasi Þorbergssyni.
Við 18. gr. II. h. 7. Nýr liður:

Til Sigríðar Jónsdóttur ................................................... 500
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XLIX. Frá Bergi Jónssyni og Ólafi Thors.
Við 18. gr. II. i. 63. Nýr liður:

Til Snæbjarnar Kristjánssonar fyrrv. hreppstjóra í Herg-
ilsey .........................................................................................

L. Frá Bergi Jónssyni.
Við 22. gr. II. Nýr liður:

Að kaupa læknisbústað Revkliólalæknishéraðs á Revk- 
hólum, ásamt lóð og öllu tillieyrandi, við því verði, er skuldir 
þær nema, sem á eigninni hvíla þegar kaup fara fram.

LI. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 22. gr. II. Nýr liður:

Að kaupa af Lofti Guðmundssyni hirðljósmyndara kvik- 
mynd af íslenzkum atvinnuháttum, til notyunar í skólum.

LII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 22. gr. V. Nýr hður:

Að endurgreiða Sigurði Kristjánssyni fyrrverandi barna- 
kennara úr lífeyrissjóði barnakennara það fé, sem hann hefir 
greitt i sjóðinn, án vaxta.

LIII. Frá Bjarna Asgeirssyni.
Við 22. gr. V. Nýr liður:

Að veita Asmundi Sveinssvni myndhöggvara allt að 10 
þús. kr. lán til þess að reisa sér vinnustofu, gegn þeim skil- 
yrðum, er stjórnin ákveður, og má skipta útborgun lánsins 
á 3 ár.

LIV. Frá Sveini Ölafssyni og Haraldi Guðmundssyni.
Við 22. gr. V. Nýir liðir:
a. Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 120000 kr. láni fyrir sam- 

vinnufélág á Eskifirði til kaupa á fiskiskipum, enda nemi 
lánið eigi meiru en % af kaupverði skipanna fullbúinna til 
fiskiveiða. Lánið skal tryggt með sjálfskuldarábvrgð félags- 
manna, ábyrgð Eskifjarðarhrepps og 1. veðrétti í skipunum. 
Forstöðumaður og annar endurskoðandi félagsins skulu 
samþykktir af ríkisstjórninnii. (Endurveiting 90000 kr.).

b. Að ganga í ábyrgð fyrir samvinnufélag sjómanna og verka- 
manna á Seyðisfirði fyrir láni til kaupa á fiskiskipum, alli 
að % kaupverðs skipanna fullbúinna til fiskiveiða, samtals 
allt að 100000 kr. Lánið skal tryggt með sjálfskuldar- 
ábyrgð félagsmanna, ábyrgð Sevðisfjarðarkaupstaðar og
1. veðrétti í skipunum. Ráðning forstöðumanns og annars 
endurskoðanda skal samþvkkt af ríkisstjórninni. (Endur- 
veiting).

LV. Frá Jóni A. Jónssyni.
NiJS 22. gr. V. Nýr hður:

Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fvrir h/f Djúpbátinn

300
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til bátskaupa, gegn 1. veðrétti i skipinu og endurábyrgð sýslu- 
félags Norður-ísafjarðarsýslu. (Endurveiting).

LVI. Frá Vilmundi Jónssyni og Jóni A. Jónssyni.
Við 22. gr. V. Nýr liður:

Að ábyrgjast allt að 600 þús. kr. lán fyrir ísaf jarðarkaup- 
stað og Eyrarhrepp til rafvirkjunar, gegn þeim trvggingum, 
er ríkisstjórnin metur gildar.

LVII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 22. gr. V. Nýr liður:

Að ábyrgjast allt að 200 þús. kr. lán til Hólshrepps, til 
byggingar raforkustöðvar, gegn endurábyrgð sýslufélags 
Norður-ísafjarðarsýslu og 1. veðrétti í raforkustöðinni.

LVIII. Frá Bernh. Stefánssyni.
Við 22. gr. V. Nýr liður:

Að ábyrgjast lán, allt að 400000 kr., fyrir hafnarsjóð 
Siglufjarðarkaupstaðar, til byggingar öldubrjóts austur af 
Siglufjarðarevri, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur 
gildar.

Nd. 297. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 51 7. mai 1928, um nokkrar brevtingar til 
bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við liana.

Flutningsm.: Magnús Guðmundsson.

1- gr.
4. gr. orðist svo:
Akvæðin um skilorðsbundna hegningardóma í 1.—4. gr. laga nr. 39 16. 

nóvember 1907 taka til allra, sem dæmdir eru i allt að 1 árs betrunarhúsvinnu. 
Fjársektardóma má þó ekki skilorðsbinda, að því er sektir snertir.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og ná til þeirra brota, sem þá eru ódæmd.

Greinargerð.
Lögin um skilorðsbundna liegningardóma ná, eins og kunnugt er, aðeins 

til þeirra afbrota, sem falla undir hin almennu hegningarlög. Hið sama er um 
ákvæði laga nr. 51 7. maí 1928. En í fjölda annara laga eru refsiákvæði, og fyrir 
brot gegn þeim má ekki beita skilorðsbundinni refsingu, þótt þau, allmörg 
þeirra að minnsta kosti, séu smáfelldari en þau brot, sem um er rætt í hinum 
almennu hegningarlögum. Það þykir því rélt að gefa dómurum kost á að dæma 
í skilorðsbundna refsingu einnig þá, sem verða brotlegir gegn öðrum lögum en 
hinum almennu hegningarlögum, þar sem slikir dómar virðast hafa gefizt vel.
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Ed. 298. Frumvarp
til laga um bann við því, að bankar og aðrar lár.stofnanir greiði hærri vöxtu af 
innstæðufé en Landsbanki íslands greiðir.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Bankar, sparisjóðir eða aðrar stofnanir, sem rétt liafa til sparisjóðsstarf- 

semi eða til að taka á móti innlánsfé til ávöxtunar, mega ekki greiða hærri vöxtu 
af innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir. Gildir þetta jafnt, hvort sem um er 
að ræða fé í venjulegum viðskiptabókuin stofnunarinnar, á innlánsskírteinum, 
hlaupareikningi eða til ávöxtunar á annan sérstakan bátt.

2. gr.
Nú liefir peningastofnun tekið við fé til ávöxtunar á innlánsskírteini eða á 

annan hátt með sérstökum samningi, áður en lög þessi öðlast gildi, með hærri 
vöxtum en lög þessi leyfa, og skulu þeir þá standa óbaggaðir til næsta gjald- 
daga, þó eigi lengur en sex mánuði frá þvi að lög þessi öðluðust gildi.

3. gr.
Heimilt er ráðherra að undanþiggja Söfnunarsjóð íslands ákvæðum þess- 

ara laga, gegn því að sjóðurinn lækki útlánsvexti sína niður í 5G — fimm af 
hundraði — á ári, enda taki þetfa einnig til eldri lána hans.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 10000—100000 kr. Með mál út 

af brotum skal farið sem almenn lögreglumál.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Nd. 299. Frnmvarp
til laga um hrevting á lögum nr. 27 frá 1921, um aukatekjur ríkistjóðs.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
27. gr. laganna orðist svo:
Fyrir að aflýsa skjali og afmá það úr veðbréfabókinni, svo og fyrir að af- 

lýsa afborgun á veðskuld og gera áritun um það á veðskuldabréfið skal greiða 
3 krónur, ef fjárhæð skjalsins, skuldabréfsins eða afborgunarinnar er 8000 kr. 
eða lægri, ella 6 krónur.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). (S
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Nd. 300. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 75 frá 1921, um stimpilgjald.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Aftan við 17. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Undanskildir stimpilgjaldi eru þó útdrættir úr skiptabók og önnur skjöl,

er sýna eignayfirfærslu fasteigna, er lagðar hafa verið út erfingjum sem arfur, 
eða maka upp í búshelming hans (lóðseðlar), enda sé eigi samhliða um sölu 
eða um söluafsal að ræða.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Ed. 301. Néfndarálit
um frv. til laga um ráðstafanir út af fjárþröng sveitarfélaga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. með svofelldum

BREYTINGUM:
1. Við 9. gr. Uppliaf síðustu málsgr. orðist svo:

1 tillögunum skal farið eftir 82.—89. gr. skiptalaga 12. apríl 1878 o.s.frv.
2. Við 10. gr.

a. 2. og 3. málsl. 1. málsgr. orðist svo:
Ráðherra getur, ef aðstoðarmaður leggUr- það til, krafizt þess, að 

veðið verði lagt sveitarfélaginu út fvrir hæsta boð sem uppboðsráðandi 
tekur gilt, og þá einnig ákveðið greiðsluskilmála, enda verði uppboðs- 
andvirðið tryggt með veði í eigninni og ábyrgð sýslusjóðs.

b. í stað orðanna „ekki innheimtulaun af söluandvirði“ i siðustu málsgr. 
komi: hvorki innheimtulaun af söluandvirði né gjöld til ríkissjóðs.

c. Við greinina bætist ný málsgrein:
Fasteignir sveitarfélags, sem ætlaðar eru til almennra afnota, skulu 

virtar af 2 mönnum, og nefnir veðhafi, sem lilut á að, annan, en sveitar- 
félag hinn, en vilji veðhafi ekki nefna virðingarmann, skal ráðherra 
gera það. Verði ágreiningur um matsverðið, sker ráðherra úr, og skal 
þá með samskonar skilyrðuni og áður segir sveitarfélaginu afhent fast- 
eignin fyrir það verð.
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3. Við 11. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Nú samþykkja skuldheimtumenn, sem ráða yfir meiri hluta skulda, 

o. s. frv.
4. Við 13. gr.

a. Við síðari a-lið. Upphafsorðin hljóði svo:
Sktifstofustjórinn í atvinnumálaráðuneytinu, sýslumaður sveitarfé- 

lags, er lilut á að, og hagstofustjórinn o. s. frv.
b. c-liður í niðurlagi greinarinnar falli niður.

5. Við 16. gr. Aftan við greinina bætist: og forgangsskuldum.

Alþingi, 30. marz 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon. 
form., frsm. fundaskrifari.

Nd. 302. Nefndarálit
uin frv. til 1. um afnám laga nr. 1 8. marz 1920, um heimild fvrir landsstjórnina 
til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi.

Frá ípinni hluta f járhagsnefndar.

Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að frv. verði fellt, en minni hl. nefndar- 
innar er því meðmæltur, að innflutningshöftum þeim, sem staðið hafa síðan í 
október 1931, verði af létt, og leggur þvi til, að frv. verði samþykkt.

Innflutningstálmanir hafa jafnan ýmislegt það i för með sér, sem gerir 
það æskilegt, að þeim sé ekki beitt lengur en nauðsyn knýr til. Má þar .til nefna 
t. d.:

1. Innflutningshöft hafa jafnan skaðleg áhri.f á verzlunarhættina og valda á 
þann hátt örðugleikúm fvrir landsbúa; vöruverð hækkar óeðlilega og 
vörugæði rýrna. Athafnafrelsi manna er takmarkað á margan hátt, einnig 
i atvinnumálum.

2. Ríkissjóður verður fyrir þungum búsifjum af völdum haftanna, því ein- 
mitt þær vörur, sem liöftin koma aðallega niður á, eru hentugustu vör- 
urnar til tekjuöflunar með innflutningstollum, vegna þess að þær eru hæst 
tollaðar samanborið við innkaupsverð. Þetta er ekki óverulegt atriði eins 
og högum ríkissjóðs er komið.

3. Auk þessa draga höftin úr tekjum ríkis og bæjarfélaga, með því að lama 
atvinnumöguleika og gjaldþol /nanna.

4. Þessi lömun á atvinnumöguleikum veldur einnig atvinnulevsi, eykur 
framfærsluþörf þess opinbera og er ekki hættulaus lánsstofnunum. Þá má 
og benda á það, að liöftin koma víða við óbeinlínis, t. d, fyrir Eimskipa- 
félagið o. fl.

5. Á þessum tinnuii, þegar þjóðin þarf að berjast liarðri baráttu við aðrar



676 f’ingskjal 302—303

þjóðir um markaðsmöguleika fyrir afurðir sínar, er engan veginn útilokað, 
að innflutningshöftin geti gert oss ógagn á því sviði.
Þessar og fleiri ástæður hljóta að valda því, að ekki heri að halda inn- 

flutningshöflunum lengur en brýnasta nauðsyn krefur. Minni hl. fær ekki séð, 
að sú nauðsvn sé nú orðið fyrir liendi.

Eins og komið er, er mjög lítil liætta á, að innflutningur aukist úr hófi, 
vegna þess livað kaupgetan er takmörkuð og verzlanir munu vart lána vörur, 
því reynsla undanfarinna ára sannar, að ekki er auðvelt að fá verzlunarskuldir 
greiddar.

Við mælum því með, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 28. marz 1933.

Jón A. Jónsson, Ólafur Thors.
fundaskr., frsm.

Nd. 303. Frumvarp
til laga um aukaútflutningsgjald af söltuðum fiski.

Flutningsm.: Ásgeir Asgeirsson.

1. gr.
Af öllum fiski, sem aflaður er á árinu 1933 og' fluttur er út úr landinu salt- 

aður, á hvaða verkunarstigi sem er, skal greiða aukaútflutningsgjald, er nemur 
5% af verði fiskjarins. Gjald þetta nær þó ekki til þess fiskjar, sein út er fluttur 
af Sölusambandi íslenzkra fiskframleiðenda eða fyrir þess milligöngu.

2. gr.
Gjald það, er um ræðir í 1. gr., skal ákveðið svo sem fyrir er mælt í 2. gr. 

laga nr. 70 27. júni 1921, og gilda ákvæði þeirra laga einnig að öðru leyti um 
gjald þetta, eftir því sem við á.

3. gr.
Tekjum þeim, sem ríkissjóður lilýtur samkvæmt lögum þessum, skal varið 

í þágu fiskframleiðslunnar í landinu og til öflunar markaða fyrir íslenzkan fisk 
á þann hátt, sem rikisstjórnin ákveður.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Sölusamlag íslenzkra fiskframleiðenda, sem stofnað var á öndverðu síðast- 

liðnu sumri, liefir starfað með þeim liætti, að almenn ánægja mun ríkjandi
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meðal fiskframleiðenda með það verð, seni tekizt liefir að fá fyrir fiskinn. Þátt- 
takan í sölusamlaginu hefir verið almenn, en þó hafa nokkrir stórframleiðendur, 
sem fyrir utan standa, valdið talsverðum óþægindum. Þeir, sem utan samlags- 
ins standa, hafa hag af því, að samlag er til, sem ræður yfir og jafnar á allt árið 
frainboði fiskjarins í markaðslöndunum. Þeir geta sparað sér vexti, geymslu- 
kostnað, vátryggingu, gæða- og vigtarrýrnun að nokkrum mun, og 2'< af and- 
virði fiskjarins, sem samlagið dregur frá fyrir sölukostnaði. Samlagið tryggir 
þeim stöðugt og jafnt verðlag, og verður aðstaða þeirra til sölu liin hægasta í 
skjóli þess. Það er óeðlilegt, að þeir, sem ekki vilja aðhyllast samtökin, geti 
orðið aðnjótandi þessarar góðu aðstöðu endurgjaldslaust. Um 10% af meðal- 
framleiðslu siðustu ára mun nú vera fyrir utan samtökin, og er það réttlátt, 
að þeir, sem kjósa sér að njóta þeirrar aðstöðu, sem samlagið skapar þeim, án 
þess að taka þátt i samtökunum, verði látrpr bera nokkurt gjald til að jafna 
aðstöðuna, og telst það liæfilega áætlað 5% af andvirði útflults fiskjar.

Frumvarpið er fram borið í samráði við Sölusamhand íslenzkra fiskfram- 
leiðenda.

Nd. 304. Frumvarp
til laga um breyt. á lögum nr. 17 9. júlí 1909, um ahnennan ellistyrk.

Fhn.: Jóliann Þ. Jósefsson, Sveinn Ólafsson, Jón A. Jónsson,
Jón Ólafsson, Björn Kristjánsson.

1- gr.
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlcgu tillagi úr ríkissjóði, er nemi kr. 1,50 

fyrir hvern gjaldskyldan mann.
2. gr.

3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskvldur karlmaður greiðir í sjóðinn 3 kr. á ári, cn kvenmaður 

1 kr. 50 au.
3. gr.

12. gr. laganna skal orða svo:
1 hverjum kaupstað og lireppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verðugir um- 

sækjendur Iiafa gefið sig fram, úthluta öllu því gjaldi, er gjaldskyldum mönnum 
ber að greiða það ár í kaupstaðnum eða hreppnum, ennfremur % af þeim styrk, 
sem lagður er til styrktarsjóðsins úr rikissjóði og sveitar- eða bæjarsjóði á ár- 
inu, og hálfum vöxtum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan.

4. gr.
A eftir 16. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo:
Rétt er umsækjanda að kæra til sýslunefndar eða hæjarstjórnar yfir út- 

hlutun ellistyrks.
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Kærur skulu bréflegar og komnar til formanns nefndarinnar innan tveggja 
mánaða frá úthlutun, enda liafi úthlutunarnefnd verið gefinn kostur á að láta 
í 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 bæjarsjóði.

5. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33 26. okt. 1917, um breyting 

á lögum nr. 17 9. júlí 1909, uni almennan ellistyrk.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Það virðist ekki ætla að ganga svo fljótt sem skyldi, að almenn tryggingar- 

löggjöf komist á. Hinsvegar er mjög mikil þörf þess að styðja ellihrumt fólk 
til sjálfsbjargar og forða því frá að leita á náðir fátækrastjórnanna.

Ellistyrkirnir, þó litlir séu, eru mjög kærkomnir aldurhnignu fólki, því flest 
er það tregt til að leita sveitarstyrks. Ef sú breyting, sem hér er farið fram á, 
næði fram að ganga, myndi hæsti ellistyrkur geta numið um eða yfir 200 kr., 
og myndi sú hjálp verða kærkomnari niörgum en sveitarstyrkur og jafnframt 
létta byrðir sveitarfélaganna til fátækraframfæris.

Frv. er að mestu samhlj. samskonar frv., er flutt voru á þingunum 1929 
og 1930 af þáverandi 2. landsk. (Ingibjörgu H. Bjarnason), og vísast til grein- 
argerðar í Alþt. 1929, A. þskj. 146.

Ed. 305. Nefndarálit

um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 45 3. nóv. 1915, um ullarmat.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir sent Samhandi ísl. samvinnufélaga frv. þetta til umsagnar. — 
í bréfi, er forstjóri útflutningsdeildar sambandsins ritaði n. um málið, farast 
honum m. a. þannig orð um frv.: „Vér álítum, að umræddar breytingar muni 
verða til bóta og einkum stuðla að meira samræmi á ullarmatinu yfirleitt, og 
þá jafnframt þvi, að hetra samræmi náist um matið frá ári til árs“. — Þessu 
er nefndin sammála.

Þá benti forstjórinn á nokkur fleiri atriði i ullarmatslögunum frá 1915, er 
þvrfti að breyta. Eru flestar þær hrevtingar teknar til greina i hrtt. n. hér á eftir.

Nefndin ræður þvi deildinni til að samþvkkja frv. með eftirfarandi
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BREYTINGUM.
1. Á undan 1. gr. frv. komi ný grein, sem verður 1. gr., svo hljóðandi:

a. Fyrir orðin „Öll voruil og þvegin haustull" í upphafi 1. gr. laganna 
komi: Öll ull.

b. Orðin „og samrit af vottorðinu ritað á farmskrána“ í niðurlagi þriðja 
málsl. sömu greinar falli niður.

2. Á eftir 1. gr. frv. komi ný grein:
Stjórnarráðið (atvinnumálaráðherra) getur í reglugerð lagt bann við 

því, að opinberar verzlanir kaupi ómetna ull eða taki hana í umboðssölu. 
Ennfremur má leggja bann við því; að verzlanir kaupi óþvegna vorull, 
nema ullin sé metin og hlutaðeigandi verzlanir starfræki ullarþvottahús, 
sem sé svo fullkomið, að dómi ullarmatsformanns, að meðferð og mat ull- 
arinnar geti verið i góðu lagi.

3. Við 2. gr. frv. Fyrir „Skal og hann“ komi: Skal hann og.
Greinatalan breytist samkv. atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 30. marz 1933.

Páll Hermannsson, 
form., frsm.

Pétur Magnússon, 
fundaskrifari.

Jón Jónsson.

Nd. 306. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

I. Frá Bernh. Stefánssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 10 (Öxnadalsvegur).

Fyrir „7000“ kemur: ............................................................ 10000
II. Frá Lárusi Helqasyni, Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Höqnasyni.

Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:
Til Gústafs E. Pálssonar, til lokanáms í verkfræði í Þýzkalandi 1200

III. Frá Sveinbirni Högnasyni.
Við 14. gr. B. XX. Nýr liður:

Til Sínu Ásbjörnsdóttur leikfimikennara, til framhaldsnáms
erlendis ............................................................................................ 1500

Til vara.............................................................................. 1200
IV. Frá Lárusi Helgasyni.

Við 16. gr. 11. d. Nýr liður:
Til Brands Einarssonar, til dýralækninga.............................. 300

V. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 46. Nýr liður:

Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu á eftirstöðvum af við- 
lagasjóðsláni til áveitunnar á Miklavatnsmýri.............................. 10800
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VI. Frá Sveinbirni Högnasyni.
Við 17. gr. 10. (Stórstúkan). Við aths. hætist:

og til Péturs Sigurðssonar 3500 kr.
VII. Frá Jóhanni Jósefssyni.

Við 18. gr. II. i. 63. Nýr liður:
Til Halldórs Brynjólfssonar blinda......................................... 350

VIII. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 22. gr. V. Nýr liður:

Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán til Hvamnishrepps til raf- 
orkuveitu í Vík í Mýrdal, gegn endurábyrgð sýslufélags Vestur- 
Skaftafellssýslu og 1. veðrétti í ráforkustöðinni.

Ed. 307. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á hafnarlögum fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19 11. 
júli 1911, og lögum um breyting á þeim lögum, nr. 49 23. juni 1932.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og leggur til, að það Verði samþykkt 
óbreytt.

.Alþingi, 31. marz 1933.

Ingvar Pálmason, Jakob Möller, Magnús Torfason. 
form. fundaskr., frsm.

Sþ. 308. Skýrslur
um Gjöf Jóns Sigurðssonar.

A.
Skýrsla um „Gjöf Jóns Sigurðssonar“ frá 1. janúar 1931 til 31. desember 1932.

T e k j u r :
1. Eign í árslok 1930:

a. Bankavaxtabréf ............................................ kr. 3000.00
b. Veðskuldabréf .............................................. - 2000.00
c. Lán Laugarvatnsskóla ................................. — 10000.00
d. I Landsbankanum ...................................... — 5772.31

kr. 20772.34
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2. Vextir:
a. Af bankavaxtabréfuni ................................ kr. 270.00
b. — veðskuldabréfum .................................. — 1436.80
c. — innstæðu í Landsbankanuin ...............  — 434.49

3. Skilað aftur verðlaunum (Vigfús Guðmundsson) .................
2141.29

250.00

Kr. 23163.63

Gjöld:
1. Verðlaun greidd:

a. Vigfúsi Guðmundssyni ......... .....................
b. Sögufélaginu ................................................

2. Auglýsingakostnaður ........................................
3. Eignir í árslok 1932:

a. Bankavaxtabréf ............................................
b. Veðskuldabréf .............................................
c. Lán Laugarvatnsskóla .................................
d. I Landsbankanum ......................................

kr. 250.00
— 1600.00
---------------kr. 1850.00
.................. — 188.71

kr. 3000.00
— 2000.00
— 9500.00
— 6624.92
--------------- — 21124.92

Kr. 23163.63
I dóms- og kirkjumálaráðunevtinu, 7. marz 1933.

F. h. r.

G. Sveinbjörnsson.

B.
Skýrsla frá verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar.

Undirrituð nefnd, er kosin var á Alþingi 1931 til þess að meta rit til verð- 
launa af Gjöf Jóns Sigurðssonar, gaf binn 9. janúar 1932 út auglýsingu um, að 
þeir, er til verðlauna hygðu, skyldu bafa sent nefndinni ritgerðir sínar fyrir lok 
desembermánaðar 1932, en að fresti þessum loknum höfðu nefndinni engar rit- 
gerðir borizt.

A fundi sínum 21. þ. m. ákvað nefndin að veita Sögufélagiuu kr. 1600.00 af 
vöxtum sjóðsins til útgáfu Alþingisbóka íslands.

Þetta leyfurn vér oss hér með að tilkynna hinu liáa Alþingi.

Reykjavík, 24. janúar 1933.

Hannes Þorsteinsson. Ólafur Lárusson. Barði Guðmundsson.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 86
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Ed. 309. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 84 6. júli 1932 [Bifreiðaskattur o. fl. ]. 

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
1 stað orðanna „1 — eina — krónu“ í 1. gr. b. i lögunum komi: 50 aura.

2. gr.
í stað „1931“ í 4. gr. laganna komi: síðastliðnum.

3. gr.
Fyrir „750“ i 7. gr. laganna komi: 250.

4. gr.
I stað „ræktunarvegarins" i 8. gr. b.-lið komi: ræktunarveganna.

5. gr.
Á undan síðustu málsgr. 8. greinar laganna komi nýr st&fliður, þannig:

d. Frá 1. jan. 1934 færist hundraðshlutinn samkvæmt a-lið niður í 50%, en
15% af hvers árs tekjum skal þá verja til þess að malbika umferðarvegi í 
kaupstöðum og í verzlunarstöðum með fleiri en 300 íbúum, eða gera á þeim 
slitlag úr öðru varanlegu efni. Ráðherra ákveður með reglugerð skiptingu 
þessa fjár milli aðilja, og er heimilt að krefjast jafnmikils framlags í móti 
frá hlutaðeigendum. Að þvi leyti, sem þessi hluti skattsins verður ekki not- 
aður árlega, skal geyma liann í sérstökum sjóði, er nefnist „sjóður til mal- 
bikunar á bæjarveguin", 1 vörzlum atvinnumálaráðuneytisíns.

6. gr.
Orðin i 11. gr. laganna „og gilda til ársloka 1933“ falli burt.

Ed. 310. Nefndarálit
um frv. til laga um bann gegn jarðraski við sjó i kaupstöðum, kauptúnum og 
sjávarþorpum.

P'rá allsberjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþvkkt óbreytt.

Alþingi, 1. apríl 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
form., frsm. fundaskr.
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Ed. 311. Nefndarálit
um frv. til laga um sjúkrahús o. fl.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. síðari málsgr. Orðið „fyrirkomulagi“ falli niður.
2. Við 6. gr. Orðið „nein“ í síðari málsgrein verður: veruleg.
3. Við 10. gr. Niðurlag greinarinnar hreytist þannig, að á eftir orðunum „þess 

eignarhluta“ kemur: er þá fellur til þeirra, að mati dómkvaddra manna.

Alþingi, 1. apríl 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
form. fundaskr., frsm.

Ed. 312. Nefndarálit
um frv. til laga um salerni í sveitum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin lítur svo á, að með frv.. ef að iöguin verði, sé ráðin bót á allinein- 
legu og leiðinlegu menningarleysi hjá þjóðinni.

AMir kaupstaðirnir og flest kauptúnin, sem eru hreppsfélag út af fyrir sig, 
munu hafa heilbrigðissamþykktir, er fyrirskipa meðal annars um salernin. 
Aftur munu nokkur hin smærri þorp, sem í raun og veru teljast með sveitum, 
enda oft ekki sérstök sveitarfélög, ekki liafa neinar heilhrigðissamþykktir, og 
virðist því rétt að láta ákvæði frv. ná einnig til íbúðarhúsa i slikum þorpuni.

Rétt virðist, að hreppsnefnduni sé gert að skyldu að láta héraðslækni í té 
í lok hvers árs meðan á salernagerðinni stendur skýrslu um, hvað lienni miðar 
áfram, þar sem það virðist standa þeim einna næst að fylgjast með þessu menn- 
ingarstárfi og sjá um, að lögunmn sé framfylgt. Ýmsar smærri lagfæringar á 
frv. virðast og nauðsynlegar.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Innan ársloka 1938 er skylt að reisa salerni, eitt eða fleiri eftir þörfum, 
á hverjuni bæ og við hvert íbúðarhús í sveitum og þorpuni landsins, þar



sem þau eru ekki þegar til. Hvílir sú skylda á eigendum jarða og húsa eða 
umboðsmönnum þeirra.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Hreppsnefndir skulu hafa eftirlit með þvi, hver í sínum hreppi, að 

árlega á árunum 1934—38 verði reist salerni á VS salernislausu býlanna 
og íbúðarliúsanna, og liefir vald til að ákveða, á hvaða bæjuni eða lnísuin 
það skuli gert hvert ár, ef samkomulag næst ekki um það meðal aðilja.

I lok hvers árs skal hreppsnefndin láta héraðslækni i té skýrslu um, 
hve margir bæir og liús séu salernislaus í hreppnum og liversu mörg 
salerni hafi reist verið á árinu og af livaða gerð.

3. Við 4. gr. Síðari málslið skal orða svo:
Að öðru levti ber jarðeigandi eða húseigandi kostnaðinn af gerð sal- 

ernis. Xú eiga fleiri jörð eða hús saman, og skiptist þá kostnaðurinn eftir 
eignarhlu tf öllum.

4. Við 4. gr. A eftir greininni komi ný grein, er verður 5. gr., svolátandi:
Nú vanrækir eigandi jarðar eða íbúðarhúss skyldur sínar samkv. 2. 

og 4. gr., og er þá leiguliða rétt að reisa salerni, enda sé fullrar hagsýni 
gætt, og er eiganda þá skvlt að greiða leigutaka allan kostnað, er af því 
leiðir.

5. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Mál, er rísa út af brotum á lögum þessum, skal fara með sem almenn 

lögreglumál.

Alþingi, 1. apríl 1933.

Páll Hermannsson, .Tón Jónsson, Pétur Magnússon, 
form. frsm. fundaskr.
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Ed. 313. Frumvarp

til hjúkrunarkvennalaga.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Rétt til að kalla sig' lijúkrunarkonur lrafa þær konur einar hér á landi, sem 

stundað hafa nám tilskilinn tíma í hjúkrunarkvennaskóla Islands í Revkjavík 
og að loknu prófi þar eru taldar hæfar til lijúkrunarkvennastarfa.

Ráðherra getur og veitt öðrum konum leyfi til að kalla sig hjúkrunarkonur, 
ef þær hafa lokið að minnsta kosti jafngildu námi og eru að öðru leyti liæfar 
til hjúkrunarkvennastarfa, að dómi aðalkennara hjúkrunarkvennaskólans og 
landlæknis.
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2. gr.
Ekki niá ráða aðrar konur cn þæ’r, scm cru fullgildar hjúkrunarkonur sam- 

kvæmt 1. gr., til sjálfstæðra hjúkrunarkvcnnastarfa við sjúkrahús, sjúkraskýli, 
elliheimili, barnahæli og aðrar þess háttar stofnanir, að skólum sem skólahjúkr- 
unarkonur, né til að starfa að öðrum tilsvarandi almcnnum hjúkrunarkvenna- 
störfum.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá ákvæðum þessum, þegar sérslakar á- 
stæður eru fyrir hendi.

Akvæði greinarinnar ná ekki til almennrar hjúkrunar og lijálparstarfsenii 
á heimilum utan kaupstaða, hvort sem hún fér fram á veguni sveitarfélaga eða 
einstakra hjúkrunar- eða líknarfélaga i sveitum.

3- gr.
Ef lijúkrunarkona gerir sig seka um einhverja óhæfu i störfum sínuin eða 

hagar sér þannig, að hjúkrunarkonu sé sérstaklega ósamboðið, að dómi aðal- 
kennara hjúkrunarkvennaskólans og landlæknis, má ráðherra svipta liana rétti 
til að kalla sig hjúkrunarkonu, en skjóta má hún þeim úrskurði til dómstólanna.

4. gr.
Þeim hjúkrunarkonum, sem eru starfandi hér á landi sem sjálfstæðar hjúkr- 

unarkonur á sjúkrahúsum eða annarsstaðar, þegar lög þessi ganga í gildi, má 
ráðherra með ráði aðalkennara hjúkrunarkvennaskólans og landlæknis veita 
rétt til að kalla sig hjúkrunarkonur áfram og til að njóta meðfylgjandi réttinda, 
þó að þær uppfylli ekki skilvrði 1. gr., enda leiti þær eftir því innan árs.

5. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál, 

og varða brotin sektum, 50—500 kr. Sektirnar renna í ríkissjóð.

Ed. 314. Lög
um afnám laga nr. 21, 19. júní 1922, um að veita ríkinu einkarétt til þess 
að selja allt silfurberg, sem unnið verður á íslandi.

(Afgreidd frá Ed. 1. apríl).

1- gr.
Lög' nr. 21, 19. júní 1922, eru með lögum þessum úr gildi numin.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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Ed. 315. Frumvarp
til laga um breyting á löguin nr. 82, 23. júni 1932, um sjúkrasamlög.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Á eftir 3. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, sem verða 4. og 5. gr., svo 

hljóðandi:
a. (4. gr.) Ráðherra er heimilt að lögskrá sjúkrasamlög fvrir skóla, aðra en 

barnaskóla, með eftirfarandi skilyrðum:
1. Samlagið nái að jafnaði vfir einn skóla. Þó mega tveir eða fleiri skólar 

vera saman um samlag, ef þeir eru í sama hreppi eða kaupstað.
2. Samlagið skal veita viðtöku og full félagsréttindi:

a. hverjum nemanda skólans, nema vitað sé, að hann, ef hann er fullra 
16 ára, eða framfærandi hans, ef hann er vngri, hafi þær tekjur eða sé 
svo efnum búinn, að hann geti ekki þess vegna orðið hlutgengur með- 
limur í sjúkrasamlagi samkv. ákvæðum 3. gr., enda sé hann fullhraust- 
ur, er hann gengur i samlagið.

b. hverjum kennara og starfsmanni skólans, sem uppfyllir skilyrði 3. gr.
3. Samlagið uppfvlli að öðru levti skilyrði 3. gr. Þó má takmarka trygging- 

• una meira en þar er gert ráð fvrir, svo sem með því að láta trygginguna
ekki ná til sumarlevfa og sleppa dagpeningatryggingu.

b. (5. gr.) Enginn má vera hluttækur félagi i meira en einu sjúkrasamlagi i 
senn.

Nú óskar félagi að flytja sig úr einu samlagi í annað, og er þá stjórn 
þess samlags, er hann æskir inntöku í, lieimilt að veita honum viðtöku án 
inntökugjalds, sérstakrar læknisskoðunar og án tillits til aldurs hans, enda 
sýni hann skilriki frá þvi samlagi, er hann fer úr, að hann sé fullgildur 
félagi þar.

Creinatalan breytist samkvæmt þessu.

2. gr.
Þegar lög þessi hafa verið staðfest, skal fella texta þeirra inn í meginmál 

laga nr. 82 1932 og gefa þau út svo breytt.

Nd. 316. Breytingartillaga
við frv. til laga um viðauka við lög nr. 38 14. júní 1929 (Riísíma- og lalsíma- 
kerfi).

Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

Aftan við b. bætist tveir nýir liðir:
c. Lína frá Skinnastað að Austaralandi.
d. Lína frá Skinnastað að Garði í Kelduhverfi.

*
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Nd. 317. Frumvarp
til fjárlaga fyrir árið 1934.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI. 

T e k j u r :

1. gr.
Árið 1934 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.-5. gr., 

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

2. gr.
Ætlað er á, að þessir skattar og tollar nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur........................................................................ 330000
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................................ 1000000
3. Lestagjald af skipum.............................................................. 45000

1375000
4. Aukatekjur................................................................................ 550000
5. Erfðafjárskattur.................... .............................................. 55000
6. Vitagjald...................................................................................... 425000
7. Leyfisbréfagjöld ... ............................................................... 15000
8. Stimpilgjald................................................................................ 400000
9. Skólagjöld ............................................................................. .. 15000

10. Bifreiðaskattur ........................................................................ 280000
1740000

11. Útflutningsgjald.......................................................................
12. Áfengistollur (þar ámeðal óáfengt öl, áfengislaus vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir)......................................................

800000

450000

Flyt ... 1250000 3115000
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kr. kr.

Flutt ... 1250000 3115000
13. Tóbakstollur.............................................................................. 1150000
14. Kaffi- og sykurtollur............................................................... 975000
15. Anuað aðflutningsgjald ....................................................... 100000
16. Vörutollur ................................................................................ 1200000
17. Verðtollur ................................................................................ 1000000

5675000
18. Gjald af innlendum tollvörum ..................................... 150000
19. Skemmtanaskattur ............................................................... 100000

Samtals ... ............ 9040000

II.*

3. gr.

I.

kr. kr.

A.
Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar:
1. Rekstrarhagn. simans ..............................................
2. — vineinkasölu .....................................
3. — tóbakseinkasölu .............................
4. — rikisprentsmiðju .............................
5. — rikisvélsmiðjn ............ ...................
6. — Vifilsstaðabús .....................................
7. — Kleppsbús..............................................

220000
700000
300000
40000
25000
4000
3000

1292000

Frá dregst:
1. Rekstrarhalli póstsjóðs ..............................................
2. — útvarps ......................................................

77140
11125

88265

Eftir • •« • • • 1203735
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Snndurliðun.
Póstsjóður.

Gjöld:
1. Laun:

a. Eftir launalögum..................................... 110000
87000
25000

b. Póstafgreiðslumenn
c. Bréfhirðingamenn ..

□tan Reykjavikur
1« ••• ••• ••• •••

2. Póstflntningar ... ..»• ••• ••• ••• ••• • • • • • •
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavfk, eftir
reikningi................. .■• ••• •••' ••• ••■ 24000

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan
Reykjavíkur ..........>1 ••• ••• ••• ••• 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á
stærri póststofum iog póstafgreiðslum 12000

d. Önnur gjöld ... .. ... ... ............ 65000
e. Fyrning húsa (sjá 20. gr.).................. 4140

II. Tekjnr..................................... ..............................................

Fært á 3. gr. A. II. 1. tekjuhalli

Siminn.
I. Tekjur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

II. Gjöld:
a. Til einkasfma i sveitum .......... . .............................
b. Til starfrækslu landssfmanna m. m.:

kr. kr.

222000
280000

125140
627140
550000

............ 77140

1750000

25000

1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssfm-
ðDDð ••• ••• .............................................. 60000

2. Ritsfmastöðin i Reykjavik ............... .. 157000
3. Loftskeytastöðin i Reykjavik................. 31000
4. Bæjarsiminn i Reykjavik og Hafnarfirði 490000
5. Áhaldahúsið ... ...................................... 12000
6. Ritsfmastöðin á Akureyri .................... 45000
7. Ritsimastöðin á Seyðisfirði.................... 58000
8. Ritsfmastöðin á ísafirði............................. 28000
9. Sfmastöðin á Borðeyrí............................. 15000

10. Simastöðin f Vestmannaeyjum............ 23500

Flyt ... 919500 25000

i

1750000

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 87



690 í’ingskjal 317

Flutt ... 919500
11. Simastöðin á Siglufirði............................ 17000
12. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva 120000

Launabætur simritara, kvenvarðstjóra, kven- 
simritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar, 
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, greiðist 
eftir sömu reglum sem verið hefir, enda færist þær 
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.

c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................
d. Viðbót og viðhald stöðvanna ... .............................
e. Kostnaður af ferðalögum vegna starfrækslunnar, eftir

reikningi, allt að...............................................................
f. Viðhald landssimanna.......................................................
g. Framhaldsgjald ...............................................................
h. Til kennslu handa simamönnum .............................
i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ....................
j. Ýmis gjöld ........................................................................
k. 1. Fyrning á sjálfv. stöð og línukerfi ... 100000

2. — á húsum og áhöldum............ 25000

I.
II.

III.

I.

1. Slysatrygging........................................................................

Fært á 3. gr. A. I. 1

Eignabreytingar.
Út.

Afborgun af láni L. M. Ericsson, húseign á Seyðisf. o.fl. 
Til viðauka simakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa
Til nýrra símalína ...............................................................

að þvi tilskildu, að samkopaulag náist við héruð,
er hlut eiga að máli.

Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 3

Vineinkasalan.
Tekjur (brúttó af vörusöln) ..............................................
Gjöld:
a. Ýmiskonar rekstrarkostnaður.....................................
b. Fyrning á pakkhúsi og áhöldum(sjá 20. gr.) ...

Fært á 3. gr. A. I. 2

kr. kr.

25000 1750000

1056500

45000
50000

10000
185000
23000
2000
2000
5000

125000
1500

1530000

............ 220000

75000
45000
90000

.......... 210000

900000

192000
8000

200000

700000

II.
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kr. kr.

Útvarpið.
I. Gjðld:

a. Starfræksla:
1. Yfirstjórn....................................................... 17000
2. Útvarpsstöðin ..................................... ... 55000
3. Útvarpssalur .............................................. 20000
4. Útvarpsefni .............................................. 70000
5. Skrifstofan..................................................... 18000
6. Óviss gjöld ...    10000
7. Húsaleiga, hiti o. fl...................................... 25000

b. Vextir af láni frá Marconifélaginu i London............
c. Fyrning húss, véla og áhalda (sjá 20. gr.) •............

II. Tekjur (þar í ágóði viðtækjaverzlunar) ....................

Fært á 3. gr. A. 11. 2. tekjuhalli

Eignabreytingar.
Út.

Afborgun af láni frá Marconifélaginu i London £ 5600 
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.)................. ...................

B.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rfkissjóðs..........
2. Tekjur af kirkjum .....................................
3. Arnarhvoli:

a. Tekjur ..............................................
b. Gjöld:

1. Vextir (6,2*/o af 363500) ...
2. Ýmiskonar rekstrarkostnaður
3. Fyrning bússins (sjá 20. gr.)

22500
30230
7270

215000
16125
30000

60000

60000

261125
250000

11125

124040

20000
100

Samtals ... 20100



692 Þingskjal 317

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

kr. kr.

1. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júlí 1909 ..............................................

2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/o af 3 millj............
3. Vextir af veðd.bréfum Búnaðarbankans, 6U/O af 1,5 millj.
4. Aðrir vextir................................................................................

17000
180000
90000

235625

Samtals ... ............ 522625

5. gr.
Óvissar tekjur eru taldar 60000 kr. 

í*ar í */4 af tekjum MenDÍngarsjóðs.

II. KAFLI.

Gjöld:

6. gr.
Árið 1934 eru . veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í

7.-19. gr.

7. gr.
Vextiraf lánum rikissjóðs eru taldir:

kr. kr.

Vextir:
1. Innlend lán ........................................................................
2. Dönsk ián, d. kr. 114585.99 á 100.00 ..........................
3. Ensk lán, £ 49220 - 0 - 0 á 22.15 ............................
4. Vextir af lausaskuldum.......................................................

116961
114586

1090223
135000

Samtals ... 1456770
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8. gr.

Borðíé Hans Hátignar konungsins

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðnnar rfkisreikninga er veitt:

Til alþingiskostnaðar.............................................................
Til yfirskoðnnar rikisreikninga .....................................
Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) ... ....................

Samtals ...

kr. kr.

225000
4000
2170

........... 231170

10. gr.
Til rfkisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.
I. Ráðuneytið, rikisféhirðir o. fl. 

1. Til ráðherra:
a. Lann... ... ... ... •
b. Til risnn..........................

32700
6000

2. Til utanferða ráðherra.....................................................
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins.............................
4. Annar kostnaðnr..................................... ....................
5. Fyrir að gegna rfkisféhirðisstörfum............................

Par af 1000 kr. persónnleg launabót til núver- 
andi rfkisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartfðindi:
a. Þóknnn fyrir ritstjórn tfðindanna o. fl. 700
b. Til pappfrs og prentnnar .................... 18000
c. Til kostnaðar af sendingn með póstum 1000

38700
6000

89200
60000
32000

19700

Flyt ... 245600
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Flutt ...
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 

ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá

20. gr.) ............ ...............................................................

II. Hagstofan:
1. Laun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna....................
3 Prentun eyðublaða................. ....................................
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m.........................................
5. Aðstoðar- og skritstofukostnaður .............................

III. Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn: .

a. Laun sendiherra ..................................... 20000
b. Húsaleiga....................................................... 6000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds...................................... 20000

2. Til meðferðar utanríkismála .....................................
3. Ríkisraðskostnaður .......................................................
4. Kostnaður af sambandslaganefnd .............................

Samtals ...

kr. kr.

245600
5000

2046
252646

11800
14000
2500
5000

22000
55300

66000
12000
4000

500
82500

390446

11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.
A.

Dómgæzla og lögreglustjórn.
Hæstiiéttur:
a. Laun. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Annar kostnaður.................... ,,,

Par af 3000 kr, til ritara,

28700
10000

38700

Flyt ... ............ 38700
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kr. kr.

Flutt ... 38700
2. Laun bæjarfógeta, sýslnmanna og lögreglustjóra.......... 140000
3. Laun hreppstjóra...................................................................... 24000
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavík:

a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara...................................... 23000
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting.................................. 4800
c. Ýmis gjöld ........................................................................ 6500
d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veð-

málabækur ...................................................... .......... 500
34860

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavik:
a. Laun 5 skrifara ............................................................... 20000
b. Laun 6 tollritara............................................................... 30000
c. Aðstoð og aukavinna...................................................... 10000
d. Húsaleiga, ljós og hiti 8400
e. Innheimtukostnaður .................................... .................. 20000
f. Ýmis gjöld......................................................................... 14000

102400

6. Skrifstofukostnáður lögreglustjórans i Reykjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara..................................... 25000

b. Húsaleiga, ljós og biti .............................................. 8800

c. Ýmis gjöld ........................................... ............................ 3500
37300

7. Toll- og löggæzla ............................................................... 70000
8. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............ 100000
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 250000 kr. framlagi

úr landbelgissjóði ............................................................... 300000
10. Framlag til landhelgissjóðs .............................................. 20000
11. Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn-

aður fangelsa ........................................................................ 15000
(Par af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr,).

12. Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni..................................... 25000
(Þar af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.).

13. Sakamálakostnaðnr og lögreglumála ............................. 30000
14. Borgun til sjódómsmanna..................................................... 2000
15. Borgun til setu- og varadómara ..................................... 5000
16. Til endurskoðunar réttarfarslöggjafarinnar.................... 3000

• Samtals A. ... ............ 947260
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kr. kr.

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbréf .............................................. 45000
b. Fyrir embættisskeyti.............................................. ... 55000

100000
2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald nokkurra rikis-

fasteigna ............................................................................... 25000
3. Til embættiseftirlitsferða....................................................... 6000
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og

fyiir skattvirðingar ................... . ..................................... 45000
5. Til ríkisskattanefndar ...................................................... 6000
6. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fi............................... 25000

Samtals B. ... ............ 207000

12. gr.
Til læknaskipunar og beilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1.
2.
3.

Laun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ... 
Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga 
sérstaklega erfiða læknissókn.............................

Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Kolbeinsstaða-, 
Eyja- og Miklaboltshreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. 
lil hvers, 600 kr. — 2. Til Staðarsveitar 200 kr. —
3. Til Bæjarhrepps 300 kr. — 4. Til öræfinga 400 kr.
5. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 6. Til Grimseyinga 
400 kr. — 7. Til Suðureyrarhrepps 200 kr. — 8. Til 
Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 9. Til Holts- 
og Haganeshreppa 300 kr. — 10. Til Breiðdalshrepps 
300 kr. — 11. Til Eyrarsveitar 200 kr. — 12. Til Flat- 
eyjarhrepps i Þingeyjarsýslu 200 kr. — 13. Til Sel- 
vogshrepps 150 kr. — 14. Til Vestur- og Austur-Eyja- 

Flyt ...

230000
6000

7550

243550
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kr. kr.

Flntt ... 243550
fjallahreppa 200 kr. — 15. Til Sléttu-, Grunnavikur- •
og Snæfjallahreppa, 300 kr. til hvers, 900 kr. — 16. Til 
Borgarfjarðarhrepps f Norður-Múlasýslu 300 kr. — 
17. Til Rauðasands- og Barðastrandarhreppa, 150 kr. 
til hvors, og til Múlahrepps 250 kr., 550 kr. — 18. Til 
Fjallahrepps í Norður-Þingeyjarsýslu og Jöknldals- 
hrepps f Norður-Múlasýslu, vegna byggðar f Möðru- 
dalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr. 
19. Til Árneshrepps i Strandasýsln 600 kr., sé hér- 
aðið læknislaust. — 20. Til Nauteyrarhrepps 300 kr. 
21. Til Reykjarfjarðarhrepps 150 kr. — 22. Til Loð- 
mundarfjarðarhrepps 150 kr. — 23.TÍ1 Álftveringa 250-kr.

4. Til læknis í Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkra- 
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit og Rpykja- 
vikurhéraði, utan kaupstaðarins, og fara eftir tazta 
héraðslækna ........................................................................ 1200

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik............................. 800
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri............................. 800
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............ 800

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli augnlæknis 
f Reykjavík, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski-

2400

fjarðar og ísafjarðar, að bóðum stóðum meðtöldum, 
og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá 
Hólmavík til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýslu.

6. Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavik' 800
7. Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins- 

sonar i Reykjavik ............................................................... 800
Styrkurinn til* augnlæknis i Reykjavik og læknanna 

Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bund- 
inn þvi skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentnm 
i læknadeild háskólans til í sinni sérfræði og veiti 
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tiiteknum stað, ekki 
sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, og gefi skýrslu um það.

8. Til radíumsjóðs fslands, styrkur til radiumlækn-
lDg& ............................................................... ................. . 2000

Flyt ... • > > > • > 250750
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Flutt
9, Til Jónasar Kristjánssonar héraðslæknis, Sauðárkróki, 

ferðastyrkur til að sækja læknafund i Stokkhólmi, 
þar sem rætt verður um hollustu og óhollustu mat- 
aræðis.........................................................................................

kr. kr.

250750

1000

10. Landsspítalinn:
Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna ........................................................................
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsfólks ..................................... 79000
2. Fæöi ............   68000
3. Pvottur og ræsting ............ .'.......... 32000
4. Lyf og umbúðir „................................... 17000
5. Ljós og hiti.............................................. 24000
6. Viðhald og umbætur............................. 25000
7. Skattar ....................................................... 5000
8. Ýmis gjöld ............................................. 16500
9. Fyrning húsa og áhalda .................... 44500

C. Til Ijósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar, þar i
fæði ljósmæðranema.......................................................

70700

41000

311000

11200

363200
Far frá dregst:
1. Daggjöld sjúklinga... ...
2. Tekjur af röntgendeild ...
3. Skurðstofugjakl o. fl. ...

... 232000 

... 45000

... 15500
292500

Mismunur ... 70700

11. Holdsveikraspitalinn....................
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Lann læknis.............................
B. Annar kostnaður *

1. Laun starfsmanna...........
2. Viðurværi 30 manna ...

11400
12000

6900

57082

Flyt ... 23400 6900 379532
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kr. kr.

3. Klæðnaður .............................
Flutt ... 23400

1000
4. Lyt og sáraumbúðir ............ 1800
5. Ljós og hiti............................. 9000
6. Húsbúnaður og áhðld............ 1000
7. Viðhald á húsum... ............ 2500
8. Þvottur og ræstiug.................. 10.00
9. Flutningskostnaður ............ 1000

10. Greftrunarkostnaður ............ 500
11. Skemmtanir ............................. 500
12. Skattar o. fl............................... 3000
13. Ýmisleg gjöld .................... 1000
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)... 4482

12. Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spitalinn ...............................................................

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun iæknis.................... ............ ... ••• ...
B. önnur gjöld:

1. Kaup fastra starfsmanna ............ 13000
2. Kaup daglaunamanna .................... 750
3. Matvæli ............ ... .................... 29000
4. Fatnaður sjúklinga .. .................... 3000

• 5. Klæðnaður starfsfólks .................... 500
6. Lyf og sáraumbúðir ... ............ 500
7. Ljós og hiti ............ .................... 9000
8. Viðhald og áhöld ... .................... 6000
9. Þvottur og ræsting... ... ... ... 4000

10. Flutningskostnaður... .................... 2000
11. Skemmtanir ............ ................... 500
12. Skattar m. m.............. ............ ... 2500
13. Óviss gjöld ............ ... ........... 1400
14. Fyrning húsa (sjá 20. 8r)........... 3064

6900

50182

57082

379532

45527

5900

1

75214

81114‘

81114 425059Flyt ...
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13.

kr. kr.

Flutt ... 81114 425059
Par frá dragast þessar tekjur;
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr. 1,50 á dag ... 35587

Mismunur ... 45527

II. Nýi spítalinn................................... • • • . • • • • • • • • 69255
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun læknis ............................. ............ • • • • • • 5900
B. Önnur gjöld:.

1. Kaup fastra starfsmanna ............ 26000
2. Kaup daglaunamanna ... .......... . 1500
3. Matvæli ............................. ............ 36000
4. Fatnaður sjúklinga . . ............ 3500
5. Fatnaður starfsfólks . ... 1000 •
6. Lyf og sáraumbúðir . ... 3500
7. Ljós og hiti ............ ... 10000
8. Viðhald og áhöld ............ 6000
9. Þvottur og ræsting ... ... 6500

10. Flutningskostnaður............ 2000
11. Skattar og tryggingar 3000
12. Skemmtanir .................... 500
13. Óviss útgjöld .................... 1500
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)... 3355

104355

•
110255

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum ... ............ ... 41000

Mismunur ... 69255

Heilsnhælið á Vífilsstöðum ........... ... ... 1350
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis............................. • • • • • • • • • ■ • • 5900
B. Laun aðstoðarlæknis.................... • • • • • • ••• ••• 5000
C. önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna.................. ••• ... 40000
2. Viðurværi.................................... • • • • • • 100000
3. Lyf og bjúkrunargögn............ ............ 16000

Flyt ... 156000 10900 495664
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kr. kr.

Flutt 156000
4. Ljós og hiti.............................................. 24000
5. Þvottur og ræsting.................................... 15000
6. Viðhald húsá.................................... ... 10000
7. Vidhald véla...   3000
8. Húsbúnaður og áhöld..................  10000
9. Flutningskostnaður................................... 5000

10. Óviss gjöld .............................................. 5000
11. Fyrning á húsum (sjá 20. gr.)............ 3350

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 120 sjúklíngum, 5 kr. á dag 219000 
Meðgjöf með 15 börnum, 4 kr. á dag ... 21900

Mismunur

14. Heilsuhælið á Reykjum i ölfusi:
Rekstrarkostnaður .............................................. ............
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. . Laun læknis og annars starfsfólks...........
B. Annar kostnaður:

............

1. Fæði............................................................... 14000
2. Lyf og hjúkrunargögn ... .................... 1000
o. Ljós ... ••• ... ... ... ... ... ... 1000
4. Þvottur og ræsting..................................... 2000
5. Viðhald húsa og áhalda .................... 2000
6. Flutningur og simakostnaður ............ 2000
7. Óviss gjöld .............................................. 1500
8. Fyrning húsa.............................................. 1272

Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 6500 legud., 5 kr. á dag

Mismunur ...

Flyt ...

10900

231350

242250

240900

1350

9000

24772

33772

32500

1272

495664

1272

496936
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Flutt ...

kr. kr.

496936
15. Heilsnhælið í Kristnesi:

Rekstrarkostnaðnr ...........................
Sá kostnaðnr sundnrliðast þannig:
A. Lann læknis og aðstoð ..........
B. Annar kostnaður:

1. Lann starfsfólks ...................
2. Fæði............................................
3. Lyf og hjúkrnnargögn..........
4. Ljós og hiti...........................
5. Þvottur og ræsting.................
6. Viðhald húsa og véla..........
7. Viðhald læknistækja ..........
8. Húsbúnaðnr og áhöld..........
9. Flntningskostnaðnr ..........

10. Ýmis gjöld ...........................
11. Fyrning húsa og áhalda ..

27000
• •• 45000
... 3500

12000
• • • 3000
• •• 5000
• • • 500
• •• 5000
• • • 4000
• • • 5000
... 7670

7400

117670

970

125070
Hér frá dregst:
Daggjald 68 sjúklinga, 5 kr. á dag 124100

Mismunur 970

16. önnnr gjöld:
a. Styrknr til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að

Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða 
, aðnjótandi, sendi nmsóknir nm hann fyrir 1. októ-

ber, enda fylgi nmsóknnnnm rekstrarreikningar,
gerðir eftir fyrirmælnm heilbrigðisstjórnarinnar.

Styrknpphæðirnar miðast við fjölda legudaga, 
enda fari tekjnr þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkra- 
skýlið hefir af hverjum sjúklingi á legndag, að 
viðbættum styrknnm fyrir hvern legndag, ekki 
fram úr þeirri npphæð, sem talizt getnr sanngjarnt 
kostnaðarverð á hverjum stað, miðað við sjúkra- 
húsrekstnr i landinu yfirleitt. Það er og skilyrði 
fyrir styrkveitingn, að sjúklingar þeir, sem ríkissjóð-

Flyt ...

15000

15000 497906
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b.
c.
d.

e.

f.

g-

h.

j-
k.
l.

m.

□.

Flutt
nr greiðir sjúkrahúsunum eða sjúkraskýlunum fyrir, 
njóti sömu kjara sem innanhéraðssjúklingar. 
Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
Bólusetningarkostnaður ..............................................
Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ..........
Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um 
varnir gegn því, að næmir sjúkd. berist til íslands 
Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn
kynsjúkdómum ...............................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al-
þýðuskólum........................................................................
Til bjálparstöðvar hjúkrunarfélagsins Liknar, gegn 
a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ... 
Til hjálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar 
fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði
Akureyrar ........................................................................
Til félags islenzkra hjúkrunarkvenna ....................
Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sér gervilimi 
Til Gfsla Kristjánssonar, til þess að standast kostn-
að við dvöl i sjúkrahúsi erlendis ....................
Viðbótarlann yfirsetukonu i Grfmsey, gegn jafn-
mikilli launabót annars staðar að.............................
Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............

17. Hluti ríkissjóðs af launum Ijósmæðra ...

k-. kr.

15000 497906

5000
3500

12000

2000

10000

2000

3000

500
500

2000

1500

300
1200

58500
65000

Samtals 621406
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13. gr.
Til samgöngnmála er veitt:

A.
Vegamál. kr. kr.

Stjórn og nndirbúningnr vegagerða:
1. Lann vegamálastjóra............ ............ ... ............ 6900
2. Lann aðstoðarverkfræðings ............ ... ............ 6160
3. Ferðakostnaðnr þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi ............................. ••• ••• ... ... 5000
4. Til aðstoðarmanna og mælinga ... ... ............ 16000
5. Skrifstofnkostnaðnr ............
Þjóðvegir.

............ ... ............ 13000
47060

a. Til nýrra akvega:
1. Kjósarvegnr................... - 15000
2. Stykkishólmsvegur ... 6000
3. Vestnrlandsvegur 7000
4. Sanrbæjarvegnr............ 4000
5. Holtavörðnheiðarvegnr 40000
6. Geiradalsvegnr ............ 4000
7. Breiðadalsheiðarvegnr i ísafj.s. 8000
8. Kollafjarðarvegur 3000
9. Húnavatnssýslnvegur 5000

10. Hotsósvegnr ............ 3000
11. Blöndnhliðarvegnr ... 10000
12. öxnadalsvegnr ............ 7000
13. Ljósavatnsskarðsvegur ... f •• 12000
14. Þistilfjarðarvegnr 5000
15. Bakkafjarðarvegnr 4000
16. Jökuldalshliðarvegnr... 4000
17. Fjarðarheiðarvegnr ... 8000
18. Breiðdalsvegur ............ 3000
19. Geithellnavegnr............ 4000
20. Snðursveitarvegnr 3000
21. Síðuvegnr .................... 3000
22. Eyjafjallavegnr ............ 20000
23. Hreppavegnr ............ 8000

186000
b. Viðhald og nmbætnr ............ 400000 586000
Til brúargerða............................. ... • • • 100000
Fjallvegir.....................................
1. Til áhalda .............................

............
15000

25000

2. Til bókasafns verkamanna ............ 300
15300

Flyt ... • • • • • • 773360
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Flutt ...
VI. Til sýsluvega:

1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 

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

2. Tillag til akfærra sýsluvega, 15% af bifreiðaskatli
3. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...

VII. Tilmalbikunar áþjóðvegaköflum,20% afbifreiðaskatti
VIII. Til dragferjuhalds:

1. Á Lagarfljóti ...............................................................
2. - Skjálfandafljóli ......................................................
3. - Blöndu ..................................................................... .'.

IX. Til ferju á Hrosshyl i Þjórsá .....................................
X. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningupi

yfir Hellisheiði .......................................................
XI. Vöruflutningastyrkur til hafnleysishéraða á Suðurlandi

Um úthlutnn styrksins til hinna einstöku héraða 
fer eftir reglum, er atvinnumálaráðheira setur. .

XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 
ferðamönnum.......................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskekktum bæjum í þjóðbraut.

XIII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-
um nr. 44 27. júní 1925 ............ ............................

XIV. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.).............................

Samtals A. ...

B.
Samgöngur á sjó.

Til strandferða:
a. Rikissjóðs .......................................................................

enda verði Iaunagreiðsla til yfirmanna skipanna 
i samræmi við launagreiðslur eftir lögum nr. 63 7. 
mai 1928, að þvi leyti, sem við verður komið og við á.

(Þar af fyrning kr. 50000, sjá 20. gr.).

kr. kr.

........... 773360

15000

42000
100000

157000
56000

300
300
300

900
250

5000
20000

3000

5000
552

1021062

330000
1.

Flyt ... 330000
Alþt. 1933. A. (4<i. löggjafaiþing). 89
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Flutt ...

kr. kr.

b. Eirnskipafélags íslands
c. H/f Skaftfellings ...

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

Sámtals B. ...

I.

II.
III.
IV. 
V.

VI.
VII. 

VIII.

IX.
X.

C.
Vitamál og hafnargerðir.

Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

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

2. Lann aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Húsaleiga, Ijós og hiti ............ ... ....................
4. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi ....................
5. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi ................................................................................
5. Til aðstoðarmanna og mælinga .............................

Laun vitavarða......................................................................
Rekstrarkostnaður vitanna ............ ...................
Sjómerki, þar með talið viðhald sælnhúsa ............
Til áhaldakaupa ...............................................................
Ýmislegt................................................................................
Til hafnargerðar á Akranesi .....................................
Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að ^ls kostn- 
aðar, gegn ’/j annarsstaðar að, enda sé það fé 
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun
Til sjómælinga ...............................................................
Fyrning (sjá 20. gr.)...........................................................

330000
200000
24000

6900

6160
6300
7000

2500
3500

554000
78000

632000

32360
25000

125000
8000
5000

25000
25000

20000
10000
84430

Samtals C. ... 359790
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

A.
Kirkjumál.

a. Biskupsdæmið:
1. Laun biskups.................... .................... . ....................
2. Skrifstofukostnaðúr, eftir reikningi, .............................

b. Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

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

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum ... ............
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................

Stjórninni er heimilt að greiða 3ira Einari Thor- 
lacius i Saurbæ 1000 kr. úr prestlaunasjóði fyrir 
að vinna að nndirbúningi og fjársöfnun til Hall- 
grimskirkju.

5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslugerðir
6. Embættiskostnaður presta .....................................

kr. kr.

7900
3000

10900

300

120

8000
260000

1000 
60000 !

329420

Samtals A. ... 340320

B.
Kennslumál.

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

Þar af til kennslu i lifeðlisfræði og lyfjafræði 
kr. 2500.

b. Til kennslu í réttarlæknisfræði .............................
c. Til kennslu i söng......................................................
d. Til kennslu í bókhaldi.................... -....................
e. Námsstyrkur ............ ............................. ............
f. Húsaleigustyrkur ......................................................
g. Rekstrarstyrkur tii rannsóknarstofu háskóians 

(þar í styrkur til jarðvegsrannsókna, kr. 5000,00)
h. Til kennsluáhalda læknadeildar.............................
i. Til 'kennslu í efnafræði..............................................
j. Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla .............................

I

101900

400
800
400 i 

15000 
9000 ! 

25000

800
1600
4000

Flyt ... 158900
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Flutt ..

kr.

158900

kr.

k.

l. 
m.

n.

önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000

auk blunninda, er dyravörður hefir 
áður notið.

2. Ýmis gjöld .............................................. 5000

Ferðastyrkdr vegna stúdentaskipta ....................
Til stúdentaráðs háskóla lslands, til þess að
starfrækja leiðbeiningaskrifstofu.............................
Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ............

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

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

hvers þess náms, er mendtamálaráðið telur 
nauðsyn að styrkja.

c. Til Leifs Áageirssonar til framhaldsnáms i stærð-
frseði ... ... ... ... ... ... «•■ ... ... ...

d. Til JÓns Blöndals, til lokanáms í hagfræði ...
e. Til Gústafs E. Pálssonar, til lokanáms i verkfræði

i Þýzkalandi ...............................................................

III. Fræðslumálastjórnin:
1. Laun fræðslumálastjóra .....................................
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að ............
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi ....................

IV. Menntaskólinn almenni:
a. Laun............
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans ................... 800
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... 8000
3. Til viðhalds ..................................... 3000
4. Til stundakennslu og til prófdóm-

enda, allt afl ..................................... 9000
5. Húsaleigustyrkur handa 15 læri-

sveinum, 75 kr. handa hverjum-... 1125
6. Námsstýrkur .................................. 2800
7. Læknisþóknun..................................... 400

9000
750

800
188

24000

8000

1200
1200

169638

1200
---------- 35600

6900
800

5000
---------- 12700

74320

Flyt ... 25125 74320 217938
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kr. kr.

Flutt
8. Til kennslntekja ....................
9. Ýmisleg gjöM ... ....................

10. Til verðlannabóka ....................
11. Vegna kostaaðar við skólastjórn
12. Til bókasafnsins lþöku............
13. Fyrning (sji 20. gr.)...................

25125
1000.
3500

200
1500
200

3510

74320

35005,

217938

Húsaleignstyrk og námsstyrk má að eins veita 
efnilegnm, regínsömnm og efhalitlnm nemendnm. 
Hnsaleignstyrkar sé venjnlega aðeias veittur ntan- 
bæjarmönnnm, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanfcajarmönnam, að ööiu jöfnn.

V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. .Laun •« ... ... ...
b. önasr gjöld:

1. Til aukakennara og standakennslu 20000
2. Vegna bostaaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka ag kennsluáhalda . 1200
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 10000
5. Námsstyrkur .....................................

Utanbœjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðrn jöfnu.

1000

6. Til dyravörzlu.................... ... ... 2000
7. Til viðhalds ..................................... 3000
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3500
9. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 3160

VI. Kennaraskólinn:
a. Lann............................................ .............................
b. önnur gjöld:

1. Stundakennsla..................................... 4000
2. Eldiviður og ljós ............................. 2500
3. Bókakanp og áhöld............................. 400
4. Námsstyrkur ..................................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanhæjarnemendum, 
að öðrn jöfnn.

109385

38180

45860
84040

16800

16800 411363Flyt ... 9400
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kr.

Flutt ... 9400
800

3500
1090

5. Til viðhalds .....................................
6. Ýmisleg gjöld .....................................
7. Fyrning (sjá 20. gr.) ....................

VII. Stýrimannaskólinn:
a. Laun.............................................................
b. önnur gjöld:

............

1. Til stundakennslu ............................. 2000
2. Til eldiviðar og Ijósa ....................
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

1800

lestra ..................................... ............ 300
4. Ýmisleg gjöld ..................................... 3000
5. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 700

VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun.............................................................
b. önnur gjöld:

............

1. Til stundakennslu ............................. 800
2. Húsnæði .............................................. 3800
3. Ljós og hiti ..................................... 1150
4. Til prófhalda ................... ............ 1000
5. Ýmis gjöld............................................ 650

Við skólana undir liðunum IV.—VIII. 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.

IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun ... ..............................................
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-

8520

1450kennslu ............ ...........
c. Önnur gjöld:

2000
600

1. Til verklegs náms...........
2. Til kennsluáhalda

FJyt ... 2600 9970

16800 411363

14790
------— 31590
12720

7800
_____  20520

8400 ;

7400
-------- 15800

479273
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kr. kr.

Flutt ... 2600 9970
3. Til eldiviðar og Ijósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9100
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .... ... 1034

2. Tii bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun............................................... ... 8880
b. Til smiða- og leikfimikennslu 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms............ 2875
2. Til kennsluáhalda........... 500
3. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld.................... 3000

10375

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .... ... 1790

479273
í

I

20104

I

22345

Styrkarinn til verklegs náms i bændaskól- 
unnm 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 vinnnbrögðin yfir námstfm- 
ann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis 
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei bærri 
upphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
viku námstimans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve 
háan vikustyrk hver nemandi skai fá.

X. Iðnfræðsla:
a. Til iðnaðarmannaféiagsins i Reykjavík, til þess

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

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

c. Til iðnaðarmannafélagsins á Isafirði, til skóla-
halds................................................................................

42449

6500

1500

1000

FJyt ... 9000 : 521722
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kr. kr.

Flutt ... 9000 521722
d. Til iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til 

kvöldskólahalds .............................................. 1200
e. Til iðnaðarmannafétagsins i Vestmannaeyjum,

til kvöldskólahalds...................................................... •1200
Styrkurinn til þessara 5 skóla má þó ekki 

fara yfir */s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu 

skýrslu um starf sitt.
f. Til verklegs framhaldsnáms erlendis.................... 3000

Verzlunarskólar:
a. Til kaupmannafélagsins og verzlunarmanna- 

félagsins i Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir 8A kostnaðar ........... 5000

14400

b. Til sambands samvinnufélaganna, til -þess að 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir •/* kostnaðar ... 5000

Kvennaskólar:
10000

*
1. Til kvennaskólans i Reykjavík:

a. Húsnæðisstyrkur ............................. 5000
b. Rekstrarstyrkur..................................... 18000
c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem

er allt skólaárið, allt að.................... 4000
d. Námsstyrkur til sveitastúlkna... ... 1000

2. Til kvennaskólans á Rlönduósi :
a. Rekstrarstyrkur..................................... 12000
b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem

er allt skólaárið, allt að.................... 2000

2 8000

14000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 42000

stjórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara i föstum skólum og dýrtiðaruppbót 360000
2. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót................... 70000

Flyt ... 430000 588122
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kr. kr.

Flutt ...
3. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir............................
4. Styrkur til byggingar barnaskóla utan kaupstaða

Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun ... ............................. 9120
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smiða-

kennslu ............................. ............ 2000
c. Önnur gjöld:

1. Til kennsluáhalda 500
2. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
3. Ýmisleg gjöld ........... 3000
4. Til viðhalds.................... 1700

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ............
9200
800

2. Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929
a. Rekstrarstyrkur.................... ............ 75000
b. Stofnkostnaður..................... ,,, • • • 5000

3. Til gagnfræðaskóla samkv. 1. nr. 48 1930. ...
4. Til gagnfræðaskóla Reykvikinga ...........
5. Til unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv. 20.

gr. I. nr. 48 1930 ......................................................
6. Til bókasafna við unglingaskóla ....................
7. Ritstyrkur fyrir kennslubækur handa skólum ...

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við alþýðuskóla Þingeyinga
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................

Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2. eru bundnir þvi 
skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra 
samþykki reglugerðir skólanna.

3. Til kvenfélagsins Óskar i ísafjarðarkanpstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

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

430000 588122

4000
•15000

---- — 449000

21120

80000
50000
2500

12000
1600
1600

--------- 168820

4500
7000

4500

Flyt ... 16000 1205942
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 90
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kr. kr.

Flult ... 16000 1205942
4. Til húsmæðrafræðslu í Vík í Mýrdal................. 800

16800
XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............

Par af fyrning húss kr. 550,00 (sjá 20. gr.). 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemend-

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

33550

XVII. Til blindravinafélags fslands .....................................
XVIII. Sundkennsla o. fl.:

2600

1. Til sundkennslu I Reykjavík .............................
Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að 

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

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

300

kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ... 2400
3. Tii sundkennslu o. fl. annarsstaðar en I Rvik ... 2400

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu-
nefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til sundkennslunnar 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 uppdrált og
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að

XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi

5000
12700

kennslu i teikningu og tréskurði i þjóðlegum stil 
XX. Til iþróttakennslu og leikfimikennaraprófs, samkv.

1500

1. nr. 24 1932 .................... ..................................... 2400
XXI. Til íþróttasambands tslands .....................................

XXII. Til glfmufélagsins Ármanns, upp i halla af ferð 
glímuflokks til Stokkhólms i tilefni af islenzku

5000

vikunni þar....................................................................... 1500

Samtals B. ... ............ 1279392
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15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt.

1. Landsbókasafnið:
a. Lann ................................................................................
b. Lannabót tii 2. bókavarðar, 1000 kr...........................
c. Til aðstoðar...................................................... ..; ...
d. Til þess að kanpa bækur og handrit og til bókbands
e. Til þess að semja spjaldskrá .....................................
f. Til þess að semja og prenta skrá um handrit
g. Til ritaukaskrár ...............................................................
h. Brnnaábyrgðargjald fyrir safnið...................................
i. Húsaleiga..............................................................................
j. Ýmisleg gjöld........................................................................

2. Þjóðskjalasafnið:
a. Lann......................................................... .............................
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýmis gjöld ................... . ..............................................

3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Lann þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............
b. Til aðstoðar, eftir reikningi .....................................
c. Til þess að ntvega forngripi .....................................
d. Til áhalda og aðgerða......................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................

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

4. Náttnrnfræðifélagið:
a. Tillag .................................... .....................................
b. Til aðstoðarmanns ......................................................

Styrknrinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sé til 
sýnis almenningi, ekki sjaldnar en einn sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar
b. Til viðhalds og áhalda ..........
c. Fyrning (sjá 20. gr.)...................

kr. kr.

225fíb
1000
3800

12000
800

2400
900
360

2000
1000

6400

5000 i 
1000 1

6400
2500
1200
1200
800

2000 
1400 !

6500
1800
3639

46810

12400

12100

3400

11939

Flyt ... 86649
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6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

1
kr. kr.

Flutt ... 86649
Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr 
bæjarsjóði og sýslusjóði...................................................... 1800
Aukastyrkur til tjögurra bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þ ví tilskildu, að 

Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu með 
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar 2500

b. Til bókasafnsins á fsafirði, að þvi tilskildu, að 
Guðmundur Gfslason Hagalin rithöfundur hafi 
þar bókavörzlu með a. m. k. 200Ö kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar ...................................................... 2500

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði............................. 800
d, Til bókasafns Hafnarfjarðar ..................................... 1000

6800
Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá sýslusj. 2500
Til hins islenzka bókmenntafélags.................................. 2800
. enda haldi það áfram útgáfu hins islenzka forn- 
bréfasafns sem að undanförnu.
Til Þjóðvinafélagsins .......................................................

1
1 1400

Til Fornleifafélagsins .............................................. 800
Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur, 
landsyfirdóma o. fl................................................................... 2400
Til Snorrabókasafns í Reykholti ..................................... ! 500
Til útgáfu allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar 
Sigfússonar, gegn þreföldu framlagi annarsstaðar að i 800
Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um 
skjöl.er ísland varða og geymd eru í skjalasöfnumiKaup- 
mannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið eftirrit af skráani 1200
Til leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur, enda 
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds siðustu sýn- 
ingu hvers leiks........................................................................ 4000
Til frú Soffiu Guðlaugsdóttur, til sjálfstæðra leiksýninga 1000
Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500 
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað.................................. 1000
Til leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300 
kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað ............................. 600
Til tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr. 
framlagi frá bæjarsjóði Reykjavikur ............................. 2500

Flyt ... 116749

20.
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21.

22.

23.

24..
25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

kr. kr.

Flntt ... 116749
Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjnorgelleik- 
urum og barnakennnrom ntan Reykjavfknr ókeypis 
kennsln i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjnm
og barnaskólnm........................................................................
Styrknr til skálda og listamanna, þó eigi minna en

1600

500 -kr. 4il hvers ...............................................................
Til dr. Gnðm. Finnbogasonar til þess að vinna að

5000

bók nm eðliseinkenni íslendinga, lokagreiðsla ............ 2000
Til Halldórs Kiljan Laxness, til ritstarfa *.................... 2500
Til Jóns Leifs tónskálds......................................................
Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðnm

1500

úr alþýðnmáli, enda sé safnið eign rikisins.................
Til Jóns Ófeigssonar yfirkennara, til útgáfn þýzk-

1600

íslenzkrar. oiðabókar, siðari greiðsla .............................
Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur 
lærðra manna islenzkra á siðari öldnm, enda sé

2000

handritið eign ríkisins að honnm látnum .................... 1600
Til S'gnrðar Nordals, til ritstarfa..................................... 2000
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga ............
Til ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtökn og

1200

visnasöfnnnqr .......................................................................
Til Bjarna Sæmnndssonar, til fiskirannsókna:

1000

a. Föst laun með dýrtlðarnppbót .. ........................... 5900
b. Tii ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

Ti! Árna Friðrikssonar, vegna ritstarfa og fyrirlestra

1000
6900

nm fiskiíff og fiskiveiðar 1000
Til Odds Oddssonar, til ritstarfa.....................................
Til Gnðbrands Jónssonar, til þess að semja miðalda-

400

menningarsögn........................................................................
Til Frimanns B. Arngrfmssonar, til þess að safna stein-

1500

nm og jarðtegnndnm og rannsaka, að hverju sé nýtt 
Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

1200

sídq • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••■ ■•• •■■ • •• ••■ 800
Til Þórðar Fióventssonar .............................................. 800
Til listasafnshúss Einars Jónssonar 

(Þar af fyrning kr. 711 (sjá 20. gr.).
a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

3711

verðstnðnlsnppbót..................................................... ... 5900

Flyt ... 5900 155060

40.
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kr. kr.

Flutt ... 5900 155060
enda hafi hann forstöðn og umsjón listasafns 

síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 
stundir á viku.
Til sama, til aðstoðar.............................................. 1000

6900

Samtals ... ........... 161960

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfélags íslands, enda samþykki atvinnu-
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............

2. Til sandgræðslu....................
Þar af 3000 kr. til áveitu og sandgræðslu í Meðallandi.

3. Gjöld samkvæmt jarðræklarlögunum .............................
4. Til búfjárræktar samkv. 1. nr. 32 1931 ....................
5. Tillag til búnaðarbanka íslands:

a. Til byggingar- og Iandnámssjóðs .................... ...
b. Tillag til teiknistofn og leiðbeininga nm búsagerð

til sveita.................... ,.....................................................
c. Til ræktunarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða ..................................... 20000
2. Kostnaðartillag................................... ... 4000
3. Hluti af útflutningsgjaldi........................... 50000

6. Tillag til byggingarsjóða kanpstaða og kauptúna, 
samkv. lögum nm verkamannabústaði, nr. 27 1931...

7. Vegna ráðstafana nm tilbúinn áburð, allt að ............
8. Til garðyrkjufélags íslands:

Laun garðyrkjustjóra..............................................................

200000
30000

400000
30000

200000

4000

74000
---------- í 278000

í 70000
30000

3400

Flyt ... 1041400
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kr. kr.

Flutt ...
Til skógræktar:

1041400

a. Lann ................................................................................
Far af 600 kr. búsaleiguuppbót til Einars Sæ-

mundsens.

10700

b. Til skóggræðsln ...............................................................

Til dýralækninga:

8000
18700

a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................... 14640
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 700

15340
Til fjárkláðalækninga ......................................................
Til efnarannsóknarstofu i Reykjavik:
a. Laun forstöðnmanns, auk 25°/« af öllum tekjum

2000

stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtiðaruppbót 4920
b. Til aðstoðar........................................................................ 4800
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakaupa...............................................................

Til veðurstofu íslands:

500
14420

a. Laun forstöðumanns og fulltrúa ............................. 15100
b. Til aðstoðar........................................................................ 17200
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl. 12000
d. Til veðurskeyta o. fl....................................................... 11000
e. Til loftskeytatækja ...................................................... 750
f. Húsaleiga, Ijós, hiti og ræsting..................................... 3600
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl.................. 1000
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum

Rafmagnseftirlit rikisins:

1500
62150

a. Laun forstöðumanns ..................................... ............ 5100
b. — rafvirkja ............................................................... 4200
c. Ferðakostnaður ............................................................... 3000
d. Skrifstofukostnaður ...................................................... 3200 >
e. Til áhaldakaupa.......... .................................................... 1000 ,

16500
-i- Tekjur ................................................................................ 15500

1000

Flyt ... • • • . . . 1155010
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kr. kr.

Flult ...
15. Gjóld vegna laga um eftirlit með verksm. og vélum
16. Til landmælinga........................................................................
17. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu-

neytið fjárhagsáætlun fískiþingsins og félagið sjái um 
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks ............

18. Til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna
i verstöðvum landsins ......................................................

19. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna ... ..............................................
b. Laun 4 ullarmatsmanna ..............................................
c. Laun 6 kjötmatsmanna ..............................................
d. Ferðakostnaður yfirmatsmanna .............................

20. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra............ .............................
b. Til skiifstofukostnaðar......................................................
c. Ferðakostnaður, allt að ..............................................

21. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................

22. Til sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............
23. TilGuðmundarJónssonarfráMosdal.tilþessaðhaldauppi 

kennslu og námsskeiðum i tréskurði og heimilisiðnadi
24. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að efl-

ingu heimilisiðnaðar............................................ .
25. Til Guðrúnar Finnsdóttur ..............................................
26. Til kvenfélags Hvammshrepps í Vik i Mýrdal, til 

þess að halda uppi kennslu i handavinnu kvenna ...
27. Til kvenfélagasambands fslands ... ...........................
28. Til sambands norðlenzkra kvenna..................................
29. Til sambands austfirzkra kvenna.....................................
30. Til sambands sunnlenzkra kvenna..................................
31. Til sambands vestfirzkra kvenna.....................................
32. Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
33. Til bandalags kvenna ......................................................
34. Til Sambands sunnlenzkra kvenna, styrkur til að

halda uppi námskeiðum fyrir húsmæður og hús- 
mæðraefni................................................................................

35. Til kvenréttindafélags íslands............................................

1155010
600

35000

80000

5000

28800
2000
4500
8000

______  43300
I

6900 
7000 í 
2000

______ i 15900

8000 
j 4000

650

1500
300

500
1600
400
400
400
400
300
400

2500
400

Flyt ... 1356560
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36.

37.

38.
39.

40.
41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.

48.

kr. kr.

Flutt ...
Til vinnumiðstöðvar kvenna, gegn tvöföldn framlagi

............ 1356560

annarsstaðar að........................................................................
Til Sigrúnar Kjartansdóttur, lil þess að setja á stofn 
saumastofu fyrir skinnhanzka og fleiri vörnr úr is-

1000

lenzkum skinnnm ............................................................... 2000
Til vörumerkjaskrásetjara ..............................................
Handa ungmennafélagi fslands, til eflingar iþrótta

1600

og skóggræðslu ......................................................................
Félagið gefl landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fénu er varið.

5000

Til bandalags skáta............................................................... 400
Til dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndnnar-
starfsemi ................................................................................
Til fiskræktarfélagsins Blöndu, V* rekstrarkostnaðar,

1000

allt að.........................................................................................
Húsameistari rikisins:

500

a. Laun ................................................................................ 6900
b. Skrifstofukostnaður ...................................................... 5000

Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa,
11900

gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að.................... 5000
Til vatnsrennslismælinga...................................................... 1000
Til að Ijúka við mælingar í Landeyjum ....................
— — — — — á vatnasvæði Hornafjarð-

2000

arfljóts..................................................... ............ ............
Til Búnaðarbanka fslands, fyrsta greiðsla vazta og 
afborgana af viðlagasjóðslánum málaranna Ásgiims

2000

Jónssonar og Jóns Stefánssonar, að upphæð samtals
13 þús. kr. til hvors, sem ríkið tekur að sér að greiða
að fullu........................................................................................

enda greiði skuldunautar aftur ríkinu, bvor að sínum
3300

hluta, f eigin málverkum jafnvirði þess, er rikissjóður 
greiðir af skuldinni á hverju ári, að mati manns eða
manna, sem stjórnin kveður til þess í hvert sinn.

Samtals .... ............ 1393260

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 91
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 700000
2. Gjöld samkv. 1. nr. 68, 1932 um br. á fátækralögunum 100000
3. Slyrkur til sjúkrasamlaga ................... .................... 12000

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi bins isl. 
prentarafélags styrk i samræmi við styrk til annara 
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
i Reykjavík................................................................................

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
3000

400
6. Til slysatryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ... 15000
7. Til slysavarna ........................................................................ 8000

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla nm starfsemina.
8. Til þess að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
9. Tiilag til ellistyrktarsjóða....................................................... 50000

10. Til Slórstúku ísiands, til bindindisstarfsemi ............ 12000
Þar af til sambands bindindisfélaga i skólum lands- 

ins 2500 kr. og til Péturs Sigurðssonar 3500 kr.
11. Tíl slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............ 400
12. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 300
13. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 300
14. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar í Reykjavik......................................................
15. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ...

400
200

16. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ... 400
17. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda i Vest-

mannaeyjum.............................................................................
18. Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar ............

400
300

19. Tilsjúkrasjóðs verkakvennafélagsinsEiningará Akureyri 200
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Pingeyri............ 300

Fjárveitingarnar undir 13.—22. tölul. eru bundnar 
þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi 
annarsstaðar að, og að stjórnarráðinu sé send skýrsla 
nm starfsemina.

21. Til sjúkrasjóðs bjúkrnnarfélags Ólafsvíknr.................... 300
22. Til Ekknasjóðs Vestmannaeyja ..................................... 800

Flyt ... • • • • • • 905700
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kr. kr.

Flutt ...
23. Til elliheimilisins »Grundar« í Reykjavik....................

............ 905700
4000

24. Til gamalmennahælis á ísafirði ..................................... 1000
25. Ti) gamalmennabælis á Seyðisfirði.................................. 1000

Samtals ... ........... 911700

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ......................................................
b. Embættismannaekkjur og börn ....................
c. Prestsekkjur .......................................................
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923
e. — — — — 51 1921

II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenní

43256,27
17003,89
6402,55
2500,00
2550,00

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis............ 300,00

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 Marteinsdóttur ... ... 1200
11. — Kristínar Jacobson ... ............ ... 600

Flyt ... 6525

1305,00

1305,00' 71712,71

i
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kr. kr.

Flutt ... 6525 1305,00 71712,71
12. Til Kirstinar Þ. Blöndal .................... 300
13. — Guðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
14. — 2 barna hennar ............................. 200
15. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
16. — Jenny Forberg..................................... 600
17. — Ástu Hallgrimsson .................... 600
18. — Ástu Einarson..................................... 600 í
19. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ............ 1200
20. — Dómhildar Jóbannsdóltur ............ 1200
21. — önnu Þorgrímsdóttur læknisekkju,

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

22. — Soffiu Johnsen læknisekkju ............ 500
23. — Kristinar Þórarinsdóttur læknisekkju 400
24. — Sigríðar Blöndal læknisekkju............ 300
25. — Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með einu barni j

í ómegð .............................................. 700
26. — Sigríðar Jónsdóttur læknisekkju ... 400
27. — Súsönnu Friðriksdóttur ... .......... 500
28. — Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jóns-

sonar .................... '............................. 450
29. — Polly Ólafson, ekkju Gísla J. Ólafson 600
30. — Margrétar Lárusdóttur læknisekkju 400
31. — Eríku Gíslason, ekkju Odds Gísla-

sonar, bæjarfógeta ............................. 1000
32. — Ingibjargar Jónsdóttur, ekkju Björns

Magnússonar simstjóra .................... 300
20675,00

c. Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar . 662,25
3. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
4. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
5. — Jóns Árnasonar ............................. 445,00
6. — Þórðar Ólafssonar .................... 370,00
7. — Páls Stephensens............................. 355,00
8. — Helga P. Hjálmarssonar ............ 475,00
9. — Einars Pálssonar............................. 430,00

Flyt ... 4325,25 21980,00 71712,71
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Flutt ... 4325,25
10. Til Kristins Daníelssonar.................... 520,00
11. — Jóns Finnssonar............................. 385,00
12. — Magnúsar prófasts Bjaruarsonar 355,00
13. — óláfs prófasts Stephensens 550,00

Prestsekkjnr:
1. Til Auðar Gisladóttur .................... 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
3. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 500,00
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 í ómegð ............................. 500,00

10. — Kirstinar Pétursdóttur................. 300,00
11. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............ 300,00
12. — Steinunnar Pétursdóttur ............ 300,00
13. — Sigríðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
15. — Ingibjargar Magnúsdóttur............ 157,90
16. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
17. — Guðrúnar Sigúrðardóttur ............ 181,07
18. — Guðbjargar Hermannsdóltur 181,70
19. — Pórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
20. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00
21. — önnu Stefánsdóttur .................... 200,00
22. — Helgu Skúladóttur .................... 227,06
23. — Guðriðar Ólafsdóttur.................... 164,26
24. — Guðrfðar Helgadóttur, ekkju Jóh.

L.L. Jóbannssonar, 132 kr., auk 100 
kr. meðhverjubarnihennariómegð 332.00

25. — Arndisar Pétursdóttur... ............ 137,90
26. — Guðnýjar Porsteinsdóttur ............ 173,56
27. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá

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

Flyt ... 7346,06 28115,25

kr. kr.

21980,00 71712,71

6135,25

I

i

71712,71
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Flutt ... 7346,06
29. Til Kamillu Briem ............................ 170,57
30. — Kristínar Jónsdóttur prófastsekkju

á Brjánslæk............................. .. 300,00
31. — Sigríðar Þórðardóttur................... 144 00
32. — Sigurlaugar Knudsen................... 300,00
33. — Póru Jónsdóttur............................ 217,28
34. — Margrétar Jónasdóttur ........... 168,64
35. — Sigríðar Jónasdóttur.................... 146,71
36. — Sigríðar Jóhannesdóltur ........... 300,00
37. — Ástrfðar Petersen prófastsekkju 200,00
38. — MargrétarSigurðard.prófastsekkju 500,00
39. — Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju 300.00
40. — Guðrúnar Mettu Sveinsdóttur ... 300,00
41. — Vilborgar Jónsdóttur prestsekkju 300,00
42. — Líneyjar Sigurjónsd. prófastsekkju 500,00

kr. i kr.
- , —

28115,25 71712

43. — ; Bergljótar Blöndal .................... 200,00
Kennarar, kennaraekkjur og börn: ------

1. Til önnu Ásmundsdóttur .................... 300
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur ............ 360
3. — Magnúsar Einarssonar.................... 500
4. — Etínar Briem Jónsson.................... 300
5. — Steinunnar Frimannsdóttur............ 450
6. — Þórunnar Stefánsdóttur.................... 400
i . --- Guðmundar Björnssonar ............ 200
8. — Baldvins B. Bárðdals .................... 200
9. - Jóns Strandfelds ............................. 150

10. — Einars Hávarðssonar .................... 150
11. — Elísabetar Jónsdóttur .................... 300
12. — Ragnheiðar Torfadóttur.................... 400
13. — Ásdisar Porgrímsdóttur 300 kr., 

auk 100 kr. með hverju barni 
hennar i ómegð .......... ............ 600

14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar ... ... 200
15. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju 200
16. — Ögmundar Sigurðssonar . ............ 2500
17. — Cathincu Sigfússon............................. 600
18. -- Ragnh. Guðjónsdóttur .................... 300
19. — Lárusar Rists kennara.................... 600
20, — Jóhanns P. Péturssonar kennara . 200

Flyt ...

11393,26

8910,00;________
48418,5lj 71712,



Pingskjal 317 727

kr.
1
! kr.j.

Flutt ... 48418,51 71712,71
f, Póstm'enn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Guðm. Kristjánssonar .................... 300
2. — Böðvars Jónssonar............................. 400
3. — Þóru Matthfasdóttur .................... 300
4. — Vigdísar Steingrímsdóttur ............ 300
5. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju I

Halldórs Bjarnasonar pósts............ 200
6. — Anínu Arinbjarnardóttur ............ 200
7. — Gliesers Eiríkssonar ... ... ... 200
8. — Jóhannesar Pórðarsonar ............ 300
9. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300

10. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
11. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
12. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
13. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Porleifs Jónssonar............................. 1000
14. — Friðiiks Jónssonar pósts ............ 450
15. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300
16. — Pórodds Bjarnasonar pósts........... 600
17. — Sigriðar Guðmundsdóttur, ekkju

Böðvars Porlákssonar .................... 300
18. — Kristjáns Jónssonar pósts .......... 200
19. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blön-

dals póstritara, 300 kr., auk 100 kr. 
með hverju barni hennar í ómegð 600

1

20. — Guðmundar ólafssonar fyrrv. pósts
á Akureyri ..................................... 300

21. — Torfa Sæmundssonar pósts............ 200
22. — Guðjóns Kjartanssonar pósts 250 í
23. — Jóns Jónssonar í GaltarhoMi, f. pósts 209 !
24. — Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns

Blöndals póstafgreiðslumanns 300
25. — Mariu Jónsdóttur, ekkju Fr. Kle-

menssonar.............................................. 300
8600,00'

Fiyt ... 57018,51 71712,71
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h

kr. kr.

g'
Flutt ...

Ritböfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
3. — Einars Hjörleifssonar Kvarans .. 3000
4. — Þorsteins Gíslasonar ............ .. 2000
5. — Guðmundar Friðjónssonar ... .. 1500
6. — dr. Helga Péturss .................... .. 4000
7. — Kristinar Sigfúsdóttnr skáldkonu .. 1000
8. — Einars Benediktssonar ............ .. 5000
9. — Jakobs Thorarensens ............ .. 1200

10. — Sigurjóns Friðjónssonar .. 1000
11. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000
12. — Bríetar Bjarnhéðinsdóltur .. 1000
13. — Herdísar Andrésdóttur ............ .. 500
14. — Ólínu Andrésdóttur ............ .. 500

Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Jakobínu Pétursdóttur . ............ 200
2. — Guðrúnar Jónsdóttur ............ 300
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300
5. — Ólínu Porsteinsdóttur ... ............ 300
6. — Eieanor Sveinbjörnsson ............ 1200
7. — Kristinar Jakobsdóttur ... ............ 800
8. — Sigriðar Jónsdóttur ............ 500

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Petreu Jónsdóttur ............ .......... . 300
2. — Kristinar Sigurðardóttur júbil-

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

ljósmóður............................. ... ... 500
4. — Pórdisar Simonardóttur júbilljós-

móður ............................. ............ 500
5. — Pórunnar Gisladóttur Ijósmóður... 500
6. — önnu Porsteinsdóttur ljósmóður... 400
7. — Kristinar Jónasdóttur ljósmóður... 300
8. — Nikólínu Björnsdóttur Ijósmóður ... 300

FJyt ... 3300

57018.51

25700,00

3900,00?

71712.71

86618,51; 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 3300 86618,51 71712,71
9. Til Sigurfljóðar Einarsdóttnr Ijósmóður 300

10. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljós- 
móður ... ...................................... 300

11. — Margrjetar Grímsdóttur Ijósmóður 200
12. — Kristinar Guðmundsdóttur ljósm. 200
13. — Hólmfriðar Friðfinnsdóttur ljós- 

móður .............................................. 200
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
15. — •Hildar Jónsdóttur Ijósmóður 300
16. — Guðrúnar Guðmundsdóttur ljós- 

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

móður .............................................. 300
18. — Jensínu Pálsdóttur Ijósmóður 200
19. — Margrétar Jónsdóttur Ijósmóður ... 200
20. — Guðrúnar Magnúsdóttur Ijósmóður 200
21. — Gróu Jónsdóttur Ijósmóður............ 200
22. — Puriðar Jónsdóttur Ijósmóður ... 300
23. — Guðrfðar Guðmundsdóttur Ijós- 

móður .............................................. 200
24. — Guðrúnar Einarsdóttur Ijósmóður 200
25. — Guðrúnar Jóhannesdótlur Ijósmóður 300
26. — Sigriðar Narfadóttur .................... 300
27. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar............ ............ . 300
•

28. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
29. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra 

á Akureyri ...................................... 300
30. — Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vegavinnustjóra ............................. 300
31. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrum ferju-

manns .............................................. 300
32. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns 

sildarmatsm. Stefánssonar ............ 200
33. — Sigríðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs 

Björnssonar sildarmatsmanns 300
34. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita- 

varðar ............................................... 400

Flyt ... 11100 86618 51 71712,71

Alþt. 1933. A. 14fi. löggjafarþing 92
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kr. kr.

Flutt ... 11100 86618,51 71712,71
35. Til Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita- 

varöar ................................................... 300
36. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
37. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
38. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórð- 

ar vitavarðar Þórðarsonar ........... 300
39. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús- 

ar Gunnarssonar ............................. 300
•

40. — Halldóru Pétursdóttur Briem . ... 600
41. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
42. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
43. — Guðbjargar A. Þorleifsdóltur í 

Múlakoti .............................................. 400
44. Henriette Kjær...................................... 600
45. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za- 

kariassonar ..................................... 400
46. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100 

kr. með hverju barni bennar í ómegð 2300
47. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
48. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars 

Lárussonar ..................................... 300
49. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu- 

manns, Hrísey..................................... 300
50. — Halldóru Þórðardóttur.................... 600
51. — Vigdísar Bergsteinsdóttur fyrrv. spít- 

alaráðskonu ..................................... 300
52. — Sigríðar Magnúsd. hjúkrunarkonu 500
53. — Jóninn Marteinsd. hjúkrunarkonu 300
54. — Guíleifar Erlendsdóttur fyrrv.

hjúkrunarkonu................................... 300
55. — Arndísar Sigurðardóttur, þvotta- 

konu i Laugarnesspitala.................... 300
56. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
57. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju 

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300
58. — Susie Briem, ekkju Halldórs Briems 800
59. Valgerðar Steinsen fyrrv. spitala- 

ráðskonu .............................................. 500 í

Flyt ... 25200 1 86618,5l! 71712,71
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I
kr. ! kr.

Flutt ... 25200

86618,51^

71712,71
60. Til Benedikts Þ. Gröndals .................... 800 1.
61. — Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ... 600
62. — Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju

Erlendar Zakaríassonar.................... 300
63. — Sigriðar Pálsdóttur, ekkju Gunn-

laugs Indriðasonar............................. 400
64. — Halldórs Brynjólfssonar blinda ... 350

27650,00;
Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðar-

uppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til ekkju Jóbanns skálds Sigurjónssonar .. ... 1000,00,
k. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli................. .......... 3000,00,

118268,51
[II. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.--i. ...

i
37196,24

Samtals ...
i

............ | 227177,46
í

19. gr.
Til óvissra úlgjalda eru veiltar 150000 kr.



732 Pingskjal 317

. III. KAFLI.

Eignahreyfingar. 

20. gr.

Inn.
Fyrningar:
1. Samkvæmt 3. gr. A.
2. — 3. — B.
3. — 9. — ...
4. — 10. — ...
5. — 11. — ...
6. — 12. — ...
7. — 13. — ...
8. — 14. — ...
9. — 15. — ...

II. Væntanlega ntdregið af bankavaxtabréfnm, keypt- 
nm skv. lögnm nr. 14, 9. júlí 1909 .............................

III. Endnrgreiddar fyrirframgreiðslnr .............................
IV. Endnrgreidd lán og andvirði seldra eigna ............
V. Tekjnr Menningarsjóðs, ■/* hlntar .............................

Samtals ...

Öt.
I. Afborganir lána rikissjóðs og ríkisstofnana:

1. Rikissjóðslán:
a. Innlend lán ..................................... 163950,00
b. Dónsk lán, d.kr. 321353,99 á 100.00 321354,00
c. Ensk lán, £ 6762—4—0 á 22.15 149783,00

2. Lán rikisstofnana:
a. Siminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ............ 75000
b. Ötvarpið (sjá 3. gr. A. Öt) ............ 124040

Flyt ...

kr.

167140
7270
2170
2046
5300

67693
134982

12852
4350

kr.

403803

24000
10000

100000
30000

... ! 567803

635087

199040
834127

834127
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kr. kr.

Flntt ... 834127
II. Til eignaankningar rikisstofnana:

*.

1. Bnið á Vífilsstöðnm (sjá 3. gr. A. I. 6)............ 4000
2. Bnið á Kleppi (sjá 3. gr. A. 1. 7) .................... 3000
3. Sfminn: Ný símakerfi o. fl. (sjá 3. gr. Út II—III.) 135000

— 142000
[II. Til bygginga nýrra vjta .............................................. 60000
IV. Til lögboðinna fyrirframgreiðslna ............................. 10000
V. Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V).................... 30000

Samtals ... ........... 1076127
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21.
I. Rekstr

kr. kr.

2. gr.
3. gr. A

— B

4. gr.
5. gr.

Tekjur:
Skattar og tollar .............................
Tekjur af rekstri rikisstofnana ... 
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs ...

Tekjur af bönkum og vaxtatekjur 
Óvissar tekjur.....................................

1203735
20100

9040000,0

1223835,0
522625,0

60000,0

[

Samtals 10846460,01

II. Sjóf

2.-5. gr.
I n n:

Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti.....................................

kr.

10846460,01

20.gr. I.
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar ......................................................................................... 403803,01

- II. Væntanlega útdregið af bankavaxtsbréfum ............................. 24000,01
— III. Gndurgreiddar fyrirframgreiðslur .............................................. 10000,01
— IV. Gndurgreidd lán og andvirði seldra eigna ............................. 100000,01
- V. Tekjur Menningarsjóðs........................................................................ 30000,01

Greiðslujöfnuður ................................................................................ 52577,4(

Samtals ... 11466840,4(

1) Fyrningar færðar bér til jafnaðar sömu upphæð, sem talin er i rekstrarútgjöldum.
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firlit.
irlit.

kr. kr.

7. gr.
Gjöld:

Vextir ........................................................................ 1456770,00
8. gr. Borðfé konungs ...................................................... 60000,00
9. gr.

10- gr.

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 
reikninga ...............................................................

Til ríkisstjórnarinnar ............................................
231170,00
390446,00

11. gr. A. Til dómgæzlu og iögreglustjórnar .................... 947260,00
— B. Sameiginlegur kostnaðui við embættisrekstur 207000,00

12. gr. Tii Iæknaskipunar og heilbrigðismála ............
1021062,00

1154260,00
621406,00

13. gr. A. Vegamál ........................................................................
— B. Samgöngur á sjó ...................................................... 632000.00
— C. Vitamál og hafnargerðir ..................................... 359790.00

14. gr. A. Kirkjumál ............................................................... 340320.00
2012852,00

— B. Kennslumál ................. ............................................. 1279392,00

15. gr. Til vísinda, bókmennta og lista...........................
1619712,00

161960,00
16. gr. Til verklegra fyrirtækja ............................. 1393260,00
17. gr. Til almennrar styrktarstarfsemi.................... 911700,00
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár .................... 227177.46
19. gr. Óviss útgjöld...................................................... 150000,00

Rekstrarafgangur ..............................................

Samtals ... ............

455746,54

10846460,00
•

Brlit.

7.—19. gr.

20.gr. I. 
— II. 
— III. 
— IV.
— V.

Út:
Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti .............................
Aðrar útborganir:
Afborganir lána ..........................'.....................................................
Til eignaaukningar ríkisstofnana ..............................................
Til byggingar nýrra vita ...............................................................
Lögboðnar fyrirframgreiðslur ......................................................
Til menningarsjóðs .......................................................................

Par af kr. 3000 til menntamálaráðs.

kr.

10390713,46

834127,00
142000,00
60000,00
10000.00
30000,00

Samtals ... 11466840,46
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22. gr.
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Stjórninni er heimilt:
I. Að kaupa, þvi verði er hún telur hæfilegt, (búðarhús sýslumannsins í Borgar- 

nesi, rr.eð þeim skilmálum, að rikissjóður taki að sér greiðslu láns þess, 
sem á húsiuu hvilir í viðlagasjóði, og greiði sýslumanni það, sem umfram 
verðnr, enda greiði hann þá leigu af húsinu, sem nm semur.

II. Að kaupa, fyrir fé úr kirkjujarðasjóði. húseignir séra Ólafs Sæmundssonar i 
Hraungerði, er hann lætur af prestskap.

III. Að veita styrk i eitt skipti fyrir öli til þess að koma á stofn mjólkurbúum 
til osta- og smjörgerðar og mjólkurniðursuðu. Styrkurinn nemi aiit að ^lt, 
kostnaðar og sé þvi aðeins greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfrækslu.

IV. Að taka á leigu á hentngum stað i Reykjavík kjallara til öruggrar geymslu 
á innlendum kartöflum, sem ætlaðar eru til sölu hér á Iandi, og lána hann 
aftur islenzkum kartöfiuframleiðendum og þeim, sem verzla með íslenzkar 
kartöflur, gegn bæfilegum leigumála, er stjórnin ákveður.

V. Að láta Fiskifélagi íslands i té ókeypis lóð á Arnarhólstúni á horni Ing- 
ólfsstrætjs og Skúlagötu.

VI. Að endurgreiða Jóni Halldórssyni, fyrrverandi ríkisféhirði, úr lifeyrissjóði 
embættismanna það fé, sem hann hefir greitt i sjóðinn.

VII. Að endnrgreiða Sigurði Kristjánssyni, fyrrverandi barnakennara, úr lífeyris- 
sjóði barnakennara það fé, sem hann hefir greitt i sjóðinn, án vaxta.

VIII. Að taka 24 þús. kr. lán úr Byggingar- og landnámssjóði til þess að full-
nægja ákvæðnm laga nr. 63 1931, um húsbyggingu prestssetra, og greiða 
vexti af þvi og afborganir úr ríkissjóði, enda greiði prestar, sem húsanna 
njóta, lögmæltar kvaðir af þeim.

IX. Að veita Ásmundi Sveinssyni myndhöggvara allt að 10 þús. kr. lán til þess 
að reisa sér vinnustofu, gegn þeim skilyrðum, er stjórnin ákveður, og má 
skipta útborgun lánsins á 3 ár.

X. Að ábyrgjast lán, allt að kr. 50000, til þess að reisa stúdentagarð i Reykjavik.
XI. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fyrir h/f. Djúpbátinn til bátskaupa,

gegn 1. veðrétti i skipinu og endurábyrgð sýslufélags Norður-ísafjarðarsýslu. 
(Gndurveiting).

XII. Að ábyrgjast allt að 600 þús. kr. lán fyrir ísafjarðarkaupstað og Eyrar- 
hrepp til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er rikisstjórnin metur gildar.

XIII. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán til Hvammshrepps til raforkuveitu i 
Vik i Mýrdal, gégn endurábyrgð sýslufélags Vestur-Skaftafellssýslu og 1. 
veðrétti i raforkustöðinni.

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

dóttur, ekkju Alberts Pórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1934, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu reglu sem bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu.

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Pórólfs Becks skipstjóra,
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eftírlaun eftir svipuðum reglum sem Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skip- 
stjóra sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

24. gr.
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1933 og hafa i 

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

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögnm, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstímabilið.

Nd. 318. Lög
um breyting á lögum nr. 32 frá 1931, um búfjárrækt.

(Afgreidd frá Nd. 3. apríl).

1- gr.
A eftir orðunum „taka þátt í sameiginlega kostnaðinum, sbr. 3. gr.“ í

1. mgr. 7. gr. laganna komi: og má taka hið niðurjafnaða gjald lögtaki.
Orðin „nema hálfan“ i 2. mgr. sömu greinar falli niður.

2. gr.
A eftir orðunum „lög nr. 19, 15. júní 1926“ í 89. gr. laganna komi: lög 

nr. 27, 7. mai 1928.
3. gr.

I.ög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 319. Nefndarálit
um frv. til laga um geldingu hesta og nauta.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir með frv. óbreyttu.

Alþingi, 1. apríl 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson.
form., frsm. fundaskr.

Alþt. 1933. A. (46. luggjafarþing). 93
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Ed. 320. Nefndarálit
um frv. til laga ura brevting á lögum nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Ef frv. á þskj. 162 um breyting á útflutningsgjaldi af síld o. fl. verður sam])., 
er sú breyting, sem i þessu frv. felst, bein afleiðing af því. Er nefndin sannnála 
um að mæla með frv. að efni til, en telur réttara eftir atvikum að samþvkkja 
það með eftirfarandi

BREYTINGU.

1. gr. orðist þannig:
í stað orðanna „síld, fóðurmjöli" í 1. gr. laganna komi: hverskonar saltaðri 

síld, síldarmjöli.
Alþingi, 1. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, Jakob Möller, Magnús Torfason. 
form., frsm. fundaskr.

Ed. 321. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 60 27. júní 1921, um útfíutningsgjald 
af síld o. fl.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin mælir eindregið með, að frv. verði samþykkt. 1 fvrirsögn frum- 
varpsins álítur nefndin réttara, að visað sé til laga nr. 15 14. júní 1929, því breyt- 
ingar þær, sem frv. gerir ráð fyrir, falla nákvæmlega inn í texta þeirra. Leggur 
nefndin því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGU.

Fyrirsögn frv. skal orða svo:
> Frumvarp til laga um brevting á lögum nr. 15 14. júni 1929 íÚtflutnings- 

gjald af síld o. fl.j.
Alþingi, 1. april 1933.

Ingvar Pálmason, 
form., frsm.

Jakob Möller, 
fundaskr.

Magnús Torfason.
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Ed. 322. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 45 3. nóv. 1915, um ullarmat.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Fyrir orðin „Öll vorull og þvegin haustull“ í upphafi 1. gr. laganna komi: 

Öll ull. .
Orðin „og samrit af vottorðinu ritað á farmskrána“ í niðurlagi þriðja málsl. 

sömu greinar falli niður.
2. gr.

Upphaf 2. gr. laganna orðist þannig:
Sameiginlegt merki á allri ull, sem flutt er út frá fslandi, skal vera stimpill 

með nafni landsins.
3. gr.

Stjórnarráðið (atvinnumálaráðherra) getur í reglugerð lagt bann við því, 
að opinberar verzlanir kaupi ómetna ull eða taki hana í umboðssölu. Ennfrem- 
ur má leggja bann við því, að verzlanir kaupi óþvegna vorull, nema ullin sé metin 
og hlutaðeigandi verzlanir starfræki ullarþvottahús, sem sé svo fullkomið, að 
dómi ullarmatsformanns, að meðferð og mat ullarinnar geti verið í góðu lagi.

4. gr.
Aftan við 4. gr. laganna bætist ný málsgrein svo hljóðandi:
Einn af yfiruUarmatsmönnum, sá er ráðherra skipar til þess, skal jafn- 

framt vera ráðunautur stjórnarinnar í. öllu því, sem að ullarmati lýtur, og nefn- 
ist hann ullarmatsformaður. Skal hann og veita ullarmatsmönnum og vfirullar- 
matsmönnum fræðslu um framkvæmd ullarmatsins og flokkun ullarinnar, og er 
yfirullarmatsmönnum og uUarmatsmönnum skylt að haga ullarmatinu eftir fyrir- 
mælum hans, og má leita úrskurðar lians, ef ágreiningur verður um ullarmatið.

Ráðuneytið tiltekur nánar starfsvið hans eftir því sem þurfa þykir.

5. gr.
Uppliaf 7. gr. laganna orðist þannig:
Arslaun ullarmatsformanns skulu vera 800 kr„ en árslaun yfirullarmats- 

manna skulu vera 400 kr. til hvers þeirra og greiðast úr ríkissjóði.

6. gr.
Orðin „allt að 200 kr. hvev þeirra“ í niðurlagi 8. gr. laganna falla burt.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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Ed. 323. Nefndarálit
um frv. til laga um viðauka við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um 
lokunartíma sölubúða í kaupstöðum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með frv. óbrevttu.

Aíþingi, 3. april 1933.
Magnús Torfason, Pétur Magnússon, Jónas Jónsson,

form. frsm. fundaskr.

Ed. 324. Frumvarp
til laga um ráðstafanir út af fjárþröng sveitarfélaga.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Bæjarfélag eða hreppsfélag, sem er í svo mikilli fjárþröng, að það telur sér 

ekki fært að standa í skilum, getur Snúið sér til atvinnumálaráðberra um aðstoð 
eftir lögum þessum, ef ætla má, að ekki greiðist úr í náinni framtíð.

2. gr.
Beiðni um aðstoð, sem í 1. gr. getur, skulu fylgja nákvæmar skýrslur um 

eignir og skuldir sveitarfélags, hvern arð eignir gefa, hvaða veðbönd livíla á 
þeim, hvernig skuldum er fyrir komið, af hverju þær stafa, hve mikið af þeiin 
er fallið í gjalddag'a, hversu þær eru tryggðar og annað, sem telst skipta máli, 
er athuga skal nákvæmlega fjárhag sveitarfélags.

Ennfremur skal fylgja heiðni afrit af síðustu skattskrá og niðurjöfnunar- 
skrá og greinargerð bæjarstjórnar eða hreppsnefndar um, hverjar aðalástæður 
séu til fjárþrotanna.

3. gr.
Nú hefir ráðherra horizt beiðni samkvæmt 2. gr., en hann telur fjárhag 

sveitarfélagsins þannig, að það geti uppfyllt skyldur sinar án aðstoðar, og synjar 
hann þá um aðstoðina og færir rök fvrir.

4. gr.
Nú hefir ráðherra horizt heiðni samkvæmt 2. gr., sem hann telur hera með 

sér, að svo sé ástatt um sveitarfélagið sem i 1. gr. getur, og skipar hann þá 
mann til þess að vera til aðstoðar sveitarfélagi eftir þvi, sem lög þessi mæla fvrir.
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o. gr.
Aðstoðarmaður sveitarstjórnar, sem um ræðir í 4. gr.. skal kynna sér ná- 

kvæmlega allan hag sveitarfélags og athuga nákvæmlega i samráði við sveitar- 
stjórn, hvort fjárhagsörðugleikummi verði af létt með því að draga úr gjöldum 
eða auka tekjur eða hvorttveggja. Telji aðstoðarmaður það fært án þess að 
vanræktar séu skyldur sveitarfélags eða ibúum þess íþyngt um of, skal liann 
bera málið undir sveitarstjórn og senda það síðan ráðherra ásamt tillögum sín- 
um og sveitarstjórnar. Ráðherra sker þá úr, hvort fylgja skuli tillögum aðstoð- 
arinanns að nokkru eða öllu leyti eða hvort hreppnum skuli látin í té frekari 
aðstoð eftir lögum þessum.

6- gr.
Xú •verður ekki hót ráðin á fjárhagsörðugleikum sveitarfélags með þeim 

hætti, sem í ö. gr. getur, og skal þá aðstoðarmaður reyna að koma á samkomu- 
lagi milli sveitarstjórnar og skuldheimlumanna sveitarfélags um greiðslu skulda 
með eða án greiðslufrests og með eða án eftirgjafar eða vaxtalækkunar. í þeim 
tilgangi getur aðstoðarmaður kallað saman skuldheimtumenn eða umboðsmenn 
þeirra þar sem hentast þvkir. Á fundi þeim skal liggja fyrir nákvæm skýrsla 
eins og segir í ‘2. gr. Ef samkomulag næst milli aðilja á fundinum eða á annan 
hátt, er málinu lokið.

7. gr.
Xú heppnast aðstoðarmanni ekki að koma á samkomulagi samkvæmt 6. gr., 

en hann telur, að sveitarfélag geti uppfyllt þá skilmála, sem í boði vora, og skal 
þá bera málið undir ráðherra eftir reglum 5. gr. og sker liann úr.

8. gr.
Ef samkonnilag liefir ekki náðst samkvæmt 6. gr. og málið er ekki litkljáð 

samkvænit 7. gr., skal aðstoðarmaður i samráði við sveitarstjórn semja yfirlit 
yfir þau gjöld, sem sveitarfélag getur komizt af með minnst, og þær tekjur, sem 
fært þykir að afla eftir gildandi lögum, án þess að ibúum þess sé íþyngt um of. 
Yfirlit þetta, með umsögn sveitarstjórnar, sendir aðstoðarmaður skuldheimtu- 
niönuuni sveitarfélags, þeim er það varðar, í áhyrgðarbréfi, svo og þeiin, sem i 
ábyrgð kunna að vera, ásamt tillögum sinum um, hversu skuli fara um þann 
hluta skuldanna, sem yfirlitið sýnir, að ekki getur orðið greiddur eins og þá 
er ástatt.

9. gr.
I tillögum eftir 8. gr. getur aðstoðarmaður lagt til:

a) eftirgjöf skulda að nokkru eða öllu leyti.
b) greiðslufrest uni ákveðinn tíma,
c) vaxtalækkun eða brottfall vaxta,

allt eftir þvi, sem liann telur óhjákvæmilegt með hliðsjón af fjárhag sveitar- 
félags.
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í tillögunum skal farið eftir 82,- -89. gr. skiptalaga 12. apríl 1878 að því 
leyti, sem þær eiga við. Skuldir við önnur sveitarfélög teljast ekki forgangs- 
skuldir, nema veð sé fyrir.

10. gr.
Xú er skuld tryggð með veði, og'skal þá selja veðið eftir fyrirniæluni 87. gr. 

skiptalaga 12. apríl 1878, eins fljótt og við verður komið og áður aðstoðarmaður 
gerir tillögur eftir 8. og 9. gr. Ráðherra getur, ef aðstoðarmaður leggur það til, 
krafizt þess, að veðið verði lagt sveitarfélaginu út fyrir hæsta hoð sem uppboðs- 
ráðandi tekur gilt, og þá einnig ákveðið greiðsluskilmála, enda verði uppboðs- 
andvirðið tryggt með veði í eigninni og ábyrgð sýslusjóðs.

Þegar svo stendur á sem segir i þessari grein, greiðast hvorki innheimtukum 
af söluandvirði né gjöld til sýslusjóðs.

Fasteignir sveitarfélágs, sem ætlaðar eru til almennra afnota, skulu virtar 
af 2 mönnum, og nefnir veðliafi, sem hlut á að, annan, en sveitarfélag hinn, en 
vilji veðhafi ekki nefna virðingarmann, skal ráðherra gera það. Verði ágrein- 
ingur um matsverðið, sker ráðherra úr, og skal þá með samskonar skilyrðum 
og áður segir sveitarfélaginu afhent fasteignin fyrir það verð.

11- gr.
Xú samþykkja skuldheimtumenn, sem ráða vfir meiri hluta skulda, sem 

tillögur aðstoðarmanns ná til, að ganga að þvi, sem í tillögunum greinir, og er 
það þá bindandi fyrir hina skuldheimtumennina. Atkvæðisrett eiga þeir einir, 
sem úrslit atkvæðagreiðslunnar snertir fjárhagslega.

Skuldheimtumenn, sem ekki hafa komið svari sínu til aðstoðarmanns áður 
3 mánuðir eru liðnir frá þvi hann afhenti tillögur sínar á póst, teljast sam- 
þvkkja þær.

12. gr.
Xú fæst ekki fullnægjandi samþykki skuldheimtumanna samkvæmt 11. gr., 

og sendir þá aðstoðarmaður skjöl málsins til ráðherra ásamt skýringum sínum. 
Ráðherra leggur síðan úrskurð á málið, að fengnum nánari upplýsingum, ef 
hann telur þeirra þörf.

13. gr.
í úrskurði þeim, sem i 12. gr. getur, er ráðherra heimilt að ákveöa:

a) að skuldir skuli gefnar eftir að nokkru eða öllu leyti, 
h) að skuldir skuli greiðast á ákveðnum fresti, 
c) að vextir skuli lækka eða falla niður,

allt eftir þvi, sem hann telur óhjákvæmilegt með hliðsjón af fjárhag sveitar- 
félags.

Ákvörðun þá, sem um ræðir i a-lið þessarar greinar, má ráðherra þó því 
aðeins gera, að

a) skrifstofustjórinn i atvinnumálaráðuneytinu, sýslumaður sveitarfélags, er 
hlut á að, og hagstofustjórinn telji, að hinnar eftirgefnu skuldir séu að mestu
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cða öllu leyti tapaðar mcð hliðsjón af gjaldgetu og framtíðarhorfum, cnda 
sé ekki framar gengið í eftirgjöfum cn embættismenn þcssir eru sammála 
um að leggja til,

b) ríkissjóði sé gert að greiða allt að 10'< af hinu eftirgefna,
c) hlutaðeigandi sy’slusjóði sé gert að greiða jafnmikið og rikissjóði af hinu 

eftirgefna, nema ráðherra telji, að fengnum upplýsingum, fjárhag sýslu- 
félags svo þröngan, að greiðslan verði því til verulegs hnekkis.

14. gr.
Eignir sveitarfélags verða ekki teknar til gjaldþrotaskipta.

15. gr.
Aðför eða kyrrsetning getur ekki farið fram hjá sveitarfélagi, sem leitað 

hefir aðstoðar eftir lögum þessum. Þó má veðhafi í fasteign gera aðför.

16. gr.
Aleðan stendur á ákvörðunum þeim, sem lög þessi ráðgera, her aðstoðar- 

manni og sveitarstjórn, að viðlagðri áhyrgð að lögum, að sjá um, að i fjármál- 
efnum sveitarfélags sé ekkert aðlrafzt, sem rýri möguleika skuldheimtumanna til 
að fá greiðslu. Fyrir því má ekki inna af hendi önnur gjöld en þau, sem þarf til 
að halda uppi lögboðinni starfsemi svo að sæmilegt sé, eða samningsbundnar 
greiðslur af fasteignaveðslánum og forgangsskuldum.

17. gr.
Þóknun aðstoðarmanna sveitarfélaga eftir lögum þessum greiðir rikissjóður 

eftir reikningi, seni ráðherra úrskurðar.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 325. Nefndarálit
um frv. til laga um alþýðuskóla á Eiðum.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbrevtt.

Alþingi, 3. april 1933.

Jón Jónsson, 
form., frsm.

Guðrún Lárusdóttir, 
fundaskr.

Einar Árnason.
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Ed. 326. Nefndarálit
um frumvarp til laga um brevting á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá samgöngumálanefnd.

Fyrir þinginu 1932 var frumvarp um ýmsar breylingar á vegalögunum. Var 
þvi frumvarpi vísað til ríkisstjórnarinnar eftir tillögu samgöngumálanefnd- 
ar Nd. Mun tilætlunin hafa verið sú, að stjórnin legði fvrir þetta þing.frumvarp 
um breytingar á vegalögunum, sem fæli í sér réttmætar aukningar á þjóðvega- 
kerfi landsins.

Frumvarp þetta er samið af vegamálastjóra. Er með því bætt í þjóðvega- 
tölu ýmsum nýjum vegum, sem samtals eru að lengd um 636 km., en felldir 
úr nokkrir kaflar, samtals .51 km. að lengd. Af þessari vegalengd eru um 393 
km. nú taldir akfærir. Er kostnaðurinn við aðgerð og endurbygging 
þessara nýju vega áætlaður um 580 þús. kr. Flestir þessir nýju þjóð- 
vegakaflar eru nú i tölu sýsluvega og myndu þvi verða kostaðir að allmiklu 
levti af ríkissjóði. Aðrir kaflar eru fjallvegir, sem ríkissjóður kostar viðhald og 
endurbætur á hvort sem er. Mun þá láta nærri, að aukinn kostnaður ríkíssjóðs 
af byggingu og endurbótum þessara nýju vega verði um 250 þús. kr.

Með þessu frumvarpi er ætlazt til, að óslitið akvegasamband komist á milli 
Norðurlands og Austurlands, frá Jökulsárbrú í Axarfirði um Hólsfjöll, Möðru- 
dalsöræfi og Jökuldal að Fossvöllum. Verður þá akfær sumarvegur frá Reykja- 
vík norður um land til Revðarfjarðar, og er nreð því fullnægt langþráðri ósk 
allra Austfirðinga.

Nefndin hefir athugað frv. og brtt. þær, er fram hafa komið við það. Hefir 
hún og fengið vegamálastjóra til viðtals um málið, og lét hann nefndinni í té 
margvislegar upplýsingar. Eru skýrslur þær um vegamálin, er hann lét nefnd- 
inni í té, prentaðar með nál. sem fskj. Telur nefndin, að í frumvarpinu felist 
svo jniklar endurbætur fyrir framtíðina á vega- og samgöngumálakerfi lands- 
ins, að nauðsynlegt sé að afgreiða frumvarpið á þessu þingi. En fyrsta skilvrðið 
til þess álítur ngfndin það, að ekki verði á því gerðar verulegar efnisbreytingar. 
Ef um það væri að ræða að bæta nýjum veguin inn í frumvarpið, verður alltaf 
álitamál, bverjir vegir ættu að koma til greina. Og þó það væri gert, er mjög 
vafasamt, að þeim héruðum, sem vegina ættu að fá, væri það nokkur greiði, þar 
sem óvist er, að vegirnir vrðu fyrr. byggðir en ella. Eins og nú er ástatt, er þegar 
mikið ógert af þeim lögákveðnu þjóðvegum, og þegar við bætast þeir nýir vegir, 
sem frumv. gerir ráð fyrir, er auðsætt, að rikissjóður getur ekki í náinni framtið 
lagt fram fé til þeirra vega, er við kynni að verða bætt. Gagnið af lögfestingu 
fleiri þjóðvega nú fyrir hlutaðeigandi héruð myndi því verða lítið eða ekkert.

A þessu stigi málsins getur þvi nefndin ekki mælt með nýjum þjóðvegum 
fram yfir það, sem upp er tekið í frumvarpinu, og leggur til, að það verði sam 
þvkkt með þessum
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BREYTINGUM:
1. Við 2. gr. B. 9. Fyrir „Frá Búðardal“ koini: Frá vegamótum sunnan Laxár.
2. Við 2. gr. C. 7. Fvrir „Frá Akureyri" komi: Frá vegamótum sunnan Akur-

eyrar.
3. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Hvergi má festa upp auglýsingaspjöld meðfram alfaravegum utan 
kaupstaða og kauptúna, eða setja upp auglýsingar á annan hátt, nema um 
opinberar tilkynningar sé að ræða.

Heimilt er þó þeim, sem býr við alfaraveg, að auglýsa þar atvinnu- 
rekstur sinn.

Alþingi, 28. marz 1933.

Páll Hermannsson, H. Steinsson, Einar Árnason,
form. fundaskrifari. frsm.

Fylgiskjal.

VEGAMÁLASTJÓRINN

Revkjavik, 23. marz 1933.

í tiJlögum mínum um fjárveitingar til vegamála liefi ég jafnan árlega gert 
grein fvrir áformuðum framkvæmdum næstu ára að vegabótum, en lieildar- 
vfirlit um vegabætur á þjóðvegum liefi ég ekki sent ráðunevtinu síðan 1925, 
og er það birt í Alþingistíðindum frá þvi ári sem fylgiskjal með nefndaráliti 
fjárveitinganefndar neðri deildar. Heildaryfirlit- um áformaðar brúagerðir 
næstu 10—15 ára var i greinargerð minni fyrir frv. til laga um brúagerðir, er 
lagt var fyrir Alþingi 1931.

Á undanförnum árum hefir verið unnið að því að safna gögnum að nýju 
heildaryfirliti um nauðsynlegustu framkvæmdir að vegagerðum á þjóðvegum, 
og er það starf nú komið svo langt áleiðis, að ég tel rétt að birta niðurstöður þær, 
er ég hefi komizt að.

Samkvæmt yfirlitinu frá 1925 var lengd þjóðvega km.
Voru þá taldir akvegir........................................... 611,7 —

kerrufærir vegir ........................... 712,0 —
aðeins reiðfærir vegir .................. 829,9 —

Taldir voru þá i 1. flokki nýbygginga vegakaflar að lengd samtals 198,7 km., 
sem talið var, að ættu að sitja i fvrirrúmi um að gera akfæra, og kostnaður við 
þær framkvæmdir áætlaður rúmlega 1,4 millj. kr. í öðrum flokki voru taldir 
samtals 94,6 km. og áætlaðir að kosta 800 þús. kr., og loks í þriðja flokki 68,6 
km., áætlaðir 700 þús. kr. Áf vegum þessum er talið samkvæmt áætlun, að enn 
sé ógert:

Alþt. 1933. A. < 46. löggjafarþing). 94
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í 1. flokki fyrir kr. 162000.- cða 11,4'í áf upprunal. áætlun 
í 2. • — — -483000,- -- 60,5% — -- —
í 3. - - - - - 650000.- — 93,0% — - - -

Saintals kr. 1295000.-

En miðað við áætlun hefir vcrið unnið fvrir samtals kr. 1628000.- að vegum 
þeini, sein taldir voru í þessum flokkuni.

Sést þannig, að í aðaldráttum hefir franikvæmduin verið liagað sanikvæint 
áætlun niinni. -- Með ófullkoinnuni eiidurbótum liefir ennfreniur tekizt frani 
úr ölluni vonuni að gera akfæra langa kafla þjóðveganna, svo akfært hefir orð- 
ið milli landsfjórðunga miklu fyrr en búizt var við. Eru endurbætur þessar að 
vísu mjög víða aðeins til bráðabirgða, t. d. yfir Holtavörðuheiði og Vatnsskarð, 
?n hafa þó orðið til mikils gagns.

1 sérstakri skýrslu (fskj. 1) fvlgir hér með áætlun um endurhætur þjóðvega, 
og eru þeir þar taldir samkvæmt stjórnarfrv. því, sem nú liggur fyrir Alþingi. 
P2r lengd þjóðvega talin samtals 3103 km., en var sainkvæmt lögunum frá 1924 
2154 km. Með lögum frá 1930 var hætt við þjóðvegina um 370 km., og í stjfrv. er 
lagt til að bæta enn við 582 km., og verða þeir þá samtals 44% lengri én 1924. 
Akfærir eru nú taldir samtals 2377 km., sem i skýrslunni er skipt í 3 flokka eftir 
ástandi veganna, og eru um 32% í 1. flokki, en þar eru vfirleitt eingöngu ak- 
brautirnar. Kaflarnir í 2. fl., 922 km., og sérstaklega í 3. fl., 450 km., eru yfirleitt 
aðeins sumarbílfærir, og víða stirður vegur, sem mjög þarf umhóta, þó talinn 
sé bílfær. Talið er, að 725 km., eða um 23% , séu ekki akfærir. Þá liefir verið 
gerð yfirleitt nokkuð lausleg kostnaðaráætlun um endurbætur þjóðveganna, 
sem miðaðar eru við þá flutningaþörf og þá umferð, sem ætla má, að verði a 
næstu 15 20 árum. Hér er þó ekki talinn með kostnaður við nýjan veg frá
Lækjarbotnum austur i Ölfus samkv. 1. nr. 25 23. júní 1932, né lieldur endurbæt- 
ur þær á Suðurlandsbraut, sérstaklega malbikun vegarins, sem ráðgerðar hafa 
verið í sambandi við þennan nýja veg. Þá er og heldur ekki talin malhikun ann- 
ara fjölförnustu veganna, sem vænta má, að koinist í framkvæmd á næsta 
áratug.

Samkvæmt skýrslunni eru umbætur þjóðveganna áætlaðar að kosta rúm- 
lega 3% millj. kr., og eru hrýr ekki meðtaldar. Ég liefi nú leitazt við að flokka 
þessar umhætur eftir nauðsvn þeirra og tel

í 1. flokki umbætur fvrir mn ....................... 1,20 millj. kr.
í 2. — — - ........................ 1,02 - - -
í 3. -- -- - - — ....................... 1,36 — —

Ætti að mega gera sér von um, að' takast mætti að fullgera umbivtur þær, 
seni taldar eru í 1. flokki, á 6 árum.

Fer hér á eftir nánari sundurliðun á þeim köfluni, er ég liefi sett í 1. flokk:
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A. í /íi Suðurland:
I. Suðurlandsvegur. Áætiun kr.

1. Hvolhreppsvegur í Rangárvallas...................... 15000.-
2. Evjafjallavegur .............................................. 40000.
3. Mýrdalsvegur ..........  38000,-
4. Síðuvegur ....................................................... 15000.
5. Suðursveitarvegur ........................................... 5000.-

VI. Laugardalsvegur .................................................. 5000.-
VII. Skeiða- og Hreppavegur sunnan Stóru-Laxár . . 13000.-

IX. Gnúpverjavegur .................................................. 20000.
XI. Fljótshlíðarvegur ............................................... 3000.-
X. Landvegur ......................................... .............. 20000.

----------  kr. 174000.
B. Um Vesturland:

I. V esturlandsvegur.
1. Kjalarnesvegur uni Ártúnsinela..................... 8000.
2. Kjósarvegur að Hvanimsvík sunnan Hvalfj. . . 111000.
3. Suðurdalavegur i Dalasýslu ......................... 21000.
4. Svínadalsvegur í Dalasýslu ............................ 7000.-
5. Saurbæjarvegur í Dalasýslu ........................... 6000.
6. Geiradalsvegur í Barðastr.s.............................. 22000.

II. Hafnarfjallsvegur, yfir Andakil ......................... 27000.-
VI. Stykkishólmsvegur .................................... 70000.-

VII. Ólafsvíkurvegur................................................... 20000.
X. Strandavegur í Hrútafirði .................................. 10000.-

----- i Kollafirði .................................. 5000.
XII. Vestfjarðavegur: Breiðadalsheiðarvegur .......... 28000.

----- Önundarfjarðarvegur ............. 18000.-
----------  — 353000.-

C. Um Norðurland:
I. Norðurlandsvegur.

1. Holtavörðuheiði ..............................................  230000.
2. Hrútafjarðarvegur ........................................... 15000.
3. Víðidalsvegur .................................................. 15000.-
4. Blönduhlíðarvegur ......................................... 27000.
5. Öxnadalsvegur ................................ ................ 50000.
6. Ljósavatnsskarðsvegur .................................... 30000.-
7. Revkjaheiði ...................................................... 10000.-

VI. Hofsósvegur ........................................................ 19000.-
VIII. Dalvíkurvegur ..................................................... 33000.

IX. Tjörnesvegur ....................................................... 20000,-
X. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur ................... 40000.-
„ Þistilfjarðarvegur ................................................ 10000.-

529000,-
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I). l'm Austurland:
I. Austurlandsveyur.

1. Möðrudalsöræfavegur ...................................
2. Jökuldalsvegur ................................................
3. Breiðdalsvegur ................................................
4. Geithellna- og Lónslieiðarvegur ...................

II. Stranda- oy Yopnafjarðarveyur.
1. Langanesstrandarvegur ..................................
2. Vopnafjarðarvegur .........................................
3. Jökulsárhlíðarvegur .......................................

IV. Fjarðarheiðarveyur ............................................

Aætlun kr.

26000.
27000.-
10000.
14000.

15000. - 
14000. .
10000.
25000.

--------- 141000 -

Samtals kr. 1197000.- •
í fjárl. þessa árs er veitt lil endurbóta á veg- 

um þeim, sem hér eru taldir ..............................  kr. 150000.
í fjárl.frv. fyrir 1934, eins og það er afgreitt frá 

fjárv.nefnd Xd. Alþingis, er ætlað til sömit vega 186000.

Samtals kr. 336000.

Vantar þá enn um 861 þús. kr.. sem líklegt þykir, að fáist á ártinum 
1935—38, jafnvel þó einhverjar fjárveitingar hættust við til vega, sem ég hefi 
talið í öðrum flokki.

Að loknum þeiin vegabótum, er hér voru taldar, mun verða bilfært á aðal- 
leiðum, svo sem hér segir, og er þá gert ráð fyrir því, að jafnframt verði gerðar 
helztu hrýr, sem enn vantar á leiðuni þessum:

l'm Suðurland. Gert sæmilega akfært frá Landeyjum austur í Fljótshverfi. 
l'm Yesturíand. Fullgerður nýr akvegur að Hvammsvík í Hvalfirði, en veg- 

urinn frá Hvammsvik meðfram Hvalfirði út að Ferstikhi er í 2. flokki. Gcrt 
sæmilega vel akfært vestur Dalasýslu og Barðastrandarsýslu að I’orskafirði. 
Gerð ný akbraut á Hafnarfjallsvegi yfir Andakilinn. Fullgerð akbraut á
Stykkishóhnsvegi, nema ttvpir 7 km. á háfjallinu.

l'm Xorðurland. Fullgerð akbraut yfir Holtavörðuheiði og í Blönduhlíð ;
Skagafirði skammt inn fyrir Flfsstaði. Fullgerð akbraut frá Bægisá að Þvera 
i Öxnadal, sömuleiðis frá Djúpá í Ljósavatnsskarði yfir Skjálfandafljótshrýr. 
Gert bilfært frá Ivópaskeri til Baufarhafnar og frá Þórshöfn um Þistilfjörð að 
Svalbarði. Vegur um Vatnsskarð er talinn að hálfu í 2. fl., en að liálfu í 3. fl. 
Vegur um Xorðurárdal í Skagafirði og um Öxnadalsheiði er í 3. fl. Vegur um 
Ljósavatnsskarð frá Fnjóská að Djúpá er i 2. flokki.

l'm Austurland. Gert bílfært um Möðrudalsöræfi og Jökuldal í samband 
við akvegakerfið á Fljótsdalshéraði. Gert bílfært frá Djúpavogi til Lónssveitar. 
Gert bílfært frá Seyðisfirði yfir Fjarðarheiði til Héraðs.

Fm nánari upplýsingar visast til sjálfrar skýrslunnar.
Fmhætur þær, sem taldar eru í 2. fl. og 3. flokki, iná naumast vamta, að



Þingskjal 326 749

komist til framkvæmda á stytlri tima en 10—12 áruin, sérstaklega er þess er 
gætt, að vænta niá, að einhverjir nýir þjóðvegir bætist við á þessn tímabili.

í áætluninni er gert ráð fvrir, að allir þjóðvegir verði gerðir bílfærir, nema 
þessir kaflar: A Sudnrlandi um Skeiðarársand og Öræfi og vfir farvegi Jökuls- 
ár á Breiðamerkursandi og Jökulsár í Lóni. Á Vesturlandi yfir Þorskafjarðar- 
lieiði, Bitrubáls og bæsta kafla Breiðadalslieiðar. A N orðurlandi enginn. A
Austnrlandi yfir Hellisheiði í Vopnafirði. Eru þessir kaflar samtals um 130 km. 
En vitanlega verða flestir kaflar þjóðveganna þó aðeins bílfærir ura sumar- 
tímann og miðað er við, að sem minnstu verði til kostað, þar sem sýnt er, að 
umferð verður mjög lítil.

í 3. flokki áætlunarinnar eru taldir nokkrir vegakaflar, sérstaklega milli 
byggða, sem hæpið er, að rétt sé að gera akfæra fyrr en akvegakerfrð í sveit- 
unum er orðið fullkomnara en vænta má, að það verði á næstu 1—2 áratugum. 
En mér þótti eigi að síður rétt vegna heildarvfirlitsins að taka þessa vegakafla 
með.

Þegar lokið er umbótum þein^, sem taldar eru í greindri skýrslu i 1.—3. 
flokki, verður meðal annars sumarbílfært frá Beykjavik vestur að Þorska- 
firði í Barðastrandarsýslu, einuig norður í Steingrímsfjörð og þaðan yfir Stein- 
grímsfjarðarheiði til Arngerðareyrar. Ennfremur um Norður- og Austurland 
allt suður að Jökulsá í Lóni og sunnanlands allt austur i Fljótshverfi. Enn- 
fremur um Kópasker, Baufarhöfn og Þórshöfn til Vopnafjarðar.

Ég Jæt hér fylgja heildaryfirlit yfir greiðslur ríkissjóðs til vegamála á ár- 
unum 1876—1930 (fskj. 2). Skýrsla þessi er samin eftir landsreikningunum og 
sýnir jafnframt, livernig vegabótakostnaðurinn hefir skipzt milli sýslna frá 
byrjun. Er þá kostnaði við vegi yfir heiðar og fjöll milli sýslna, t. d. vfir 
HoJtavörðuheiði, skipt eftir lengd vegar í liverri sýslu, sem liver vegarkafli 
telst vera í. Þannig telst t. d. Suðurlandsbraut upp fyrir Árbæ í Gullbringu- 
sýslu, þaðan að Hólmsá í Kjósarsýslu, þaðan upp undir Svínahraun í Gull- 
bringusýslu og loks þaðan að Þjórsá í Árnessvslu.

Þá fylgir og vfirlit yfir skiptingu þjóðvega eftir sýslum (fvlgiskjal 3).
Geir G. Zoega.

Til samgöngumálanefndar Ed. Alþingis.

Fylgiskjal 1.

Áætlun um endurbætur þjóðvega.
Ástand veganna

A. l'm Suðurland. Vegarl.
km.

Vfirleitt
Sæmilega

sumar- Iila Ekki Kostnaðaráætlun þús. kr.
akbraut

km.
bíifært

km.
bílfært

km.
akfært

km. AIIs 1. fl. 2. fl. 3. fl.

1. Suðurlandsbraut 488,1 127,8 240,5 90,8 29,0 178,0 113,0 10,0 25,0
2. Þingvallabraut 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Geysisvegur 32,0 3,0 42,0 3,0 0,0 70,0 0,0 63,0 5,0
4. Biskupstungnabr 32,0 32,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
ö. Eyrarbakkabraut 11,0 11,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



750 Pingskjal 326

Ástand veganna

0. Laugardalsvegur
Vegarl.

km.

12,4

Vfirleitt
akbraut

km.

11,4

Sæmilega
sumar-
bílfært

km.
L0

Illa
bíifært

km.

0,0

Ekki
akfært

km.

0,0

Kostnaðaráaetlun þús. kr.

Alls

5,0
i. fi.

5,0
2. fl.

0,0
3. fl.

0,0
7. Skeiðá-, Hreppav. 50,8 14.0 3,5 33,3 0,0 68,0 13,0 55,0 0,0
8. Gullfossvegur 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Gnúpverjavegur 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 45,0 20,0 25,0 0,0

10. Landvegur 23,5 7,5 0,0 16,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0
11. Fljótshlíðarvegur 14,8 11,3 3,5 0,0 0,0 7,0 3,0 0,0 4,0
12. Hafnarbraut 4,9 4,9 0,0' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Reykjanesbraut 44,56 44,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Vifilsstaðavegur 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Utvarpsstöðvarv. 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Samtals 819,66 329,06 306,5 155,1 29,0 393,0 174,0 185,0 34,0
B. Uin Vesturland.

1. Vesturlandsv. 297,41 101,45 100,82 49,50 45,64 512,0 175,0 259,0 78,0
2. Hafnarfjallsv. 50,0 7,0 37,0 6,0 0,0 77,0 27,0 10,0 40,0
3. Akranesvegur 14,0 13,0 0,0 1,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0
4. Borgarnesbr. 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Borgarfj.br. 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Stykkisbóbnsv. 99,3 79,2 20,1 0,0 0,0 95,0 70,0 25,0 0,0
7. Ólafsvikurv. 60,0 5,0 44,0 11,0 0,0 63,0 20,0 13,0 30,0
8. Hellusandsv. 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6 37,0 0,0 37,0 0,0
9. Laxárdalsv. 35,0 0,0 19,0 16,0 0,0 62,0 0,0 34,0 28,0

10. Strandavegur 142,46 3,0 60,7 17,8 60,96 115,0 15,0 21,0 76,0
11. Steinadalsv. 17.0 0,0 13,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Vestfjarðav. 79,7 0,0 6,6 11,3 61,8 166,0 46,0 5,0 115,0

Samtals 839.27 242,4’í 301,22 116,6 179,0 1132,0 353,0 412,0 367,0
(L Um Norðurland.

1. Norðurlandsv. 456,51 211,8 89,0 122,71 0,0 1179,0 377,0 262,0 540,0
2. Hvannnstangabr. 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Vesturliópsvegur 12,4 6,0 1,4 5,0 0,0 29,0 0,0 9,0 20,0
4. Skagastrandarv. 23,7 3,7 20,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Sauðárkróksbr. t 24,3 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Hofsósvegur 41,1 10,1 24,8 6,2 0,0 46,0 19,0 27,0 0,0
7. Eyjafjarðarbr. 25,1 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Dalvikurvegur 34,0 28.5 0,0 5,5 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0
9. Tjörnesvegur

Hvík—Lón 41,9 6,0 1,5 0,0 34,4 145,0 20,0 0,0 125,0
10. Kópaskers- og

Raufarbafnarv. 147,3 3,2 47,9 18,0 78,2 140,0 80,0 0,0 60,0
Samtals 811,81 357,2 184,6 157.41 112,6 1572,0 529,0 298,0 745,0

Borgarfj.br
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D. Um Austurland. Vegarl.
km.

. Austurlandsvegur 371,6
. Stranda-,Yopnafj.v. 138,7
. Uthéraðsvegur 18,9
. Fjarðarheiðarvegur 23,0
. Fagradalsbraut 35,0
i. Eskifjarðarvegur 15,0

Samtals 632,2

Ástand veganna

Sæmilega
Yfirleitt
akbrauf

sumar-
bílfært

Iila
bílfært

Ekki
akfært

km. km. km. km.

34,6 97,2 0,0 239,8
",7 0,0 20,4 110,6
0,0 13,4 0,0 35,5
0,0 4,0 0,0 19,0

35,0 0,0 0,0 0,0
0,0 15,0 0,0 0,0

77,3 129,6 20,4 404,9

Kostnaðaráætlun þús. kr.

AUs i. fi. 2. fl. 3. fl.

157,0 77,0 20,0 60,0
183,0 39,0 28,0 116,0
116,0 0,0 81,0 35,0
25,0 25,0 0,0 0.0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

481,0 141,0 129,0 211,0

Yfirlit.
A. l’m S.land 819,66 329,06 306,5 155,1 29,0 393,0 174,0 185,0 34,0
B. Um V.land 839,27 242,45 301,22 116,6 179,0 1132,0 353,0 412.0 367,0
C. Um N.Iand 811,81 357,2 184,6 157,41 112,6 1572,0 529,0 298,0 745,0
D. Um A.land 632,2 77,3 129,6 20,4 404,9 481,0 141,0 129,0 211,0

Samtals 3102,94 1006,04 921,92 449,51 725,5 3578,0 1197,0 102 t,0 1357,0

Fylgiskjal 2.

' Skrá um greiðslur ríkissjóðs til vegamála á árunum 1876—1930 
(Skipt eftir sýshnn).

Sýsluheiti Þjóðvegir
Gullbringusýsla . ................................... 802898.95
Kjósarsýsla ................................................. 088411.80
Borgarfjarðarsýsla ................................... 118352.20
Mýrasýsla ...................................................... 1053330.41
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla . . 309333.00
Dalasýsla ...................................................... 175074,31
Barðastrandarsýsla ................................... 53640.40
ísafjarðarsýsla ........................................... 16081.90
Strandasýsla ................................................ 136555.32
Húnavatnssýsla ......................................... 850238.95
Skagaf jarðarsýsla ..................................... 361258.44
Evjafjarðarsýsla ....................................... 344056.45
Suður-Pingcvjarsýsla ............................ 442392.67
Norður-Þingeyjarsýsla .......................... 16462.29
Xorður-Múlasýsla .................................... 333799.50
Suður-Múlasýsla ....................................... 471263.80
Austur-Skaftafellssýsla .......................... 150283.62
Vestur-Skaftafellssýsla .......................... 216056.08
Bangárvallasýsla ....................................... 013562.31
Vestmannaevjar .........................................
Árnessýsla ...............................................  2210513.39
Til brúarsmiðjunnar (.1920—21) . . .
Fjallvegir milli X,- og S.-lands .... 
Slvsatrygging verkamanna .................. 18506.82
St jórn <>g undirbúningur vegainúki 
Til áhalda ....................................................

Brýr Fjallvegir Sýsluvegir Sýsluvegasj. Samtals
20720.69 4608.21 202546.24 60043.75 1090817.75
84308.5! 6183.11 7094.38 .. 785997.86

104750.94 1995.84 89327.30 .. 314426.28
280518.24 275.00 30184.15 14845.20 1379153.00
84435.18 12705.99 14434.72 .. 420909.55
54064.30 11617.72 6905.41 13479.90 261741.34
42071.69 15359.84 625.00 111696.93
21011.62 4068.35 18501.29 .. 59663.16
63820.43 19354.41 6000.00 225730.16

127943.62 20724.89 103092.05 57490.54 1159490.05
369874.18 27418.70 99646.07 71S35.77 930006.16
250230.62 9104.80 68781.03 84952.80 757125.70
162102.16 44168.18 43427.81 .. 692090.82
86243.60 20016.37 85472.81 208195.07

167053.44 21840.04 48159.79 570850.77
67746.02 13558.18 22069.31 .. 574637.37

,, 18989.83 169273.45
328516.45 2838.02 3967.27 .. 551977.82
177617.77 3756.38 8247.27 29203.31 832387.04

.. 47868.17 47868.17
275113.26 13352.43 269519.24 2774498.32
57310.90 .. 57310.90

72925.98 .. .. 72925.98
4873.64 Í4.8ÍI .. .. 23425.26

.. .. 712555.55
,, ,, 602998.32
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Svsluheit i Þjóövegir Ðrýr Fjallvegir Sýsluvegir Sýsluvegasj. Samtals
Til bókasafns verkamanna ............... 3286.65
Styrkur til að lialda bvggð og gist. ,, ,, 96874.74

5800.00
Til kaupa á snjóblfrcið (v. mokstur) 25000.00
Slvsatr. verkam. ísérst. fjárv. 1930) »• ” 12000.00

Saintals krónur: 9389273.39 2830298.17 325917.24 1194859.14 331850.97 15530714.17

Fylgiskjal 3.

Skipting þjóðvega eftir sýslum.
Samkv. gild. lögum Viöbót í stjfrv. Samtals

(iullbringusvsla ........... 71,41 km. 0,9 km. 71,50 km
Kjósarsýsla .................. 74,81 — 0,0 - 74,81 —
Borgarfjarðarsvsla . . . . 47,65 64,0 — 111,65 -
Mýrasvsla ..................... 124,06 0,0 ----- 124,06 —
Snæfellsn,- og Hnappadalss......... 72.6 70.6 — 143,20 —
Dalasýsla .................... 113,67 6,5 — 120,17 —
Barðastrandarsýsla . . . . 55,12 - 27,0 - 82,12 —
ísafjarðarsvsla ........... 69,12 15,0 84,12 --
Strandasýsla .............. 158,06 — 10,5 — 168,56 -
V.-Húnavatnssýsla . . . . 84,0 0,0 — 84,0 —
A.-Húnavatnssýsla . . . . 87.4 ----- 0,0 87,4 —
Skagafjarðarsvsla ....... 97,5 25,5 123,0 —
Evjafjarðarsvsla ......... 85,35 34,8 - 120,15
Suðnr-Þingevjarsvsla . . 113,7 121,0 134.7 - -
Xorður-Þingevjarsvsla . 149,8 122,8 - 272,6 —
Xorður-Múlasvsla ....... 180,0 97,0 277,0 —
Suður-Múlasýsla ......... 227,4 -- 48,8 --- 276,2 —
A,-Skaftafellssýsla....... 182,45 0,0 - 182,45 —
V.-Skaftafellssvsla ....... 142,15 0,0 — 142,15 —
Bangárvallasvsla ......... 129,1 — 2,8 — 131,9 —
Árnessvsla .................. 252,44 - 38,4 - 290,84 —

Samtals 2517,79 km. 585,6 km. 3103,39 km
Vegalengdir innan lögsagnarumdæma kaupstaðanna eru taldar með vegum í 

þeirri sýslu, sem kaupstaðurinn er i.

Nd. 327. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á lögum nr. 36 19. maí 1930, um vigt á síld.

Frá sjávarútvegsnefnd.

í nefndinni er nokkur skoðananwnur um það, hvort hagfelldara sé og viss- 
ara að vega síld til bræðslu eða mæla í mælikerum. Álitur meiri hluti nefndar-
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innar, að öruggara niuni yfirleitt að vega bræðslusild en mæla. Hinsvegar litur 
öll nefndin svo á, að nauðsyn geti borið til þess að nota mæliker i stað vogar, 
þegar bræðslusíld er afhent á skipsfjöl eða þar, sem nothæf vog er eigi tiltæk. 
Virðist eigi hlýða að banna mælingu þegar svo stendur á, eða að leggja við mæl- 
ingu stórsektir, þegar aðilar eru ásáttir um að nota hana.

Sektarákvæðin í 2. gr. frv. telur nefndin óeðlilega há, nema um sviksamlega 
mælingu væri að ræða, en þá mundi verknaðurinn falla undir refsiákvæði hegn- 
ingarlaga og eftir þeim dæmt verða.

Eftir framansögðu hefir samkomulag orðið í nefndinni um að mæla með 
samþykkt frv. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Aftan við 1. gr. bætist:

Heimilt skal þó að mæla bræðslusíld, ef afhending fer fram á skipsfjöl, 
eða þar, sem nothæf vog er eigi tiltæk, enda séu kaupandi og seljandi ásáttir 
um mælingu.

2. Við 2. gr. Fvrir „200—20000“ komi: 50—5000.

Alþingi, 1. apríl 1933.
Sveinn Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Bjarni Ásgeirsson. 

form., frsm. fundaskr.
Ólafur Thors. Bergur Jónsson.

Nd. 328. Tillaga
til þingsályktunar um launakjör embættis- og starfsmanna ríkis og rikisstofnana. 

Flm.: Jörundur Brynjólfsson, Hannes Jónsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að taka til rækilegrar 

íhugunar launakjör embættis- og starfsmanna ríkis og ríkisstofnana og gera 
fyrir næsta þing tillögur um nýja og réttlátari skipun þeirra mála, og þann veg, 
að launakjör séu sniðin eftir fjárhagsgetu ríkis og afkomu almennings í landinu.

Nd. 329. Nefndarálit
um frumv. til laga um brevting á lögum nr. 43 frá 1927 (Fátækralög).

Frá allsherjarnefnd.
Nefndin liefir haft frumvarp þetta til athugunar og er sammála um að 

leggja til, að það verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 1. apríl 1933.
Guðbr. ísberg, Sveinbjörn Högnason. Steingr. Steinþórsson.

fundaskr., frsm.
Jóhann Þ. Jósefsson.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 95
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Nd. 330. Frumvarp
til laga ura breyting á hafnarlöguni fyrir ísafjörð, nr. 34 19. júní 1922. 

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

1. gr. laganna orðist svo:
Til hafnargerðar og hafnarumhóta á ísafirði veitist úr rikissjóði % lilutar 

kostnaðar, eftir áætlun, er ríkisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er veitt til þess 
í fjárlögum, þó ekki yfir 250000 — tvö liundruð og fimmtíu þúsund — krónur, 
gegn % hlutum úr hafnarsjóði ísafjarðar. Fé þetta greiðist bæjarstjórn ísa- 
fjarðar hlutfallslega við framlag hafnarsjóðs til fyrirtækisins árlega.

Gr einargerð.
Frumvarp þetta er flutt eftir ósk hafnarnefndarinnar á Isafirði, sem gerir 

kröfu til þess, að hafnarlög kaupstaðarins séu samræmd við hafnarlög þau, sem 
sett hafa verið hin síðari ár, að því er snertir áætlað framlag ríkissjóðs til liafnar- 
hóta þar. Er krafan borin fram með tilliti til þess, að í undirbúningi er að koma 
upp sérstakri fiskibátahöfn eða kví á ísafjarðarpolli, sem er hið mesta nauð- 
synjamál fvrir útgerðina þar. Verður þó ekki farið fram á fjárveitingu í þvi 
skyni að svo stöddu, en tryggara þvkir, að úrelt ákvæði hafnarlaganna séu ekki 
til fyrirstöðu þegar að því kcmur, að réttmætt þykir og kleift að veita fé úr rikis- 
sjóði til þessa nauðsynlega fyrirtækis.

Nd. 331. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á og viðauka við siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Xefndin hefir athugað frv. það, er hér um ræðir, og álitur hún, að þær 
hreytingar, sem þar er farið fram á, verði að gerast i samhandi við þá almennu 
endurskoðun nefndra laga, sem nauðsynlegt er, að fram fari innan skamms.

Xefndin liafði borið málið undir lögmanninn í Revkjavik, og fvlgir álit lians 
hér með.

Samkvæmt ofanrituðu ákvað nefndin að leggja til, að málinu vrði vísað til 
rikisstjórnarinnar.

Alþingi, 28. marz 1933.

Sveinn Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Bjarni Asgeirsson. 
form. fundaskr,, frsm.

Ólafur Thors.
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Fylgiskjal.

LÖGMAÐURINN í REYKJAVÍK
Revkjavík, 28. niarz 1933.

Með bréfi dags. 20. þ. m. hefir háttvirt sjávarútvegsnefnd Nd. Alþingis 
heiðzt umsagnar minnar um frumvarp til laga á þingskjali nr. 145, um hreyt- 
ing á og viðauka við siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914, og upplýsinga um, hvaða 
venju fylgt hafi verið undanfarið í þeim efnum, sem 1. gr. frv. ræðir um.

Út af þessu skal ég virðingarfyllst levfa mér að geta þessa: Samkvæmt al- 
þjóðasamþvkkt, sem gerð var í Rruxelles fyrir 7 árum síðan um samræming 
siglingalaga, hafa nú flestar þjóðir — og þar á meðal Norðurlandaþjóðirnar — 
endurskoðað siglingalög sín, þótt hin endurskoðuðu lög muni ekki alstaðar vera 
komin til framkvæmda enn. Það rekur því óhjákvæmilega að því, að vér verð- 
um einnig að færa siglingalög vor í samræmi við annara þjóða, og mundi rétt- 
ast að taka ákvæði þau, sem frv. hefir að geyma, (il athugunar í sambandi við 
nefnda heildarendurskoðun. Hversu hún verður að vera víðtæk, hefi ég ekki 
kynnt mér, en því atriði mun prófessorinn í sjórétti við háskólann, Ólafur Lár- 
usson, vera kunnugastur.

Ef vér leiðum í lög sérákvæði, sem rýra veðgildi skipa fyrir samningsveð 
eins og þau, er 1. gr. frv. geymir, ættu þau aðeins að taka til skipa, sem stöðugt 
eru liér við land, en ekki þeirta, sem fara á milli landa. En venja' hefir engin 
getað myndazt um þau atriði, sem 1. gr. frv. ræðir um.

Fskj. endursendist.
Björn Þórðarson.

Sjávarútvegsnefnd Nd. Alþingis.

Nd. 332. Breytingartillaga
við frv. til laga’mn varnir gegn því, að næmir sjúkdómar herist til íslands. 

Frá Vilmundi Jónssyni.

Við 32. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1934.
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Nd. 333. Frumvarp
til laga ura varnir gegn þvi, að næinir sjúkdómar berist til íslands.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLT
Orðaskýringar og almenn ákvæði.

1- gr.
í lögum þessum hafa orð þau, er nefnd eru hér á eftir, þá merking, sem 

tilfærð er við hvert þeirra.
„Útlönd“ merkir öll lönd önnur en ísland.
„Skip“ tekur yfir sérhvert fljótandi far.
„Aðkomuskip“ er hvert skip, sem hér kemur að landi, ef það annaðhvort 

siðast hefir lagt út frá útlöndum eða á leið sinni tekið við mönnum eða far- 
angri frá öðru skipi, er siðast hefir lagt út frá útlöndum. Er skipið aðkomu- 
skip þar til það hefir fengið heilhrigðisvottorð á islenzkri höfn.

„Sóttgæzluskírteini" merkir skírteini gefið út af heilbrigðisyfirvaldi því, 
er i hlut á, um það, hvort nokkur erlend eða önnur sérstaklega tilgreind næm 
sótt gangi á brottfararstaðnum eða þar í nánd.

„Erlendar sóttir“ tekur yfir pest (pestis), austurlenzka kóleru, (cholera 
asiatica), bólusótt (variola), dílasótt (tvphus exanthematicus), blóðkreppu- 
sótt (dysenteria tropica) og gula hitasótt (febris flava).

„Heilbrigðisvottorð“ merkir vottorð, er aðkomuskip fær hjá sóttgæzlu- 
manni á komustað sínum hér við land, þess efnis, að ekkert sé því til fyrir- 
stöðu samkvæmt lögum þessum, að mönnum eða farangri frá skipinu sé hleypt 
í land á höfnum á Islandi.

„Sóttgæzlumaður“ er sá maður i hafnarstað á íslandi, er samkvæmt lög- 
um þessum skal skoða sóttgæzluskírteini aðkomuskipa og veita þeim heil- 
brigðisvottorð.

„Höfn“ merkir löggilta höfn, þar sem sóttgæzlumaður er (5. gr.).
„Farangur“ tekur yfir alla lausa muni í skipi, líka afla.
„Bannaður farangur" merkir farangur, sem ráðherra hefir bannað með 

auglýsingu að flytja inn vegna sótthættu, eða þá bundið hann vissum skilyrð- 
um (21. gr.).

2. gr.
Skipstjóri á skipi, sem fer frá útlöndum til íslands og ætlar sér að hafa 

samband við land eða landsbúa, en tekur ekki með sér sóttgæzluskirteini 
(sbr. 1. gr.), skal kynna sér, hvort alvarlegir, næmir sjúkdómar ganga á brott- 
fararstaðnum eða þar í nánd um það leyti, sem liann leggur af stað, og vera 
við því búinr. að láta i té skriflega vfirlýsingu þar að lútandi samkvæmt 8. gr.
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3- gr.
Ekkert aðkomuskip má, nema tilneytt sé, hleypa inönnum eða farangri í 

land, né hafa annað samband við land eða landsbúa, annarsstaðar en á höfn- 
um, sbr. 7. gr.

4. gr.
íslenzk skip skulu ekki utan hafna, livorki innan landhelgi né utan, taka 

við mönnum né farangri úr aðkomuskipum, lileypa mönnum út í slik skip né 
hafa önnur mök við þau eða menn úr þeim, nema tilnevdd séu.

II. KAFLI
Sóttvarnarnefndir og sóttvarnarhús.

5. gr.
Sóttvarnarnefnd skal vera i hverjum kaupstað og á hverjum löggiltum 

verzlunarstað hér á landi, þar sem föst verzlun er.
1 kaupstöðum skulu í nefndinni vera bæjarfógeti (í Reykjavik tollstjóri), 

héraðslæknir og einn maður, er bæjarstjórnin kýs úr sínum flokki. Bæjar- 
fógeti (í Reykjavík tollstjóri) er formaður nefndarinnar og sóttgæzlumaður.

A öllum öðrum stöðum skal í nefndinni vera sýslumaður, hafi hann að- 
setur þar á staðnum, héraðslæknir og einn maður, er sýslunefnd kýs, búsett- 
ur þar. Hafi sýslumaður eigi aðsetur á verzlunarstaðnum, skal umboðsmaður 
hans þar koma i lians stað. Sýslumaður eða umboðsmaður hans er formaður 
nefndarinnar og sóttgæzlumaður.

Sóttvarnarnefndir skulu sjá um, að lögum þessum sé hlýtt.
Hafnsögumönnum, lireppstjórum, bæjar- og sveitarstjórnum er skvlt að að- 

stoða sóttvarnarnefndir við skvldustörf þeirra.
Sóttvarnarnefndir og héraðslæknar skulu við framkvæmdir þessara laga, 

jafnan þegar unnt er, leita sem nánastra leiðbeininga landlæknis. Þegar um 
meiri háttar ráðstafanir er að ræða, skal, ef við verður komið, leita fvrirfram 
samþykkis ráðherra, og einkum, ef um er að ræða ráðstafanir samkvæmt á- 
kvæðum 3. og 4. málsgr. 8. greinar, 13.—17., 19. og 20. greinar, en tilkynna skal 
annars tafarlaust allar þess háttar ráðstafanir, sem gerðar eru án slíks sam- 
þykkis.

Ráðherra setur að öðru leyti reglur um störf sóttvarnarnefnda

6. gr.
I Reykjavik skal vera sóttvarnarhús fyrir allt landið, sóttvarnarhús rikis- 

ins, er sé jafnan til taks með öllum útbúnaði til þess að taka við sjúkum 
mönnum frá aðkomuskipum, ef þörf gerist að sóttkvía þá. Sóttvarnarnefndin 
í Reykjavík skal hafa umsjón yfir húsinu, annast viðhald á því og öllum út- 
húnaði þess, og ráða þjónustufólk eftir þörfum, er jafnan sé til taks,
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Héraðslæknirinn í Reykjavik annast lækningu þeirra sjúklinga, scm 
hafðir eru í sóttvarnarhúsinu, nema ráðherra skipi til þess annan lækni.

Ráðherra setur reglur um afnot sóttvarnarhússins.

III. KAFLI
Almenn ákvæði um varnir gegn næmum sjúkdómum.

7. gr.
Xú vill aðkomuskip hleypa mönnum eða farangri á land á liöfn eða liafa 

önnur mök við land eða menn úr landi, shr. 3. gr., og skal það þá bíða þess, 
að sóttgæzlumaður (eða í kaupstöðum fyrir lians hönd tollgæzlumaður eða 
lögregluþjónn) komi út að skipinu eða út í skipið. Gerir skipstjóri sóttgæzlu- 
manni grein fvrir heilsufari manna á skipinu og leggur fyrir liann sóttgæzlu- 
skírteini þess, ef til er. A undan sóttgæzlumanni má cnginn fara út í skipið úr 
landi né frá öðrum skipum, nema liafnsögumaður, ef nauðsvn krefur, og 
enginn má fara úr skipinu, ekki heldur hafnsögumaður né sóttgæzlumaður, 
engan farangur setja á land né í önnur skip, og engin mök hafa við land eða 
menn úr landi fram yfir það, sem leiðir af ákvæðum 8. greinar, fvrr en skip- 
stjóri hefir fengið lieilbrigðisvottorð samkvæmt 8. grein.

8. gr.
Xú leggur skipstjóri á aðkomuskipi fram fullgilt sóttgæzluskírteini, og er 

þess eigi getið í því, og' lieldur eigi kunnugt eða grunað á annan liátt, að á 
brottfararstað skipsins hafi gengið alvarlegur, næmur sjúkdómur. Skal þá sótt- 
gæzlumaður þegar veita skipinu heilbrigðisvottorð, ef skipstjóri lýsir þvi yfir 
fvrir honum, að í skipinu séu eigi eða liafi verið á leiðinni menn með sjúk- 
dóma, er grunur gæti leikið á að væru næmir, og að hann viti ekki til, að skipið 
geti verið sóttmengað á annan hátt.

Hafi skipið ekkert eða ekki fullgilt sóttgæzluskírteini, skal sóttgæzlumað- 
ur engu að siður að jafnaði tafarlaust veita því heilbrigðisvottorð, ef skip- 
stjóri lætur honum í té skriflega yfirlýsingu upp á æru og samvizku um, að 
honum sé ekki kunnugt um, að á brottfararstaðnum hafi gengið neinn alvar- 
legur næmur sjúkdómur, að á skipinu séu eigi eða hafi verið, livorRi á brott- 
fararstaðnum né á leiðinni, menn með sjúkdóma, er grunur gæti leikið á, að 
væru næmir, eða lík raanna, sem dánir séu úr næmum sjúkdórnum, og að hann 
viti ekki til, að skipið geti verið sóttmengað á annan liátt.

Ef þess er getið í sóttgæzluskirteini skipsins, eða kunnugt eða grunað á 
annan hátt, að alvarlegur næmur sjúkdómur hafi verið á brottfararstaðnum, 
ef sjúkir menn eru eða hafa verið á skipinu á leiðinni, eða lik, og grunur cr á, 
að um næman sjúkdóm sé eða hafi verið að ræða, eða grunur er um sóttmengun 
skipsins á annan hátl, svo og ef framhurður eða vottorð skipstjóra er á einhvern 
liátt tortryggilegt, þá má eigi veita heilbrigðisvottorð fyrr en héraðslæknir hefir 
rannsakað skipið og úrskurðað, að heilbrigðisvoltorð megi gcfa. Xú rcynist cr- 
lend sótt í skipinu, og skal þá farið með það samkv. ákvícðum IV. káfla þessara
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laga, en ef uin annan næman sjúkdóm er að ræða, sem opinberum vörnuni er beitt 
við samkv. lögum um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, eða héraðslæknir 
telur ástæðu til að beita slíkum vörnum, skal farið með skipið samkv. ákvæðmn 
þeirra laga og ekki veita því heilbrigðisvottorð fyrr en þær ráðstafanir hafa 
verið gerðar, að öruggt þykir, að sjúkdómurinn berist ekki i land eða breiðisl út.

Læknisrannsókn á skipi og þeim, er á því eru, skal jafnan fram fara svo 
fljótt sem auðið er, og öllum sóttvarnarráðstöfunum skal, eftir því sem unnt er, 
haga svo, að skipinu verði til sem minnstrar tafar og trafala. Sé héraðslæknir 
eigi viðstaddur, er sóttvarnarnefnd heimilt að fela öðrum lækni rannsóknina. Sé 
enginn læknir viðstaddur, skal skipstjóra gefinn kostur á að leita annarar hafnar, 
þar sem læknir býr. Ef einangra þarf sjúklinga af skipinu, en tormerki eru á að 
gera það á staðnum, er heimilt að visa skipinu til næstu hafnar, þar sem einangrun 
er framkvæmanleg, en þó því aðeins, að sjúklingum sé eigi hætta búin af þeim 
flutningi. Ef skipið er sóttkvíað, er skipstjóra heimilt að velja sér höfn til að 
liggja á, að svo miklu leyfi sem það'kemur ekki í bága við nauðsynlega læknis- 
rannsókn og lækniseftirlit.

Þegar skip strandar, skal sá, er ræður fyrir björguninni, sjá um, að farið 
sé eftir fyrirmælum greinar þessarar og 7. greinar, að svo miklu leyti, sem því 
verður við komið.

9. gr.
Ráðherra getur veitt berskipum, sem liafa lækni, þá tilslökun á ákvæðum

7. og 8. greinar, sem ráðlegt þykir og gerlegt eftir atvikum.

IV. KAFLI
Sérstök ákvæði um varnir gegn erlendum sóttum.

10- gr.
I livert sinn er áreiðanleg vitneskja er fengin um, að einhver erlend sótt 

liafi gert vart við sig einhversstaðar í útlöndum, og ástæða er til að ætla að 
sóttin geti borizt þaðan til íslands, gefur ráðherra út auglvsingu um, að sjúk- 
dómur sá sé talinn ganga á þessuin stað, og ef svo virðist, sem eigi sé beitt full- 
tryggum vörnum gegn því, að sóttin breiðist út þaðan, á stöðum þar í nánd, 
svo viða sem ástæða þykir til.

Þessu skal þó eigi beitt, ef aðeins ein manneskja eða örfáar bafa sóttina, og 
eigi er ástæða til að ætla, að hún muni breiðast út.

Ráðherra gefur aftur út auglýsingu um, hvenær ráðstöfnnum þessum 
skuli hætt.

11. gr.
Þá er svo ber til:

1) að skip kemur frá eða liefir á leið sinni haft viðskipti við stað, sem aug- 
lýsing er gefin út um samkvæmt 10. grein, eða stað, sem getið er um í sótt- 
gæzluskírteini skipsins, eða á annan hátt er vissa fyrir eða grunur á, að 
erlend sótt gangi á;
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2) að skip á leið sinni hefir átt mök við skip, sem á ern eða hafa verið sjúkir 
menn eða dauðir, og vissa er fyrir eða grunur á, að um erlenda sótt sé 
eða hafi verið að ræða;

3) að á skipi eru eða hafa verið á brottfararstað þess eða á leiðinni sjúkir 
menn eða dauðir, og ástæða er til að ætla, að um erlenda sótt sé eða liafi 
verið að ræða, eða vissa fyrir eða grunur á, að skipið sé á annan hátt 
alvarlega mengað erlendri sótt,
skal skipið, þá er það kemur í landhelgi við Island, eða ef það ætlar til ís- 

lenzkrar hafnar, undir eins og land er í sýn, draga gula sóttvarnarveifu upp á 
framsigluhúni, og ef gul veifa er ekki til á skipinu, þá hvíta vcifu, og skal veif- 
an vera uppi þangað til skipið er komið aftur út fvrir landhelgi, eða hefir tek- 
ið íslenzka höfn og fengið þar heilbrigðisvottorð. Ef skipið hefir senditæki, skal 
það sem fyrst senda ráðherra skeyti með tilkynningu um, hvvrsu ástatt sé fyrir 
því og hvar og hvenær það sé væntanlegt að landi.

12. gr.
Ef svo er ástatt fyrir skipi sem sagt er í 11. gr. 1) og 2). er skipinu frjálst 

að taka hverja höfn sem vill.
Sé aftur á móti svo ástatt, sem sagt er í 11. gr. 3), má skipið ekki leita hafn- 

ar annarsstaðar en í Reykjavik, nema það sé til nevtt.

13. gr.
Þangað til rannsókn héraðslæknis hefir fram farið og leyfi hefir verið 

gefið til þess að hafa samgöngur við land, skal skip, sem svo er á§tatt um sem 
segir í 11. gr., afkviað, og má engum, sem á skipinu er, lileypa úr þvi á land, og 
ekki heldur má neinn fara úr landi eða öðrum skipum út í það, nema í em- 
bættiserindum. Þeir, sem hafa verið úti í skipinu, eru liáðir þeim sótthreins- 
unarfvrirmælum, sem sóttvarnarnefnd eða héraðslæknir setur þeim, og má, 
ef þörf gerist, láta þá sæta sömu meðférð og þá, er komið liafa á skipinu.

14. gr.
Ef læknir finnur engan mann á skipinu sjúkan eða dauðan af erlendri 

sótt og skipstjóri lætur i té skriflega yfirlýsingu upp á æru sína og samvizku 
um, að á leiðinni hafi ekki verið í skipinu menn með sjúkdóma, er grunur gæti 
leikið á að væru erlendar sóttir, að hann viti ekki til, að skipið geti verið meng- 
að af þeim á annan liátt, og ennfremur að enginn bannaður farangur sé i þvi, 
skal þá, ef framburður eða vottorð skipstjóra er á engan liátt tortryggilegt, 
veita skipinu heilbrigðisvottorð, ef 5—14 dagar, eftir því um hverja sótt er að 
ræða, eru liðnir frá því er skipið hafði síðast mök við sóttmengað byggðarlag 
eða skip, enda sé ekkert því til fyrirstöðu vegna hinna almennu ákvæða um 
næma sjúkdóma, sbr. 8. gr.

Xú er þessi frestur ekki útrunninn, og skal þá sóttvarnarnefnd, ef þörf 
gcrist, sóttkvía skipið, þar til sá tími er liðinn, er á vantar. Að þeim tíma liðn- 
um skal veita skipinu heilbrigðisvottorð, ef enginn liefir sýkzt á því af erlendri 
sótt, meðan það var sóttkvíað. Ef skipið er herskip, þá þarf héraðslæknir ekki
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að skoða skipið, ef skipslæknir lætur lionuni i té skýrslu uni heilsufar á skip- 
inu. Þær sóttvarnarreglur, er slíku skipi eru settar samkvænit þessari eða eft- 
irfarandi greinum og byggðar eru á greindri skýrslu, skulu birtar foringja 
skipsins.

15. gr.
Xú kenmr það upp, að á skipinu hafa á brottfararstaðnum eða á leiðinni 

verið sjúkir menn eða dauðir, og er ástæða til að ætla, að um erlenda sótt hafi 
verið að ræða, eða þá að á skipinu er bannaður farangur eoa grunur um, að 
skipið sé á einhvern hátt mengað erlendum sóttum, og má þá ekki leyfa nein- 
ar samgöngur við land, fyrr en skipið hefir verið tryggilega sótthreinsað og 
bönnuðum farangri lógað, þeiin er eigi hefir auðið verið að sótthreinsa i skip- 
inu. Að því búnu skal farið eftir ákvæðum undanfarandi greinar.

16. gr.
Xú kemur það í ljós við læknisrannsókn, að annaðhvort eru á skipinu sjúk- 

ir menn eða dauðir, og ástæða er til að ætla, að um erlenda sótt sé eða hafi 
verið að ræða éða skipið sé á annan hátt alvarlega mengað erlendri sótt, og 
skal þá, ef unnt er, vísa skipinu tafarlaust til Reykjavíkur, og láta lækni fara á 
því, ef þörf gerist. Xú er slíkt skip komið til Reykjavikur, og skal þá sóttvarn- 
arnefndin þar annast um það, um leið og hún að öðru leyti heldur skipinu al- 
veg afkvíuðu, 1) að sjúkir menn, þar með taldir smitberar, séu fluttir i sótt- 
varnarhúsið, 2) að lík séu flutt í land og jarðsett eða brennd, 3) að skipið sé 
sótthreinsað eins og með þarf, 4) að lógað sé bönnuðum farangri, sem ekki er 
unnt að sótthreinsa í skipinu, 5) að dýrum, sem í skipinu kunna að vera og 
breitt geta út sjúkdóminn, sé eytt eða þau gerð skaðlaus, og 6) að allir ósjúkir 
skipverjar og farþegar séu einangraðir annaðhvort úti á skipinu eða í sérstöku 
húsi á landi, þar til 5—14 dagar eru liðnir frá þvi, er skipið var sótthreinsað 
eða þeir fluttir í land.

Ef ekki er unnt að vísa skipinu til Revkjavíkur eða þess ekki þörf að dómi 
ráðherra, skal sóttvarnarnefndin fara með skipið þar á staðnum eftir ákvæð- 
um þessarar greinar að svo miklu levti sem unnt er eða eftir nánari fvrirmæl- 
um ráðherra.

17. gr.
Þegar um skip er að ræða, sem ætluð eru til fólksflutninga, eða skip, sem 

virðast vera óheilnæm vegna óþrifnaðar eða af öðrum ástæðum, má fara með 
þau eftir ákvæðum 16. greinar, þólt önnur skilyrði fyrir því séu ekki fyrir 
hendi. Ef mikill rottugangur er í skipum eða önnur óþrifadýr, má og gera sér- 
stakar ráðstafanir til varnar þvi, að þau berist i land eða til að evða þeim í 
skipunum. Aldrei má þó visa skipi, sem hreinsa þarf aðeins vegna óþrifa eða 
óþrifadýra, lengra en til næstu hafnar þar sem slík hreinsun er fram- 
kvæmanleg.

18. gr.
Ráðherra setur reglur um sótthreinsun á skipum og farangri.
Það er skylt, ef sóttvarnarnefndin æskir þess, að af skipsins hálfu sé lát- 

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing l. 96
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inn í té við sótthn iiisiin þess og einnig við eyðingu rotta eða annara óþrifadýra 
allur sá vinnukraftur og önnur aðstoð, seni skipinu er auðið.

10. gr.
begar skip á að leita liafnar i Reykjavík sainkvæmt 12. gr. 2. ingr., en liefir 

nevðzt til að leita Iiafnar annarsstaðar, skal sóttgæzluinaður á þeini stað tafar- 
laust kalla sanian sóttvarnarnefndina, og skal hún fara með skipið sanikvæmt 
ákvæðum undanfarinna greina, að svo miklu leyti sem unnt er.

Xú er brýn nauðsyn að veita skipinu hjálp tafarlaust, áður en læknir er 
koininn, og skal þá sóttgæzluinaður annast hjálpina, og skal hún, ef þess er 
kostur, veitt án þess, að nokkur maður fari á land úr skipinu eða úr landi 
út í skipið.

.20. gr.
Uin strandað skip og hannaðan farangur á því gerir næsta sóttvarnarnefnd 

eða lögreglustjóri þær ráðstafanir, er með þarf, að svo miklu leyti seni auðið 
er, sanikvæint ákvæðuni undanfarinna greina.

Reki ski'p á land eða bannaðan farangur, seni ætla má að sé frá stað, þar 
seni erlend sótt gengur, skal það látið kyrrt liggja, eftir að því hefir verið bjarg- 
að undan sjó nieð niestu varkárni, þangað til lögreglustjóri liefir látið frani 
fara rannsókn og .ákveðið, hvernig nieð það skuli fara. Ef telja verður hið 
hjargaða sóttmengað, skulu hjörgunarmenn einangraðir á hæfilegan hátt sam- 
kvænit nieginregluni undanfarinna greiiia.

21. gr.
Ráðherra er lieimilt, þegar hann gefur út auglvsingu sanikvænit 10. gr., 

að hanna það jafnfranit eða hinda skilyrðuni, að fluttar séu til landsins frá 
liinuin sóttgrunaða stað þær tegundir farangurs, seni nánar ver'ða tilgreindar 
í auglýsingunni.

22. gr.
Xú gengur influenza einhversstaðar i útlöndum og er þar nijög útbreidd 

eða illkynjuð, og er ráðherra þá heiniilt að gefa út auglýsiiigu uni þá sótt eftir 
því seni ákveðið er i 10. grein uni aðrar erlendar sóttir, og sé eins ástatt uni ein- 
hverja aðra næma sótt, seni eigi er talin nieð erlenduin sóttuni í löguni þess- 
um, má nieð konungsúrsknrði, ákveða, að ákvæðununi i þessuni kafla skuli 
heitt.

Ef svo niikil liætta stafar af einhverri þesskonar sótt, er síðast ræðir uni, 
að ekki tjáir að fresta ráðstöfnnuni gegn henni, getur ráðherra fyrirskipað 
þcssar ráðstafanir, en leita skal þó konungsúrskurðar tafarlaust.
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V. KAFLI
Kostnaðarákvæði, refsiákvæði o. fl.

23. gr.
Fyrir venjulegt sóllvarnareftirlit samkvæmt lögum þessum skal greiða af 

skipum, sem ná 60 smálestum, í krónur, sem eru frá 6(i upp að 100 sinálestuin, 
6 kr., og 10 kr. af skipum, sem eru yfir 100 smálestir, auk kostnaðar við flutn- 
ing sóttgæzlumanns út í skipið.

Gjöld þessi renna í sérstakan sjóð, sóttvarnarsjóð, sem vera skal i vörzl- 
um fjármálaráðherra.

21. gr.
Sóttvarnarliús ríkisins í Reykjavik skal útbúa, lialda við og endurnýja á 

kostnað sóttvarnarsjóðs. Sömuleiðis skal greiða úr sóttvarnarsjóði allan legu- 
kostnað sjúklinga i húsi þessu, eða annarsstaðar. þar sem þeir kunna að verða 
einangraðir samkvæmt lögum þessuin, útfararkostnað framliðinna og allan 
annan kostnað, sem af lögum þessum leiðir, nieð'an tekjur hans hrökkva, en 
síðan úr ríkissjóði, að því undanteknu, er hér greinir:

a. Skipið skal ávallt greiða gjald það, sem nefnt er í 23. gr„ svo og kostnað við 
flutning út i skipið og i land aftur. Einnig aukreitis jafnhátt gjald til lækn- 
is fyrir skoðunargerð hans, ef liann er tilkvaddur sainkvæmt lögum þess- 
um, ennfremur fvrir ferð hans eða ferðir út í skipið samkvæmt gjaldskrá 
héraðslækna, svo og flulningskostnað hans og dagpeninga, 20 krónur á 
sólarhring, ef þörf gerisl að liann sé sóttkviaður vegna skoðunargerðar- 
innar, þangað til þeirri sóttkviun er lokið.

b. Sé um fiskiskip frá öðru riki. að ræða, þá skal það greiða allan þann kostn- 
að, sem annars fellur á sóttvarnarsjóð. Ilið sama er og um önnur útlend 
skip, ef þau hafa ekki ætlað sér á íslenzka höfn, og álitið verður, að þau 
hafi einungis komið þar vegna veikinda eða til þess að ganga þar undir 
sóttkvíun.

e. Þann kostnað, sem leiðir af lögum þessum, er skip stranda, skal greiða af 
strandfénu, að svo miklu leyfi sem það hrekkur til.

d. Fari einhver í banni laga þessara út í skip, sem eiga að hafa uppi sótt- 
varnarveifu, skal liann sjálfur greiða allan kostnað, er af því kann að 
hljótast, að svo miklu leyti sem efni hans hrökkva til. Skal taka kostnað 
þann lögtaki, ef þörf gerist.

e. Úr sóttvarnarsjóði eða ríkissjóði verður ekki greiddur sá kostnaður, er leið- 
ir af töfum skipa samkv. lögum þessum, livorki útgerðinni, skipverjum né 
farþegum, ekki heldur skaðahætur fyrir tjón á skipum eða farangri, né fyrir 
atvinnuspjöll, er leiða kann af framkvæmd laganua.
Unz safnazt hefir í sóttvarnarsjóð svo að nægi til viðunandi endurnýjunar 

á núverandi sóttvarnarhúsi ríkisins i Revkjavík.. er ráðherra heimilt að greiða 
úr ríkissjóði allan kostnað. sem leiðir af lögum þessum.
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25. gr.
Hvert það skip, sem afgreitt er hér á landi, á heimting á að fá hjá sótt- 

gæzlumanni skírteini um það, hvort nokkur erlend sótt eða annar alvarlegur 
næmur sjúkdómur gangi á hrottfararstaðnum eða i grenndinni. Skirteini þetta 
veitist ókeypis.

Hver sá, er sóttkvíaður hefir verið, á heimting á eftir afstaðna sóttkvíun 
að fá vottorð um það. Skipstjóri á heimting á samskonar vottorði fyrir skip 
sitt, þegar sóttkvíun þess er löglega afstaðin. Vottorð þessi veitast ókevpis.

26. gr.
Akvæði þessara laga ná til hverskonar loftfara á sama liátt og til skipa, 

eftir þvi sem við getur átt. Til skipstjóra svarar loftfarsstjóri. Gjöld (sbr. 23. 
og 24. gr.) af 1—2 hreyfla flugvélum skulu vera sem af skipum undir 60 smá- 
lestum, af vfir 3 hrevfla flugvélum sem af skipum frá 60 og upp að 100 smá- 
lestum og af loftskipum sem af skipum vfir 100 smálestir.

27. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara eða fyrirskipunum þeim, sem gefnar eru 

úr samkvæmt þeim, varða sektum frá 50—2000 kr., ef þvngri hegning er eigi við 
lögð eftir almennum lögum. Þegar gefin hefir verið út auglýsing samkvæmt 10. 
gr. og sérstakar varnir upp teknar gagnvart erlendri sótt, varða brot gegn á- 
kvæðum laganna þar að lútandi fangelsi (almenn hegningarlög 26. gr.) eða 
100—5000 kr. sektum, ef miklar málsbætur eru. Sektirnar renna i sótt- 
varnarsjóð.

Farangur þann, sem reynt hefir verið að flytja inn eða fluttur hefir verið 
inn gegn banni, útgefnu samkvæmt lögum þessum, skal gera upptækan. Ef eigi 
þarf að lóga honum, rennur ágóðinn i sóttvarnarsjóð.

Með mál, sem rísa út af brotum á lögum þessum, skal farið sem opinher 
lögreglumál.

28. gr.
Lög nr. 34 6. nóv. 1902, um varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til 

íslands, lög nr. 34 27. júní 1925, um brevting á þeim lögum, lög nr. 24 11. júlí 
1911, um sóttgæzluskírteini skipa, og lög nr. 31 20. júní 1923, um læknisskoðun 
aðkomuskipa, eru úr gildi nurnin, og önnur ákvæði, er fara kynnu í hága við 
þessi lög.

29. gr.
Lög þessi skal prenta á islenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku, svo 

stórt upplag, að nægilega mörg eintök verði send íslenzkum ræðismönnum í 
öðrum löndum. og eitt eintak fengið hverju sóttvarnarskyldu skipi.

30. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1934.
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Nd. 334. Nefndarálit
um frv. til 1. um tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir orðið ásátt um að mæla með samþykkt frv. með svofelldum

BREYTINGUM:
1. Við 4. gr. Síðari málsl. gr. orðist svo: Bannað er, að orðin smjör, mjólk og 

rjómi eða nokkur orð eða mvndir, sem minnt geti á landbúnaðarafurðir, 
séu notuð i sambandi við vörur þær, sem lög þessi fjalla um, á nokkurn 
annan hátt en í vöruheitunum sjálfum, svo sem þau eru skilgreind í 1. gr.

2. Við 6. gr. I stað síðari málsl. fyrstu málsgr. komi tveir nýir málsliðir, svo 
hljóðandi: Skvlt er að blanda erlent smjörlíki, sem selt er hér á landi, sama 
hundraðshluta af íslenzku smjöri og ákveðið er um innlent smjörlíki á 'ama 
tíma. Skal sú blöndun fram fara hér á landi og undir sama eftirliti og is- 
lenzku smjörlíkisgerðirnar eru háðar.

3. Við 9. gr. Aftan við síðustu málsgr. greinarinnar komi: svo og um hámarks- 
verð á smjörlíki, sem blandað er smjöri.

Alþingi, 3. apríl 1933.

Bjarni Ásgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Guðbr. Isberg. 
form., frsm. fundaskr.

Pétur Ottesen. Lárus Helgason.

Ed. 335. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 45 3. nóv. 1915, um ullarmat.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Á eftir 1. gr. frv. kemur nv grein, svolátandi:
Á eftir 1. gr. laganna komi nv grein, svolátandi, og brevtist greinatala 

laganna eftir þvi:
Ráðherra getur lagt bann við því, að verzlanir kaupi ómetna ull eða taki 

hana í umboðssölu, Ennfremur má leggja bann við því, að verzlanir kaupi 
óþvegna vorull, nema ullin sé metin og hlutaðeigandi verzlanir starfræki 
ullarþvottahús, sem sé svo fullkomið, að dómi ullarmatsmanns, að meðferð 
og mat ullarinnar geti verið i góðu lagi.

2. 3. gr. frv. falli burt.
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3. Á eftir 7. gr. frv. kemur ný grein:
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra inn í megin-

mál laga nr. !5 1915 og gefa þau út svo breytt.
Greinatalan breytist samkv. atkvgr.

Ed. 336. Lög
um sölu kirkjujarðarinnar Mið-Sámsstaða.

(Afgreidd frá Ed. 5. apríl).

1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Búnaðarfélagi íslands kirkjujörðina Mið- 

Sámsstaði í Eljótshlíðarhreppi innan Rangárvallasýslu fyrir fjögur þúsund krón- 
ur, frá fardögmn 1933 að telja.

2. gr.
Kaupverðið greiðist eins og venja er, þá er kirkjujarðir eru seldar.

3. gr.
Lög þessi öðlast þcgar gildi.

Ed. 337. Frumvarp
til laga um salerni í sveitum.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Innan ársloka 1938 er skylt að reisa salerni, eitt eða fleiri eftir þörfum, 

á hverjum bæ og við hvert ibúðarhús í sveitum og þorpuin landsins, þar sem 
þau eru ekki þegar til. Ilvilir sú skylda á eigendum jarða og húsa eða umboðs- 
mönnum þeirra.

2. gr.
Hreppsnefndir skulu hafa eftirlit með því, hver í sínum lireppi, að ár- 

lega á árunum 1931 38 verði reist salerni á >5 salernislausu býlanna og íbúð- 
arhúsanna, og hefir vald til að ákveða. á hvaða bæjum eða liúsum það skuli 
gert hvert ár, ef samkomulag næst ekki um það meðal aðilja.

I lok hvers árs skal hreppsnefndin láta héraðslækni í té skýrslu um, hve 
margir bæir og hús séu salernislaus í hreppnum og hversu mörg’ salerni liafi 
reist verið á árinu og af hvaða gerð.



Pingskjal 337—338 767

3. gr.
Um gerð salerna, leiðbeiningar og uppdrætti fer eftir því, seni ákveðið 

verður í reglugerð, er ráðherra gefur út.

4. gr.
Ríkissjóður styrkir gerð salernafora eftir söinu reglum og aðrar safnþrær. 

Að öðru levti ber jarðeigandi eða búseigandi kostnaðinn af gerð salernis. Xú 
eiga fleiri jörð eða bús saman, og skiptist þá kostnaðurinn eftir eignarblut- 
föllum.

5. gr.
Xú vanrækir eigandi jarðar eða ibúðarbúss skvldur sínar samkv. 2. og 1. 

gr., og er þá leiguliða rétt að reisa salerni, enda sé fullrar bagsýni gætt, og er 
eiganda þá skvlt að greiða leigutaka allan kostnað, er af því leiðir.

6. gr.
Xú vanrækir einbver að gera salerni eftir þvi, sem syeitarstjórn ákveður, 

og sætir liann þá 10—50 kr. sekt í sveitarsjóð. Sé vanrækslan ítrekuð næsta ár, 
skal, auk sekta, dæma hlutaðeiganda til salernisgerðar, að viðlögðum 2—10 
kr. dagsektum, er einnig renna í sveitarsjóð.

7. gr.
MáJ, er rísa út af brotum á lögum þessum, skal fara með sem almenn 

lögreglumál.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 338. Breytingartillögur

við frv. til laga uin ráðstafanir út af fjárþröng sveitarfélaga (þskj. 321).

Frá Jóni Þorlákssvni.

1. Við 1. gr. Orðin „Bæjarfélag eða“ i uppliafi greinarinnar falli burt.
2. Við 2. gr. Orðin „bæjarstjórnar eða“ í siðari málsgr. falli Iiurt.
3. Fvrir „sveitarfélag“ komi: lireppsfélag — og fyrir „sveitarstjórn“ komi 

hreppsnefnd, alstaðar í frv. i viðeigandi beygingarmvnd.
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Ed. 339. Frumvarp
til laga um sjúkrahús o. fl.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Enginn má setja á stofn eða starfrækja undir neinu iiafni sjúkrahús, 

sjúkraskýli, geðveikrahæli, heilsuhæli, hjúkrunar- eða liressingarheimili, bað- 
staði, nuddstofur, ljóslækningastofnanir, fæðingarlieimili, elliheimili, barna- 
hæli eða aðrar tilsvarandi heilbrigðisstofnanir, nema með leyfi ráðherra.

Sama gildir um breytingar á húsakynnum og starfrækslu slikra stofn- 
ana, enda skipti brevtingarnar einhverju máli.

2. gr.
Beiðni til ráðherra um leyfi samkvæmt 1. grein ber að fylgja upplýsingar 

um verksvið stofnunarinnar og hvar henni er ætlaður staður, uppdrættir af 
byggingum, lóðum og lönduni og afstöðu til nágrennis ásamt lýsingum á húsa- 
kvnnum, innanstokksmunum og áhöldum, ennfremur greinargerð um eigend- 
ur stofnunarinnar og fjárhagsástæður hennar og loks skýrsla eða áætlun um 
stjórn, starfsfólk, rekstrarfvrirkomulag, hversu mörgum sjúklingum eða vist- 
mönnum henni er ætlað að taka á móti og' með hverjum kjörum o. s. frv.

Ráðherra veitir ekki leyfið, nema stofnunin verði talin fullnægja heil- 
brigðiskröfum og ætla megi, að hún leysi á viðunandi hátt þau verkefni, sem 
henni er gert að leysa, enda leiði hún ekki til óheilbrigðrar samkeppni við til- 
svarandi opinberar stofnanir á sama stað eða í grennd.

Leita skal staðfestingar ráðherra á reglugerðum um starfrækslu sjúkrahúsa 
og annara stofnana, sem um getur í lögum þessum, og getur ráðherra krafizt, 
þegar honum þvkir ástæða til, að slíkar reglugerðir séu settar.

3. gr.
Heilbrigðisyfirvöld skulu jafnan eiga greiðan aðgang' til eftirlits að stofn- 

unum þeim, sem um getur í lögum þessum.

4. gr.
Við hvert sjúkrahús eða stofnun, sem tekur sjúklinga til dvalar og lækn- 

inga, skal vera sérstakur sjúkrahúslæknir eða yfirlæknir.
Sjúkrahúslæknir eða vfirlæknir annast að jafnaði öll læknisstörf eða hefir 

vfirumsjón með öllum læknisstörfum við sjúkrahúsið. Hann hefir lækniseftir- 
lit með rekstri sjúkrahússins, er til andsvara heilbrigðisyfirvöldum, stendur 
skil á skýrslum þeim, sem af sjúkrahúsinu kunna að verða heimtaðar, o. s. frv.

Ef sjúkrahús er í fleiri en einni deild, má sérstakur sjúkrahúslæknir eða 
vfirlæknir vera fyrir hverri deild.

Nú er heimilað, að fleiri en cinn læknir starfi sjálfstætt við eitt og sama 
sjúkrahús eða sjúkrahúsdeild, og skal þá engu síður vera sérstakur yfirlæknir
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við sjúkrahúsið eða deildina, og eins þó að sjúkrahúsið eða deildin sé opin 
fyrir alla lækna.

5. gr.
Héraðslæknar skulu teljast hæfir til að vera sjúkrahúslæknar eða vfir- 

læknar við almenn sjúkrahús eða sjúkraskvli, hver innan síns héraðs, enda séu 
þau sjúkrahús eða sjúkraskýli við hæfi héraðanna og taki ekki yfir 20 sjúklinga.

Að öðrum sjúkraliúsum eða stærri má ekki ráða sjúkrahúslækni eða yfir- 
lækni, nema að fenginni viðurkenningu ráðherra fvrir því, að hann sé til þess 
liæfur.

í reglugerð, sem læknadeild háskólans seinur og ráðherra staðfestir, má 
setja reglur um þær kröfur, sem gera ber til lækna til þess að þeir eigi rétt 
á að teljast hæfir sjúkrahúslæknar eða yfirlæknar við hin ýmisháttar sjúkra- 
hús og sjúkrahúsdeildir.

ð- gr-
Nú hefir sveitar- (bæjar- eða sýslu-) stjórn eða stjórnir innan læknishér- 

aðs samþykkt að stofna eða starfrækja fvrir læknishéraðið sjúkrahús, sjúkra- 
skýli eða læknisbústað, eða að taka þátt í stofnun eða starfrækslu sjúkrahúss 
eða sjúkraskýlis með sveitarfélögum annars héraðs eða héraða, einstökum 
mönnum eða félögum, en samþykki annara sveitarstjórna innan læknishér- 
aðsins ekki náðst, og getur þá ráðherra gert samþvkktina skuldbindandi fyrir 
öll sveitarfélög læknishéraðsins, ef meiri hluti héraðsbúa er innan þeirra sveit- 
arfélaga, sem að samþykktinni standa.

Ráðherra getur þó leyst einstök sveitarfélög eða hluta sveitarfélaga und- 
an þátttökunni, ef þau teljast ekki geta haft veruleg not fyrirtækisins eða eiga 
hægara með að hafa not annarar tilsvarandi stofnunar, enda taki þau þátt i 
starfrækslu hennar.

7. gr.
Þegar samþykkt hefir verið, að sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félög reisi 

eða starfræki eða taki þátt i að reisa eða starfrækja, beinlínis eða með ein- 
liverskonar styrkveitingum eða hlunnindum, sjúkrahús, sjúkraskýli eða lækn- 
isbústað, skulu sveitarfélögin og þeir aðrir, er að fvrirtækinu standa, gera 
samning um þátttökuna, hluttöku í stofnkostnaði og rekstri, hvernig eign og 
ábyrgð skiptist á milli aðila, hvernig fyrirtækinu skuli stjórnað og það annað, 
er fyrirtækið varðar.

Rétt er að miða þátttöku sveitarfélaganna í kostnaðinum við hlutfallslegan 
fólksfjölda þeirra, aðstöðu til að hafa not af stofnuninni, og þegar um læknis- 
bústað er að ræða, mismunandi kostnað við læknisvitjanir úr hinum einstöku 
sveitum.

Leita skal staðfestingar ráðunevtisins á samningum þeim, sem hér um 
ræðir. Ef ágreiningur er á milli sveitarfélaga um einstök atriði, sker ráð- 
lierra úr.

8. gr.
Nú vilja eigendur eða forráðamenn sjúkrahúsa, sjúkraskýlis, læknisbú- 

staðar eða annarar heilbrigðisstofnunar, sem um getur í lögum þessum og reist
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 97
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hefir verið með stvrk úr ríkissjóði, hætta að starfrækja hana, og skulu þeir 
þá tilkvnna það ráðherra, sem getur krafizt endurgreiðslu á ríkissjóðsstyrkn- 
um, ef stofnunin er lögð ni^ur eða þeirri starfrækslu hætt, sem hún var upp- 
haflega ætluð til. A ríkissjóður þá kröfu til jafnmikils liluta af þáverandi verð- 
mæti eignarinnar, sem ríkissjóðsstyrkurinn telst liafa verið af kostnaðarverði 
hennar, og hvílir veð á eigninni næst á eftir áður áhvílandi veðkröfum fyrir 
kröfuupphæðinni.

Xú hefir ríkissjóður lagt fram fé til þess að reisa heilbrigðisstofnun, sepi 
lög þessi ná til, og má þá ekki, án samþvkkis ráðherra, veðsetja hana fyrir 
öðrum skuldum en þeim, sem stafa af stofnkostnaði hennar, viðaukum eða 
endurbótum.

9. gr.
Sjúkrahús og aðrar heilbrigðisstofnanir, sem um getur í lögum þessum og 

ríkið á eða starfrækir, skulu vera undir sameiginlegri yfirstjórn fimm manna 
nefndar, er ráðherra skipar. Það er lilutverk nefndarinnar að skipuleggja 
rekstur þessara stofnana og samræma liann þeim til hagsbóta, koma á sam- 
vinnu á milli þeirra, eftir þvi sem hagkvæmt þykir, láta þær koma fram sem 
eina heild við samninga um vörukaup og annað o. s. frv. Að öðru leyti ákveð- 
ur ráðherra verksvið nefndarinnar.

10. gr.
Sjúkrahús, sjúkraskýli, læknisbústaðir og aðrar stofnanir, sem um getur 

i lögum þessum og eru í eigu sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga eða starfrækt 
af þeim, þegar lög þessi ganga í gildi,.eru undanþegin þvi að sækja um leyfi 
til starfrækslunnar samkvæmt fvrri mólsgrein 1. greinar þessara laga.

Nú vilja slikir opinberir eigendur eða þátttakendur í starfrækslu sjúkra- 
húss, sjúkraskýlis eða læknisbústaðar koma betra skipulagi á sameignina eða 
hi'nn sameiginlega rekstur með því að komast undir ákvæði 6. og 7. gr. þessara 
laga, og getur þá ráðherra gert það heimilt, ef fvrir liggja tilsvarandi sam- 
þykktir um það og 6. gr. mælir fvrir um, þegar um nýjar stofnanir eða starf- 
rækslu er að ræða. Ekki má þó gegn vilja sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga 
úrskurða þau þannig eftir ó fil að taka á sig kvaðir vegna eignarhlutdeildar í 
sjúkrahúsum, sjúkraskýlum eða læknisbústöðum, er fari fram úr sannvirði 
þess eignarhluta, er þá fellur til þeirra, að mati dómkvaddra manná.

11 gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 10 þús. kr., sem renna í 

ríkissjóð. Með mál út af hrotum skal farið sem almenn lögreglumál.
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Ed. 340. Nefndarálit
um frv. til laga uni einkaleyfi til að flytja út og selja á erlendan markað nýja 
tegund af saltfiski.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 4. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, Jakob Möller, Magnús Torfason.
form. og frsm. fundaskrifari.

Nd. 341. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 45 3. nóv. 1915, um ullarmat.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
Fyrir orðin „Öll vorull og þvegin haustull" í upphafi 1. gr. laganna komi: 

Öll ull.
Orðin „og samrit af vottorðinu ritað á farmskrána“ í niðurlagi þriðja málsl. 

sömu greinar falli niður.
2. gr.

A eftir 1. gr. laganna komi ný grein, svolátandi, og brevtist greinatala 
laganna eftir því:

Ráðberra getur lagt bann við því, að verzlanir kaupi ómetna ull eða taki 
hana í umboðssölu. Ennfremur má leggja bann við því, að verzlanir kaupi 
óþvegna vorull, nema ullin sé metin og lilutaðeigandi verzlanir starfræki 
ullarþvottabús, sem sé svo fullkomið, að dómi ullarmatsmanns, að meðferð og 
mat ullarinnar geti verið í góðu lagi.

3- gr.
Upphaf 2. gr. laganna orðist þannig:
Sameiginlegt merki á allri ull, sem flutt er út frá íslandi, skal vera stimpill 

með nafni landsins. >
4. gr.

Aftan við 4. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Einn af yfirullarmatsmönnum, sá er ráðherra skipar til þess, skal jafn-

framt vera ráðunautur stjórnarinnar í öllu því, sem að ullarmati lýtur, og nefn- 
ist hann ullarmatsformaður. Skal hann og veita ullarmatsmönnum og yfirullar- 
matsmönnum fræðslu um framkvæmd uUarmatsins og flokkun ullarinnar, og er
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yfirullarmatsmönnum og ullarmatsmönnum skylt að haga ullarmatinu eftir fyrir- 
mælum hans, og má leita úrskurðar hans, ef ágreiningur verður um ullarmatið.

Ráðuneytið tiltekur nánar starfsvið hans, eftir því sem þurfa þvkir.

5- gr.
Upphaf 7. gr. laganna orðist þannig:
Arslaun ullarmatsformanns skulu vera 800 kr., en árslaun yfirullarmats- 

manna skulu vera 400 kr. til hvers þeirra og greiðast úr ríkissjóði.

6. gr.
Orðin „allt að 200 kr. hver þeirra“ í niðurlagi 8. gr. laganna.falla burt.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

8. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra inn í megin- 

mál laga nr. 45 1915 og gefa þau út svo breytt.

Ed. 342. Breytingartillögur
við frv. til 1. um sjúkrahús o. fl.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 2. gr. í stað orðanna „ber að“ komi: skulu.
2. Við 5. gr. 3. mgr. Orðin „hin ýmisháttar“ falli niður.
3. Við 7. gr. 2. mgr. Orðið „mismunandi“ falli niður.
4. Við 9. gr. í stað orðsins „lilutverk" komi: verkefni.

Nd. 343. Breytingartillaga
við breytingartillögu um tillögu til þingsálvktunar um bættar samgöngur við 
Austfirði.

Frá Bernharð Stefánssyni.

Fýrir orðin „Neðri deild Alþingis“ í upphafi tillögunnar komi: Alþingi.
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Nd. 344. Nefndarálit
um frv. til lagá urii dráttarvexti.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt. Einstökum nefndarmönnum 
þykir þó álitamál, hvort ekki beri að setja hámark dráttarvaxtanna lægra en 
frv. gerir, og áskilja sér rétt til að hera fram um það breytingartillögu.

Alþingi, 5. apríl 1933.

H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, ÓJafur Thors.
form., frsm. fundaskr.

Hannes Jónsson. Bernh. Stefánsson.

Nd. 345. Breytingartillaga
við frv. til laga um dráttarvexti.

Frá Bernli. Stefánssyni.
Við 1. gr.
Fyrir „1% — einn af liundraði" — komi: %% — þrír fjórðu af hundraði.

Ed. 346. Breytingartillaga
við frv. til 1. um ráðstafanir út af fjárþröng sveitarfélaga.

Frá allsherjarnefnd.

Við 10. gr. bætist ný málsgr.:
Það, sem umfram er veðskuldir, ákveðnar samkvæmt þvi, er i greininni 

segir, er heimilt að strika út í veðmálabók.

Nd. 347. Tillaga
til þingsályktunar um innlenda lífsábvrgðarstofnun.

Flm.: Jóhann Þ. Jósefsson, Pétur Ottesen.

Ncðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að láta undirbúa og 
leggja fyrir næsta þing frv. til laga um innlenda lífsábyrgðarstofnun.
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Greinargerð.
Hér er átt við innlenda stofnun hliðstæða því í liftrygginguin, sem Bruna- 

bótafélag Islands er hvað brunatryggingar snertir. Hér starfa að vísu mörg lífs- 
ábyrgðarfélög, öll útlend, en telja má mjög líklegt, að nægilegt starfssvið sé til 
fyrir innlent félag, sem rikið tæki ábyrgð á hér, líkt og á sér stað í Danmörku 
með eitt félag þar, nefnilega Statsanstalten for Livsforsikring. Sú stofnun er liin 
eina á því sviði i Danmörku, sem rikið tekur ábyrgð á.

Sérstaklega virðist tvennt geta áunnizt við það, að ríkistryggð lifsábyrgðar- 
stofnun starfi hér á landi, það annað, að hinir tryggðu hefðu hið fyllsta öryggi 
fyrir tryggingum sínum, og hitt, að þeir sjóðir, er smátt og smátt myndu þannig 
safnast, yrðu kyrrir í landinu, og er það mikilsvert í þessu peningalitla landi.

Almennt mun álitið, að nauðsyn sé á því, að sem flestir tryggi lif sitt, og er 
líklegt, að það yrði mjög til að örva menn í þessum efnum að eiga aðgang að 
tryggri innlendri stofnun, sem byði jafngild kjör og hinar útlendu, sem bér slarfa.

Auðvitað yrði innlend líftrvggingarstofnun, slík sem hér um ræðir, að liafa 
eins fjölbreyttar tryggingar á boðstólum eins og önnur félög, sem hér starfa. 
Mundi lífsábvrgðarstofnunin danska, sú er hér að ofan ræðir um, geta verið til 
fyrirmvndar, þó viða yrði að brevta til um skipulag að því er okkur snertir, 
vegna annara staðhátta.

Nd. 348. Nefndarálit
um flóabátaferðir.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir viljað halda sér innan takmarka fjárlagafrumv. um styrk til 
flóabátaferðanna. Hinsvegar er nefndinni ljóst, að upphæð sú, sem frv. gerir 
ráð fyrir að varið sé í þessu skyni, er langt frá því nægileg til þess að fullnægja 
brýnustu þörfum. Einkum er tap á rekstri Djúpbátsins og Flateyjarbátsins i- 
skyggilega mikið, en þó sér nefndin ekki fært, eins erfiðar og fjárhagsástæður 
ríkissjóðs eru, að hækka styrkinn til þeirra. •

Farið hefir verið fram á iniklum mun liærri styrk til allra hinna stærri 
báta en þann, sem nefndin leggur til, að veittur verði. I ýmsum héruðum eru 
þessar bátaferðir þær einu samgöngur á sjó, sem héruðin hafa. Svo er um Isa- 
fjarðardjúp, norðanverðan Breiðafjörð, Skaftafells- og Rangárvallasýslur. Við 
Isafjarðardjúp og norðanverðan Breiðafjörð eru heldur engar samgöngur 
á landi.

Það hefir átt sér stað nokkur óánægja með, hvernig styrk þeim, sem Horna- 
fjarðarbátur hefir fengið i fjárlögum, hefir verið varið. A Hornafirði reka 
Austfirðingar talsverðar fiskveiðar á vetrar- og vorvertíð. Flutningaþörf cr 
mikil á þessum tima árs, og gerir nefndin því tillögu um, að 4000 kr. af upphæð-



inni verði varið til styrktar samgöngum við Austfirði á vertíðinni, og þar með 
létt undir með útgerðinni.

Flateyjarbáturinn (Norðri) sótti um 1000 kr. aukastyrk til vélarkaupa í 
bátinn. Vegna hinnar erfiðu afkomu þessa báts vill nefndin, að veittar verði 
500 kr. í þessu skyni; liefir þá verið veittur styrkur til að kaupa vél í þennan 
bát alls 3500 kr.

Öræfingar hafa enn á ný farið fram á flutningastyrk. Vill nefndin verða 
að nokkru við beiðni þeirra, en telur, að iSkaftfellingur eigi að fullnægja brýn- 
ustu þörfum þeirra og ber þvi fram sérstaka brtt. um, að þeir fái 600 kr. af þvi 
fé, sem áætlað er til Skaftfellings.

Nefndin leggur til, að þeim 78000 kr., sem veittar eru til flóabátaferða í fjár-
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lögum 1931, verði skipt þannig:
1. Borgarnesbátur, enda fari hann minnsi 4 ferðir til Breiðafj. . . 20000 kr.
2. Djúpbáturinn ................................................................................ 19000 —
3. Hornafjarðarbátur (þar af 4000 kr. til flutninga milli Hornafj. og

Austfjarða á vertíðinni) .............................................................. 7500 —
4. Til bátaferða innan A.-Skaftafellssýslu....................................... 800 —
5. Til millilandaskips, með viðkomum við Rangársand, Vík, Skaft-

árós og Hvalsíki............................................................................  4000 —
6. Rangársandsbátur ......................................................................... 1000 —
7. Hvalfjarðarbátur ........................................................................... 1200 —
8. Rauðasandsbátur ..................................,....................................... 400 —
9. Mýrabátur ..................................................................................... 400 —

10. Langeyjarnesbátur ....................................................................... 200 —
11. Lagarfljótsbátur .......................................................................  . 800 —
12. Eyiafiarðarbátur, enda fari liann firnni áætlunarferðir til Gríms-

eyjar .............................................................................................. 11000 —
13. Grímseyjarbátur ........................................................................... 600 —
14. Stvkkishólmsbátur ....................................................................... 2600 —
15. Flatevjarbátur .............................................................................. 8000 —

Sami upp i kostnað við kaup á mótorvél.................................... 500 —

Alls 78000 kr.

Alþingi, 31. marz 1933.

Sveinn Ólafsson, Jón
form.

Hannes Jónsson, 
með fyrirvara.

A. Jónsson, Jón Ólafsson,
frsm. fundaskrifari.

Sveinbjörn Högnason. 
með fvrirvara.
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Nd. 349. Þingsályktun
um bættar samgöngur við Austfirði.

(Afgreidd frá Nd. 5. apríl).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að 
skip Eimskipafélags íslands taki upp á næsta hausti, eftir þvi sem við verður 
komið, viðkomur á nokkrum höfnum austanlands, helzt eigi sjaldnar en tvisvar 
í mánuði á útleið skipanna frá 1. september til áramóta. Ennfremur að Esja 
verði milli hringferða látin fara nokkrar hraðferðir á komandi sumri milli 
Reykjavíkur og Austfjarða, en Súðin í október og nóvember 2-3 hringferðir, 
með sérstöku tilliti til flutningaþarfa austanlands og norðan.

Nd. 350. Þingsályktun
ijm enska lánið.

(Afgreidd frá Nd. 5. april).

Neðri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að gera sitt ýtrasta til þess að 
fá enska láninu frá 1922 brevtt í annað lán með hagfelldari kjörum og neyta 
til þess heimildar samkv. lögum nr. 67 23. júní 1932, um lántöku fvrir ríkis- 
sjóð.

Nd. 351. Frumvarp
til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 68 14. nóv. 1917, um áveitu á 
Flóann.

Frá landbúnaðarnefnd.

1- gr-
Landsstjórninni beimilast að gefa eftir skuld þá, sem stofnað befir verið 

til vegna áveitu á Flóann, að öðru en því, er í lögum þessum segir, og með 
þeim skilmálum, er þar greinir.

2. gr.
Hver jarðeigandi á áveitusvæðinu, sem njóta vill ívilnunar laga þessara, 

skal skyldur til að láta land af bendi við ríkissjóð upp í áveitukostnaðinn, 
svo framarlega sem hann, að dómi nefndar þeirrar, er um ræðir í 3. gr., getur 
gert það án þess að rýra ábýli sitt svo, að það geti ekki framflevtt þeirri áhöfn, 
sem þar er, eða telja verður nauðsynlega til framfærslu meðalfjölskyldu. 
Ráðberra gctur þó veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef sér-



stakar ástæður mæla nieð og það, að dómi nefndarinnar, keinur ekki i bága 
við afhendingu annars lands.

3. gr.
Skipuð skal þriggja manna nefnd til að veita nióttöku lönduin þeini, er 

uin ræðir i 2. gr. Nefndin skal svo skipuð, að atvinnuinálaráðherra nefnir einn 
manninn, stjórn Flóaáveitufélagsins annan, en stjórn Búnaðarfélags íslands 
hinn þriðja, og er hann formaður nefndarinnar. Enginn nefndarmanna má 
vera landeigandi á áveitusvæðinu eða þar búsettur.

Verði ágreiningur i nefndinni, ræður afl atkvæða.
Kostnaður við nefndarstörf greiðist úr ríkissjóði.

4. gr.
Nú telur nefndin, að jarðeiganda sé fært að láta land af hendi upp i áveitu- 

kostnað, og skal hún þá tilkvnna honum það og gefa honuin kost á að gæla 
hagsmuna sinna. Ákveður nefndin síðan, livar úr landareign lians land skuli 
tekið. Nefndin hefir frjálsar liendur um, hvort hún vill heldur taka áveituland 
eða beitiland, en samræma skal hún, eftir því sem við verður komið, að taka 
það land, sem lientugast er fyrir jarðeiganda að missa og að beztum notum 
kemur fvrir ríkissjóð að fá, með tilliti til stofnunar nýrra býla.

5- gr.
Nú ákveður nefndin, að áveituland skuli tekið, og skal það þá þannig gert, 

að af hverjum 4 liekturum, sem veitt er á, fær ríkissjóður einn. Sé liinsvegar 
tekið óræktað land, skal á sama hátt taka einn hektara fyrir hverja þrjá hekt- 
ara áveitulands. Þó er nefndinni heimilt að breyta því hlutfalli, eftir þvi sem 
henni þvkir ástæða til með tilliti til gæða landsins og legu.

6- gr.
Hafi landeigandi gert mannvirki á hinu tekna landi, svo sem flóðgarða o. 

s. frv., skal nefndin meta þau til verðs á móti landi og taka þeim mun minna 
land sem verðmæti mannvirkjanna neniur.

7. gr.
Að svo miklu leyti sem þvi verður við komið, skal nefndin taka löndin í 

samhangandi spildum og með það fvrir augum, að unnt verði siðar að skipta 
þeim niður í sjálfstæð býli. Skal þess þannig gætt, að bæjarstæði verði hæfi- 
lega mörg og að lögun landsins og landkostir verði þannig, að lientugt sé til 
yrkingar.

8. gr.
Þar, sem svo stendur á, að landi jarðar eða torfu hefir verið skipt milli 

fleiri ábúenda eða eigenda, en óhentugt þvkir að taka land upp í áveitukostn- 
að í réttum hlutföllum við skiptin, skal nefndinni heimilt að taká land án til- 
lits til skiptanna. En fari svo, að einn landeigandi eða notandi verði harðara
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úti en annar við landtökuna, skulu ný landskipti þegar í’ara fram samkvæmt 
landskiptalögum, og ber ríkissjóður allan kostnað við þau skipti.

9. gr.
Xefndin getur, ef sérstaklega stendur á, tekið spildu úr landi áveitujarð- 

ar í skiptum fyrir land, seni ríkissjóður fær upp í áveitukostnað frá öðrum 
jörðum eða hefir eignazt á annan hátt, enda geri skiptin kleift að taka upp í 
áveitukostnað land, sem ríkissjóði kænii annars ekki að notum, eða sameina 
landspildur, sem annars vrðu aðskildar.

Skiptin skulu gerð þannig, að hlutaðeigandi jarðeigendur híði ekki tjón 
við þau.

Að því leyti er landamerki hreytast inilli jarða, tilkynnir nefndin eigend- 
um brevtinguna og annast um, að ný landamerki séu sett i samræmi við skipt- 
in, og hrevtingin jafnframt tilkynnt til landamerkjaskrár sýslunnar.

10. gr.
.Tafnóðum og nefndin liefir lokið útmælingu þeirra landa, er tekin verða 

upp í áveitukostnað, skal hún sjá um, að sett verði upp greinileg landamerki 
milli þeirra og aðliggjandi jarða, eftir því sem atvinnumálaráðlierra nánar 
mælir fyrir um. Hún annast og um, að uppdráttur sé gerður af þeim lönduni, 
er rikissjóður fær.

U- gr-
Xú telur nefndin, að eiganda áveitujarðar sé eigi fært að láta laud, að 

nokkru eða öllu, upp í áveitukostnað, eða lega jarðarinnar er þannig, að rikis- 
sjóði mundi eigi koma að gagni að fá spildu úr landi liennar, eða undanþága er 
veitt samkv. ákvæðuni 2. gr., og skul þá landeigandi greiða af jörðinni áveitu- 
skatt í 30 ár, er nemi 80 au. árlega af hverjum hektara lands, sem mælt hefir 
verið til áveitu. Áveituskattur þessi skal tryggður með lögveði í jörðinni og 
hafa forgangsrétt fyrir öllum sámningshundnum veðskuldum, enda skal kvöð- 
in innfærð í veðmálahækur sýslunnar. Gjalddagi hans skal ákveðinn af at- 
vinnumálaráðherra.

12. gr.
Xú er land látið upp í áveitukostnað af jörð, sem er i leiguáhúð, og breyt- 

ir það í engu umsömdum leigumála jarðarinnar. Falli á liana áveituskattur 
samkv. ákvæðum 11. gr., ber leiguliða að standa skil á lioniim til jarðeiganda.

' 13. gr.
Þangað til öðruvísi verður ákveðið með lögum, skal landsstjórnin, að svo 

miklu levti sem unnt er, leigja út lönd þau, er ríkissjóður fær samkvæmt á- 
kvæðum laga þessara. Abúendur þeirra jarða, sem löndin cru tekin frá, skulu 
hafa forleigurétt fyrir það verð, er rikisstjórnin ákveður.
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14. gr.
Útniæling landa samkvæmt ákvæðum laga þessara skal frain fara, að svo 

miklu leyti seni unnt er, suinarið 1933. En verði verkinu eigi lokið á þeini tíma, 
skal það framkvæmt á sumarmánuðunum 1934.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.

G r e i n a r g e r ð.
. Friynv. þetta er flutt að tilmælum atvinnuniálaráðlierra. Landbúnaðar- 

nefnd álítur, að brevta þurfi ýnisuni ákvæðum frumvarpsins, og áskilur sér 
því rétt'til að bera fram breytingartillögur við 2. umr. málsins hér í deildinni. 

Nefndarálit frá nefnd þeirri, er síðasta Alþingi lieimilaði að skipa vegna
Flóaáveitunnar, fvlgir hér með til skýringar, og einnig eftirfarandi greinargerð: 

„Um greinargerð fvrir frv. þessu má að mestu vísa til meðfylgjandi nefnd-
arálits, en um einstakar greinar frv. þvkir rétt að taka þetta fram:

Við 1. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Við 2. gr.
Nefndin gerir ráð fyrir, að vfirleitt taki ríkissjóður land upp i áveitukostn- 

aðinn, þar sem því verður við komið án þess að það rýri jarðirnar um of. Hins- 
vegar þvkir rétt, að atvinnumáJaráðherra geti veitt undanþágu frá þessu, ef 
ástæða þvkir til, er lögin koma til framkvæmda, og komi þá árlegt gjald upp i 
áveifukostnaðinn í stað landsins.

Við 3. gr.
Framkvæmd landtökunnar er mikið og vandasaint verk og sá, sem það hef- 

ir með hendi, verður að fá vald til þess að fella úrskurði, sem einstakir jarð- 
eigendur á áveitusvæðinu verða að Iilíta. Þess vegna er talið nauðsvnlegt, að 
skipuð verði nefnd, er hafi þessa framkvæmd á liendi, og virðist eðlilegt, að 
hvor aðili, áveitufélagið og rikisstjórnin, nefni mann í liana, en Búnaðarfélag 
Islands nefni oddamanninn.

Við 4. gr.
Nefndin þarf að liafa frjálsar liendur um, livaða land liún tekur, til þess 

að geta séð um, að ríkissjóður fái land, sem liann getur notfært sér.

Við 5. gr.
Gefur ekki tilefni til skýringar.

Við 6. gr.
Viðast mun Jiaga svo til, að liægt er að laka land, sem lítil eða engin mann- 

virki hafa verið gerð á, en verði ekki lijá því komizt, er eðlilegast, að þau séu 
tekin eftir mati.
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Við 7. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Við 8—9. gr.
Akvæði 8. og 9. greinar eru sett til þess, að auðveldara sé við landtökuna 

að fylgja ákvæðuin 7. greinar.
Við 10.—15. gr.

Greinarnar þurfa eigi skýringar við“.

Fylgiskjal.

NEFNDARÁLIT.
Álþingi 1932 samþykkti í 22. gr. fjárlaga svo látandi tillögu:
„Stjórninni er heimilt:
Áð skipa 3 menn til að athuga ástand Flóaáveitunnar og fjárhagsgetu 

bænda á áveitusvæðinu til greiðslu á skulduni við rikissjóð vegna áveitunnar 
og Mjólkurbús Flóanianna. Skal ríkisstjórnin, að fengnu áliti þeirrar nefndar, 
leggja fvrir næsta Alþingi tillögur uni lausn þessara mála. Sömu menn athugi 
fjárhagsástæður Mjólkurbús Ölfusinga og sendi stjórninni skýrslu þar uni“.

Samkvæmt þessari saniþvkkt skipaði ríkisstjórnin í þessa nefnd ineð bréfi, 
dags. 8. ágúst f. á., þá

Pál Eggert Ólason, fyrrv. bankastjóra, sem form. nefndarinnar,
Jörund Brynjólfsson, Skálholti, og
Stein Steinsen, verkfræðing.
Hinn 3. september gerðist Páll Eggert Ólason skrifstofustjóri í fjármála- 

ráðuneytinu og lét þá skömmu síðar af störfum í nefndinni sakir annríkis, en 
i lians stað skipaði ríkisstjórnin í nefndina Pétur Magnússon alþm.

Laust eftir að nefndin var skipuð hittust nefndarmenn i Reykjavík og 
skiptu með sér verkum til undirbúnings nefndarstarfinu.

Fundarhöld byrjaði nefndin í október, og var Pétur Magnússon kosinn rit- 
ari nefndarinnar. Hefir nefndin starfað saman siðan nær óslitið.

Nefndin aflaði sér skýrslu búenda á áveitusvæðinu vfir efnaliag þeirra 
fyrir árið 1931. Búnaðarskýrslur frá 1915—1930, eftir því sem kostur hefir 
verið á.

Ennfremur liefir nefndin atliugað reikninga áveitunnar yfir'stofnkostnað 
hennar og reikninga vfir byggingarkostnað Mjólkurbús Flóamanna og reikn- 
inga vfir stofnkostnað Mjólkurbús Ölfusinga ásamt rekstrarreikningum bú- 
anna frá byrjun.

Fyrir byggingarkostnaði mjólkurbúanna og rekstri þeirra verður gerð sér- 
stök grein.

Skal þá vikið að áveitumálinu nánar.
Nefndin sér ekki ástæðu til að skrifa langt mál um Flóaáveituna nú cða 

fara hér að rekja sögu hennar. Vm málið hefir áður verið mikið skrifað, og
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eru í ýmiskonar prentuðum skýrslum margskonar upplýsingar um það, og eru 
sumar þeirra frá síðustu árum. Vill nefndin vísa til þeirra rita um þetta efni.

Vafalaust hefir ekkert eins ýtt undir að framkvæma áveitu á Flóann eins 
og það, hvað grasbrestur var þar tilfinnanlegur og spretta virtist ganga mikið 
úr sér eftir að Hvítá liætti að renna yfir. Þegar vorveðrátta var þerrisöm og 
köld, var gróður þar jafnan lítill og kvrkingslegur. Þá er veðrátta féll þannig, 
var mjög miklum erfiðleikum háð að afla heyja i Flóanum. Urðu þau bæði 
litil og ekki góð. Mikið fóður þarf þar að ætla fénaði sakir þess, hvað beit er 
þar lítilfjörleg víðast hvar.

Þessi stórkostlegu áraskipti að lieyafla og óvissa um nægilegt fóður fvrir 
búpeninginn varð til þess, að búskapur gat þar ekki tekið þeim framförum, 
sem annars hefði mátt búast við, ef grasspretta hefði ekki verið eins mis- 
brestasöm.

Þegar úrkomutið var i gróandanum, var jafnan heldur góð spretta i Fló- 
anum. Það var því talið fullvíst, að með því að trvggja nóg vatn á engjarnar, þá 
mvndi jafnan verða sæmileg grasspretta.

Þar, sem Hvitá hljóp vfir, spratt ætíð vel, og gerðu menn sér því vonir um, 
að með þvi að taka vatn úr Hvitá til áveitu, myndi fást góð og mikil grasspretta 
og betri og meiri hey en áður, og húskapur á þessu svæði mvndi taka miklum 
og skjótum framförum þegar áveitan væri komin.

Fyrir þessar sakir óx mönnum ekki svo mjög í augum sú fjárhæð, sem tal- 
ið var að þyrfti til þess að framkvæma áveituna. Almennt hafði verið talið af 
þeim, er höfðu kvnnt sér rnálið, að áveitan mvndi skapa mjög fljótlega meira 
verðmæti heldur en nennir þeim fjármunum, er þvrfti til að framkvæma verk- 
ið, ef áveitulandið vrði notað eins og kostur væri.

Málinu var um margra ára skeið haldið vakandi af áhugasömum mönn- 
um, áður en til framkvæmda kom.

Af innanríkislántökunni 1920, 3 millj. kr., hétu Landsbanki íslands og ís- 
landsbanki 2 millj. kr. af lánsupphæðinni með því skilyrði, að 1 millj. kr. af 
láninu gengi til Flóaáveitunnar.

Með þessari ákvörðun bankanna var i raun og veru framkvæmd áveitu- 
verksins ráðin.

Þangað til liafði jafnan staðið á peningum til framkvæmda verksins, en 
nú var sú þraut leyst.

Vorið 1922 var hafin framkvæmd áveitunnar og' var lokið 1931.
Hér er birt skýrsla yfir tölu nautgripa og sauðfjár í hreppunum á áveitu- 

svæðinu frá 1915—1930 og skýrsla vfir úthevsafla á sama tíma. Má af henni 
sjá, hverjum brevtingum búnaðurinn liefir i þessum efnum tekið á þessu tima- 
bili.

Ennfremur er sýndur til samanburðar útheysafli á jörðum utan áveit- 
unnar í Flóanum á sama tíma.

Frá þvi fyrst er áveitumálið var ýtarlega rannsakað, hefir mönnum verið 
það ljóst, að það myndi íbúum áveitusvæðisins ofvaxið, ef þeir ættu að greiða 
allan áveitukostnaðinn.
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Karl Thalbitzer, cr fyrstur gcrði allýtarlegar mælingar á áveitusvæðinu, 
áætlaði ávcitukostnaðinn kr. 600000. Aætlun hans er gerð 1907.

í hrcfi 20. ágúst 1919 áætlar vcganiáiastjóri, að aðalskurðakerfi og flóð- 
gá*tir Flóaávcitunnar ínuni kosta 1100000 kr., cn flóðgarðar og aukaskurðir 
600000 kr.

Nú hefir kostnaðurinn við franikvæmd verksins numið 1430 þús. kr., og 
cru vextir þar ekki taldir með. Þó að þctta sé að vísu miklu hærri upphæð en 
Thalbitzer áætlaði, þá mun mega telja, að framkvæmd áveituverksins hafi 
yfirleitt farið vel úr hcndi. Frá því cr Thalbitzer samdi sína áætlun og til þess 
tima; cr verkið var framkvæmt, urðu, cins og kunnugt er, stórkostlegar breyt- 
ingar á öllu vcrðlagi. Er því ckki tiltökumál, þó að áveitukostnaðurinn vrði 
miklu meiri cn þar var gcrt ráð fvrir.

Fyrir forgöngumönnum málsins hefir það jafnan vakað frá þvi fvrsta, að 
réttmætt væri að framkvæma þctla stórfellda ræktunarfvrirtæki, þó að svo 
kynni að fara, að það ekki heinlínis horgaði sig fvrir ríkissjóðinn á fyrstu ár- 
um. Hinn óbeini hagur, sem vcrkið skapaði, er stundir liðu, og hin miklu auknu 
skilyrði til fjölgunar býla á áveitusvæðinu og aukinnar framleiðslu meira en 
réttlættu þá fjármunaeyðslu, sem af framkvæmd verksins leiddi. Hafa ummæli 
ýmsra merkra manna innan þings og utan lmigið í þessa átt.

Thalbitzer telur, að skilyrðið fyrir því, að þetta verk verði framkvæmt, sé, 
að fjármunir fáist með hagfclldum kjörum og að stuðlað verði að þvi, að fólki 
fjölgi á áveitusvæðinu til hagnýtingar landinu.

En til þess að fólki fjölgi að marki á áveitusvæðinu, telur Thalbitzer, að 
óhjákvæinilegt sé að láta því í té land fvrir býli með hagfelldum kjörum. Hann 
telur og, að ef rikið sjái fyrir því, að það fóik, cr á áveitusvæðið flytur, fái býli 
með góðum kjörum, þá geti það vænzt þess með tið og tíma að fá áveitukostn- 
aðinn endurgoldinn að fullu, og nieira cn það. Og til þess að greiða fvrir þvi, 
að býluni fjölgi, telur hann hvggilegt, að eigendur jarðanna á áveitusvæðinu 
greiði áveitukostnaðinn með landi, eftir því sem við verður koinið, Með þessu 
móti fái eigendur ávcitujarðanna ávcituna án heinna gjalda. Jafnvel telur 
Thalbitzcr, að hugsazt geti, að cinstöku ávcitubændúr fái meira fyrir land, er 
þeir láta af höndum, cn ávcitukostnaðinum neinur, og gcti þeir þá mjög fljót- 
lega fært sér ávcituna i nvt, og mnni efnahagur þeirra við það taka mikluni 
framförum.

Fyrir framlag sitt til ávcitunnar cignast ríkið með þcssu móti miklar lendur, 
sem það gæti gcrt sér arðbcrandi með ýmsu móti, t. d. með sölu til nýrra býla, 
cða mcð því að leigja það fólki, cr stofnaði býli á landinu. Þannig hefir strax í 
hyrjun við athugun málsins komið sú skoðun fram, að hvggilegt væri, að áveitu- 
kostnaðurinn yrði greiddur með landi.

A Alþingi 1915 var svo ldjóðandi þingsályktun samþykkt:
„Alþingi ályktar að skora á stjórnina að:

1. Láta á næsta sumri 3 hæfa menn rannsaka Flóaáveitmnálið, og má verja
til þess allt að 2500 kr. af landsfé. Menn þessir skulu:
a. Lcita samninga við jarðeigcndur i Flóanum um allt, cr til þcirra tckur
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viðvíkjandi áveitumálinu, sérstaklega hæfilegt endurgjald i landi. ef verk- 
ið er framkvæmt á landssjóðskostnað.

b. Athuga og gera áætlun, ef nauðsyn krefst, um það, hversu lögnám á jörð- 
unum á áveitusvæðinu yrði framkvæmt, hver kostnaður og áhætta flyti 
af því fvrir landssjóð.

e. Gera tillögur um það, hversu hyggðinni, skiptingu lands, hýlastærð og 
býlafjölda á áveitusvæðinu, túnstæðum og þvíl. yrði hezt og haganlegast 
komið fyrir.

2. Að undirbúa að öðru levti áveitumálið fyrir næsta þing“.
Eins og sjá má á þingsályktun þessari, hefir það vakað fyrir þinginu, að 

land vrði tekið upp í áveitukostnaðinn, svo framarlega sem hann yrði af ríkis- 
sjóði greiddur. 1 umræðunum, sem urðu um þessa þingsályktun, keinur það fram 
hjá helztu talsmönnum málsins í báðum deildum, að þeir hafa mikla trú á 
fyrirtækinu og ráðgera, að áveitukostnaðurinn verði með landi greiddur.

Nefnd sú, er skipuð var samkvæmt þessari þingsályktun og undirhjó Flóa- 
áveitulögin, hefir og við því búizt, að áveitukostnaðurinn yrði að meira eða minna 
leyti greiddur með landi. Og landbúnaðarnefndir beggja deilda Alþingis 1917, er 
lögin um áveitu á Flóann voru sett, hafa búizt við því, að með íandi yrði áveitu- 
kostnaðurinn greiddur.

Við umræður málsins í þinginu um frv. er þess getið. að þó að svo kunni að 
fara, að eigendur áveitujarðanna skorti getu til þess að endurgreiða “4 hluta á- 
veitukostnaðarins, þá sé hér um svo stórfellt ræktunarmál að ræða, að það tjái 
ekki annað en að greiða fvrir framgangi þess.

Af meðferð þingsins 1917 á málinu verður ekki annað ráðið en að það hafi 
verið mjög eindreginn vilji hjá þvi, að málið gengi fram.

Austanfjalls var almennur áhugi fyrir því, að áveitan yrði framkvæmd, og 
nægir í því efni að visa til þess, er opinherlega hefir komið fram í því efni. (Sjá 
t. d. álit Flóaáveitunefndarinnar 1916 o. fl.).

Fullvist er, að ýmsir jarðeigendur á áveitusvæðinu hafa ætíð hugsað sér að 
greiða áveitukostnaðinn með landi. Eru það auðvitað fyrst og fremst þeir, er liafa 
meira áveituland en þeir geta notfært sér, og um þá má segja, að það geri þeim 
ekkert til, þó að þeir láti eitthvað af áveitulandi sinu upp i ávcitukostnaðinn. Nú 
má telja það nokkurnveginn víst, að meginþorra hýlanna sak'i ekki, þó að þau 
skerði nokkuð land sitt til greiðslu á áveitukostnaðinum, sérstaklega ef land- 
takan er ekki bundin við áveituland, en ekki má þó gleyma því, að allmörg hýli 
eru á þessu svæði, sem ekki eru aflögufær um land, mega alls ekkert áveituland 
missa, og sum cnda ekkert land, þó utan áveitu sé.

Nefndin gerir því tillögur um það, að jafnframt þvi, sem að sjálfsögðu á- 
veituland verði tekið upp í áveitukostnaðinn, þá megi líka taka land utan áveitu, 
þar sem það hentar aðiljum hetur (jarðeiganda og ríkissjóði). Getur það koniið 
sér vel vegna hýlastæða og túnræktar og sömuleiðis fvrir þann, er landið lætur 
af höndum.

Vera má, að suinir telji, að æskilegast liefði vcrið fýrir rikissjóð að fá það 
af áveitukostnaðinum, sem greitt verður, i peningum, en það er einhuga álit



nefndarinnar, að með því móti gæti ekki verið að tala um greiðslu nema á ör- 
litlu broti af áveitukostnaðinum.

Xær undantekningarlitið myndi eigenðum jarðanna á áveitusvæðinu ómögu- 
legt að greiða í peningum sem nokkru nemur af áveitukostnaðinum, þegar frá 
eru taldar þær jarðir, sem eru í eigu hins opinbera.

Eftir þeim skýrslum, sem nefndin hefir aflað sér yfir eignir manna og 
skuldir á áveitusvæðinu, þá er efnahagur búenda í Hraungerðis-, Villingaholts-, 
(iaulverjabæjar- og Sandvíkurhreppi þannig, að þeir eiga við mikla fjárhagsörð- 
ugleika að stríða, og eru samanlagðar eignir þeirra og skuldir að kalla jafnar, 
þegar tekið er tillit til þess, sem þeim er gert að greiða samkv. frumvarpi nefnd- 
arinnar.

l’m Stokkseyrar- og Eyrarbakkahrepp skal þess getið, að áveitan er gerð 
fyrir svo fá býli í þessum hreppuni, að ekki er hægt að bera saman fjárhag íbúa 
þeirra með tilliti til áveitumálsins, eins og í hinum sveitunum. Og um áveitu- 
landið í Evrarbakkahreppi er það að segja, að Landsbankinn á mikið af því.

Af þessu efnahagsyfirliti hyggjum vér, að Ijóst sé, að ekki getur verið um 
annað að ræða en að eigendur áveitujarðanna greiði áveitukostnaðinn með landi. 
Langæskilegast hefði verið, að allir hefðu getað greitt hann á þann hátt, en nokkr- 
ar undantekningar munu þó verða frá því, og fyrir þvi verður að gera ráð fvrir 
peningagreiðslu að einhverju leyti, og eru ákvæði frv. um þetta efni við það 
miðuð.

Þegar litið er á landverð jarðanna á áveitusvæðinu í hinu nýja fasteigna- 
mati, sést það, að landverð þeirra jarða flestra, er áveituland hafa, er ekki nærri 
eins hátt og áveitukostnaðinum nemur.

Þetta bendir á, að áveitukostnaðurinn, sem er yfir 120 kr. pr. ha., er það 
bár, að þó að land jarðarinnar hefði verið talið verðlaust áður en veitt var á það. 
þá er það, eftir að áveitan kom, ekki talið standa fyrir áveitukostnaðinum, eins 
og lika er rétt.

Það er því bert, að þegar til þess kemur að ákveða, hvað mikinn hiuta af 
áveitulandi eigi að taka til að greiða áveitukostnað hverrar jarðar, þá verður 
fyrst og fremst á það að líta, hvað jarðirnar yfirleitt mega missa mikið land, án 
þess að land jarðanna verði með því skert um of, og jarðirnar fyrir þær sakir 
ekki sviptar skilvrðum til aukinnar ræktunar og farsæls búskapar.

Landrými jarða á áveitusvæðinu er mjög mismikið, eins og áður er sagt, og 
áveitulandið nokkuð misjafnt að gæðum, en ekki virðist áslæða til að gera mun 
á því hvað greiðslu áveitukostnaðar snerlir pr. hektar. Það virðist heppilegast, 
að það sé jafnmikið hvar sem er á áveitusvæðinu. Áveitan breytir landinu svo 
inismunandi, að það, sem nú yrði talið verðlítið áveituland, verður ef til vill tal- 
ið gott eftir nokkur ár, og betra en annað, sem nú er talið gott, en tekur minni 
endurbótum. Hinsvegar er ekki liægt annað en að meta það land, sem tekið er 
utan áveitu, þvi það getur verið svo afarmisjafnt og breytist ekki eins ög áveitu- 
landið. . » * » .

Xefndin telur sjálfsagt, að þeim mönnuin, er veita landinu móttöku, verði 
veittur réttur til íhlutunar um það, að landið, sem rikið fær upp í áveitukostnað- 
inn, verði sem mest samfellt, að hægt er við að koma, og þannig lagað, að sæmi-
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leg bæjarstæði og nógu niörg fáist á því á hentugum stöðuin, og má gera ráð 
fyrir því, að til þess að þetta geti orðið, þurfi að færa landainerki stöku jarða 
lítið eitt úr stað, en gera verður ráð fyrir því, að það verði gert með fullri hag- 
sýni fvrir báða aðilja og á þann bátt, að þeir megi vel við una.

Komið getur það fyrir, að nauðsyn þvki á því, að ríkið fái land i skiptum frá 
áveitujörð, sakir skilvrða til stofnunar nýrra býla eða hagnýtingar á landinu. En 
nefndin býst við, að ekki muni víða þurfa á þessu að halda.

Þegar nú kemur til þess að ákveða,'hvað mikinn hluta af áveitulandi ber að 
láta til greiðslu á áveitukostnaðinum, hefir nefndin orðið ásátt um að leggja til, 
að með 1 ha. af áveitulandi væri greiddur áveitukostnaðurinn á 3 ha. En þeir, 
sem greiddu í peningum, greiddu árlega 80 au. fyrir hvern hektar áveitulands 
í 30 ár.

Er þessi niðurstaða nefndarinnar fengin eftir nákvæma athugun á landstærð 
jarða á áveitusvæðinu og þörfum ábúendanna og notum þeim, er þeir hafa af 
áveitunni.

Nefndin telur, að ekki komi til mála að skerða land áveitujarðanna svo með 
landtökunni upp í áveitukostnaðinn, að þær verði niargar hverjar sviptar skil- 
yrðum til aukinnar ræktunar og ábúendurnir möguleika til góðrar afkomu í bú- 
skap sínum á jörðunum.

Um peningagreiðsluna er það að segja, að hún er að kalla í samræmi við 
landtökuna, og litlar vonir til að meira greiddist, þó að hærra gjald væri ákveðið.

Nefndin hefir reynt að gera sér grein fyrir, hvað rikissjóður myndi á þennan 
hátt eignast mikið land, og býst hún við, að það mundi verða um 2000 ha. Væri 
það land nægilegt fyrir mörg býli.

Það er sjáanlegt af þessari niðurstöðu, að áveitukostnaðurinn er ekki á bein- 
an hátt ríkissjóði að fullu greiddur. En liverra ráða, sem ríkissjóður leitaði með 
innheimtu áveitukostnaðarins, myndi hann ekki fá nema nokkurn hluta hans, og 
óvíst, að hann fengi meira en hér er gerí ráð fyrir, þó gengið væri svo hart að, 
að tryggingar þær, er ríkissjóður hefir, væru teknar honum til handa.

Á þann hátt fengi ríkissjóður ekki nema litinn hluta áveitukostnaðarins 
greiddan. En auk þess álítum vér, að ekki myndi neinni ríkisstjórn detta í hug 
að láta ibúa áveitusvæðisins sæta þeirri meðferð, sem af slíkri ráðstöfun leiddi, 
sérstaklega með tilliti til þess, bvernig þessu máli er háttað frá fyrstu tíð. Vér 
teljum þá eina lausn þessa máls verjandi, að ekki verði gerðar harðari kröfur 
um greiðslu á áveitukostnaðinum til eigenda jarðanna en svo, að ábúendurnir 
geti þeirra lilutá vegna tekið framförum í búskap sínum. Mun og vera, er stund- 
ir líða, með því móti bezt séð fyrir hagsmunum ríkissjóðsins sjálfs.

Abúendur áveitujarðanna þurfa lika, áveitunnar vegna, að greiða meiri 
gjöld heldur en áveitukostnaðinn. • Hinn árlegi eftirlits- og viðhaldskostnaður, 
sem þeir þurfa að greiða, nemur verulegri upphæð. Undanfarin ár hefir verið 
ákveðið 75 au. pr. lia. áveitulands fyrir eftirlit og viðhald.

Gera má ráð fyrir, að sá kostnaður aukist að mun, eftir því sem fvrirtækið 
eldist og gengur úr sér. Verða sumar áveitujarðirnar á þennan hátt að greiða 
liátt gjald. Þá er kostnaður við byggingu flóðgarða og viðhald þeirra, sem er 
mjög mikill, eða sem svarar kr. 1.50 á ári á hvern lia. ávcitulands. Þó þessi gjöld,

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 99
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hvert út af fvrir sig, kunni að þvkja ekki svo ýkjahá, þá nema þau þó til samans 
mikilli upphæð af mörgum jörðum, og mun mörgum hverjum áhúandanum 
fullerfitt að standa str’aum af þeim, þó ekki séu þau hærri en hér er talið. Enda 
er þessi niðurstaða nefndarinnar um áveituskattinn fengin eftir eins góða at- 
hugun á þessu máli og nefndin liefir frekast haft tök á, og með það eitt fyrir 
augum, að málalokin vrðu sem farsælust fyrir ríkissjóðinn og íbúa héraðsins.

Nefndin álítur, að gera megi ráð fvrir, að á landi því, er ríkissjóður eignast, 
verði siðar reist býli. Hinsvegar eru ekki líkur til, að það verði gert nú þegar, 
og er því ekki ástæða til að gera nú áætlanir um skipulag býlanna, enda telur 
nefndin það utan við verksvið sitt.

Reykjavik, 7. marz 1933.

Jörundur Brvnjólfsson. Pétur Magnússon. Steinn Steinsen.

Til atvinnumálaráðunevtisins, Reykjavík.

Nd. 352. Nefndarálit

um frumvarp til laga um hafnargerð á Húsavik.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Xefndin hefir athugað frumvarpið og fallizt á að mæla með þvi óbreyttu. 
Er hún sammála því, að þessu blómlega kauptúni sé hin mesta nauðsyn að fá 
sem fyrst fullkomna höfn til þess að geta notið til fulls þeirra auðugu fiski- 
miða, er í nánd við það liggja, og sömuleiðis liinu viðlenda og landkostamikla 
héraði, sem upp af kauptúninu liggur, sem vafalaust á mikla framtíð með 
bættum markaðs- og samgönguskilvrðum. Og þó að sumir nefndarmenn séu 
þeirrar skoðunar, að fulllangt hafi verið gengið í útgjaldaaukningu rikissjóðs 
með hafnarlögum þeim, er samþykkt hafa verið á síðustu árum, þar sem fram- 
lag ríkisins var hækkað úr % í %, þá sjá þeir ekki ástæðu til gera þessari 
höfn lægra undir höfði en hinum í þessu falli, enda er frumvarp þetta alveg 
samhljóða hafnarlögum þeim, sem Alþingi hefir samþykkt hin síðari árin.

Alþingi 6. 'apríl 1933.

Bjarni Ásgeirsson, 
frsm.

Jóhann Þ. Jósefsson, 
fundaskr.

Ólafur Thors.Sveinn Ólafsson, 
form.,

>"eð fyrirvara.
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Nd. 353. Nefndarálit
uin frv. til laga ura stjórn vitamála og um vitabyggingar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt.

Alþingi, 6. apríl 1933.

Sveinn Ólafsson, Bjarni Asgeirsson, Ólafur Thors.
form. frsm.

Jóhann Þ. Jósefsson, 
fundaskr.

Nd. 354. Breytingartillögur
við frv. til laga um vinnslu, verkun og mat ineðalalýsis.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Við 1. gr. Síðasta málsgr. orðist svo:
Lýsismatsmaður hvern þann undirlýsismatsmann, sem lýtur vfirlýs- 

ismatsmanni.
2. Við 3. gr. Upphaf 3. málsgr. orðist svo:

Ráðherra setur, að fengnum tillögum vfirlýsismatsmanns, reglur 
o. s. frv.

3. Við 5. gr. 1. og 2. málsgr. orðist svo:
Ráðherra skipar, a.ð fengnum tillögum Lýsissamlags íslenzkra botn- 

vörpunga, einn vfirlýsismatsmann til að liafa umsjón með verkun og mati 
á meðalalýsi. Skal hann hafa fullkomna þekkingu á öllu því, er lýtur að 
meðferð þess og flokkun.

Ráðuneytið setur, i sainráði við Lýsissamlag islenzkra botnvörpunga, 
vfirlýsismatsmanni reglur um störf hans.

4. Við 6. gr. 3. málsgr. orðist svo:
Ráðlierra ákveður kaup lýsismatsmanna í samráði við vfirlýsismats- 

mann, og greiða þeir það, sem mats beiðast. Eigi mega lýsismatsmenn 
þiggja neina aukaþóknnn eða hlunnindi hjá þeim, sem þeir meta fvrir.

Ed. 355. Nefndarálit
um frv. til 1. um varnir gegn úthreiðslu næmra sjúkdóma.

Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirtöldum
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BREYTINGUM.
1. Yið 8. gr. 1. mgr. Fyrir orðin „að tilkynna sjúkdóminn — hreppi sínum“ 

komi: að tilkvnna sjúkdóminn hreppstjóra eða hreppsnefndarmanni í 
hreppi sínum eða skýra þeim frá smitberanum.

2. Við 15. gr.
a. Við 1. mgr. í stað „smitbera" komi: smitberar.
b. Við 3. mgr. 1 stað orðanna „fvrirmælum- ráðherra“ komi: reglum, sem 

ráðherra setur.
3. Við 16. gr.

a. Upphaf gr. orðist svo:
Allan kostnað við opinberar ráðstafianir samkvæmt lögum þessum 

(sbr. þó 15. gr. 5. mgr.) skal greiða úr ríkissjóði o. s. frv.
b. Við 1. mgr. 3. málsl. 1 stað orðanna „Einnig á sama hátt‘ komi: enn- 

fremur.

Alþingi, 6. apríl 1933.
Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.

form., frsm. fundaskrifari.

Ed. 356. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á lögum um manntal í Reykjavík.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með frv. óbrevttu.

Alþingi, 6. april 1933.
Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon. 

form. fundaskrifari. frsm.

Ed. 357. Breytingartillaga
við frv. til laga um breyting á hafnarlögum fyrir Revkjavíkurkaupstað, nr. 19 
11. júli 1911, og lögum um brevting á þeim lögum, nr. 49 23. júní 1932.

Flm.: Pétur Magnússon.

Aftan við 1. gr. frv. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
1 stað „eitt ár“ í 2. málsgr. söniu gr. laganna komi: f jögur ár og orðið 

„nefnda" í sömu málsgr. falli hurt.



Pingskjal 358—360 789

Ed. 358. Breytingartillögur
við frv. til laga uin geldingu hesta og nauta.

Fiutningsm.: Halldór Steinsson, Ingvar Pálmason, Bjarni Snæbjörnsson.

1. Yið 1. gr.. Greinina skal orða svo:
Húsdvr, sem gelda þárf, skal staðdevfa áður en gelding fer fram.

2. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:
iSýslunefndir hlutast til um, að hæfilega margir geldingamenn séu í 

hverri sýslu. Skulu þeir hafa lært að fara með staðdevfingarlvf 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. 
Dómsmálaráðunevtið setur reglur um sölu og áfhendingu devfingarlyfja til 
geldingamanna. An sérstaks endurgjalds skal dýralæknum skylt að kenna 
mönnum innan þeirra umdæmis geldingaaðferðir og meðferð á deyfingar- 
lyfjuin.

3. Fvrirsögn frumvarpsins orðist svo:
Frumvarp til laga um geldingu húsdýra.

Nd. 359. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um dráttarvexti.

Frá Guðbrandi Isberg og Halldóri Stefánssyni.

Við 1. gr. I stað orðanna „Bannað er lánsstofnunum“ komi: Bannað er 
sjóðum og lánsstofnunum.

Ed. 360. Frumvarp
til laga um að stofna nýbýli.

Flm.: Jón Baldvinsson.

1- gr.
Ríkisstjórnin skal leita samninga við landeigendur og ábúendur í Ölfus- 

hreppi í Arnessýslu og Holtahreppi í Rangárvallasýslu um að selja eða láta af 
hendi land meðfram iþjóðveginum, er nægi handa 25 nýbýlum i hvorum þessara 
lireppa. 1 Ölfushreppi skal ætla hverju nýbýli eigi meira land en 10 ha. af rækt- 
uðu landi og í Hóltahreppi eigi meira en 20 ha.
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2. gr.
Þegar ríkisstjórnin hefir fengið nægilegt land undir nýbýli, skal hún láta 

velja bæjarstæði eftir tillögum Búnaðarfélags Islands. Skal reynt að haga þannig 
til, að bæir standi seni flestir sainan og sem næst þjóðveginum.

3. gr.
Þegar valin liafa verið bæjarstæði, skal ríkisstjórnin gefa byggingarmeist- 

urum kost á þvi að gera uppdrætti að nauðsynlegum byggingum á nýbýlum. 
Má heita allt að 5 þús. króna verðlaununi fvrir lieztu og bentugustu uppdrætti, er 
gerðir verða, að dómi Bunaðarfélags íslands.

4. gr.
Þegar uppdrættir liafa verið gerðir að byggingum og öðrum undirbúningi 

undir tilhögun verksins er lokið, skal rikisstjórnin láta reisa bvggingar á þeim 
50 nýbýlum, er 1. gr. getur.

5. gr.
I land það, er ætlað er nýbýlunum til ræktunar, skal, á kostnað ríkissjóðs, 

gera aðalskurði og holræsi, eftir þvi sem með þarf til að þurrka allt að 5 ha. af 
landi hvers nýbýlis. Ennfremur skal allt að 5 ha. af landi livers býlis búið undir 
ræktun á þann hátt, er Búnaðarfélag íslands telur bentugast.

6. gr.
Nýbýb þau, er reist verða samkvæmt lögum þessum, skal ríkissjóður leigja 

með þeim kjörum, er ákveðin verða í reglugerð, er ráðherra setur, samkvæmt 
tillögum Búnaðarfélags Islands. Fyrstu 5 árin skal leiga þó eigi vera bærri en 4 
af hundraði á ári af byggingarverði húseigna. Síðan skal leiga miðuð við meðal- 
nytjar nýbýbs, þó aldrei hærra en 6 af hundraði af fé því, er lagt liefir verið í 
býbn.

7. gr.
I reglugerð skal setja ákvæði um það, hvernig meta skub umbætur á ný- 

býb, þegar leigubði fer burt, svó og um skvldu leigjanda til að balda við bygg- 
ingum og ræktun lands, að viðlagðri riftingu leigumála.

8. gr.
Eigi skal leigjanda beimilt að framselja leigumála á nýbýlum þeim, er ræðir 

um í lögum þessum.
9. gr.

Fé það, er þarf til framkvæmda lögum þessum, skal ríkissjóður leggja fram, 
og hefir rikisstjórnin beimild til þess að taka allt að 1 milljón og 200 þús. kr. 
lán í þessu skyni.

Greinargerð.
Þetta frv. var flutt fvrir nokkrum árum á Alþingi til þess að marka þá 

stefnu, sem Alþýðuflokkurinn vildi láta fvlgja að því er snertir fjölgun býla í 
sveitum, og fvlgdu því þá þessar athugasemdir:
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,,Á undanförnum árum hafa komið fram margar tillögur i þá átt að efla 
ræktun landsins og f jölga býlum í sveitum. Arlega er miklu fé varið úr rikissjóði 
til eflingar landbúnaði, og ber það vafalaust nokkurn árangur, en þó hefir eigi 
tekizt að stöðva fólksstrauminn úr sveitunum til sjávarhéraðanna. Enda hefir 
litið eða ekkert verið til þess gert að fjölga hýlum í sveitum, en til þess að sveit- 
irnar taki sjálfar við fólksf jölgun þeirri, er þar verður, þá þarf að gera mönnum 
kleift að stofna heimili í sveitinni. Þær tillögur, er fram hafa komið í nýbýlamál- 
inu, gera lieldur ráð fyrir hægvirkri fjölgun býla, að minnsta kosti fyrst i stað. 
En af því lengi hefir dregizt að undirbúa þetta mál, og þörfin um fjölgun býla 
aðkallandi, þá þykir rétt að bera fram frv. þelta. Gerir það ráð fyrir því, að rík- 
issjóður taki lán til þess að koma upp sem allra fyrst 50 nýbýium i Árnes- og 
Rangárvallasýslum.

. Til þess er ætlazt, að ríkisstjórnin kaupi land undir býlin af eigendum jarða 
á svæði því, er í frv. getur. Á báðum þessum svæðum, í Ölfusi og í Holtum, eru 
meðfram þjóðvegunum stórar landspildur lientugar til ræktunar. Séu lands- 
sjóðsjarðir á svæðinu, þyrfti að semja við ábúendur um að láta land af hendi.

Kostnaður við livert býli er gert ráð fyrir, að verði nálægt 25 þús. kr. Þar 
af mvndu byggingar verða um 20 þús. kr. Byggingar eru liugsaðar þessar: íbúð- 
arhús, fjós og lilaða og safnþró. Til liliðsjónar er haft býli það, er „Freyr“ flutti 
mynd af árið 1926, og er af nýbýli, er reist liefir verið í Sogamýri við Revkjavík. 
Hefir uppdráttur sá verið gerður af Jólianni Kristjánssyni liúsagerðarmeistara, 
og er uppdrátturinn mjög smekklegur. Þó er ekki loku skotið fyrir, að enn kunni 
að finnast betra, smekklegra og hentugra byggingarfyrirkomulag, og þvi er í frv.
gert ráð fyrir verðlaunum fyrir beztu teikningar á byggingum á nýbýlunum.

Ríkissjóði er ætlað að eiga þessi býli og leigja þau, en eigi selja. Er ætlazt til,
að um leigumála verði síðar settar reglur, en þó sett hámark leigu í frv., sem 
fyrstu árin er aðeins miðuð við lága vexti af byggingunum, nokkurskonar húsa- 
leiga.

Tekið er fram í frv., að um nokkur atriði eigi að fara eftir tillögum Búnað- 
arfélags Islands, en vafalaust verða allar framkvæmdir eftir frv. gerðar í sam- 
ráði við stjórn þess“.

Ed. 361. Frumvarp
til laga um brevting á lögum nr. 70 27. júni 1921, um útflutningsgjald.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
í stað orðanna „síld, fóðurnijöli“ i 1. gr. laganna komi: hverskonar salt- 

aðri síld, sildarmjöli.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. ' 362. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 15 14. júní 1929 [Útflutningsgjald af sild o. fl.J. 

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
í stað orðsins „sildartunnu“ í 1. málsgr. 1. greinar laganna komi: salt- 

síldartunnu.
Orðin „fiskmjöli þurrkuðu“ i 2. málsgrein sömu greinar falli niður.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 363. Breytingartillaga
við breytingartili. á þskj. 327 (Vigt á síld).

Frá Vilmundi Jónssyni.
Við 1. tölulið.
Orðin „eða þar, sem nothæl' vog er eigi tiltæk“ falli burt.

Nd. 364. Lög
um brevting á lögum nr. 82 23. júní 1932, um sjúkrasamlög.

(Afgreidd frá Nd. 6. apríl).

1. gr.
A eftir 3. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, sem verða 4. og 5. gr., svo 

hljóðandi:
a. (4. gr.) Ráðherra .er lieimilt að lögskrá sjúkrasamlög fyrir skóla, aðra en 

barnaskóla, með eftirfarandi skilyrðum:
1. Samlagið nái að jafnaði yfir einn skóla. Þó mega tveir eða fleiri skólar 

vera saman um samlag, ef þeir eru i sama hreppi eða kaupstað.
2. Samlagið skal veita viðtöku og full félagsréttindi:

a. hverjum nemanda skólans, nema vitað sé, að hann, ef bann er fullra 
16 ára, eða framfærandi hans, ef hann er vngri, hafi þær tekjur eða sé 
svo efnum búinn, að liann geti ekki þess vegna orðið hlutgengur með- 
limur i sjúkrasamlagi samkv. ákvæðum 3. gr., enda sé hann fullhraust- 
ur, er liann gengur í samlagið.

b. hverjum kennara og starfsmanni skólans, sem uppfyllir skilvrði 3. gr.
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3. Samlagið uppfylli að öðru levti skilvrði 3. gr. Þó má takmarka trygging- 
una meira en þar er gert ráð fvrir, svo sem með þvi að láta trygginguna 
ekki ná til sumarlevfa og sleppa dagpeningatryggingu.

b. (5. gr.) Enginn má vera hluttækur félagi í meira en einu sjúkrasamlagi i 
senn.

Nú óskar félagi að flytja sig úr einu samlagi í annað, og er þá stjórn 
þess samlags, er hann æskir inntöku i, heimilt atS veita honuni viðtöku án 
inntökugjalds, sérstakrar læknisskoðunar og án tillits til aldurs hans, enda 
sýni hann skilriki frá því samlagi, er hann fer úr, að hapn sé fullgildur 
félagi þar.

Greinatalan brevtist samkvæmt þessu.

2. gr.
Þegar lög þessi hafa verið staðfest, skal fella texta þeirra inn í meginmál 

laga nr. 82 1932 og gefa þau út svo brevtt.

Nd. 365. Hjúkrunarkvennalög.
(Afgreidd frá Nd. 6. apríl).

1- gr.
Rétt til að kalla sig hjúkrunarkonur hafa þær konur einar hér á landi, sem 

stundað hafa nám tilskilinn tíma í lijúkrunarkvennaskóla Islands í Reykjavík 
og að loknu prófi þar eru taldar hæfar til hjúkrunarkvennastarfa.

Ráðherra getur og veitt öðrum konum leyfi til að kalla sig hjúkrunarkonur, 
ef þær hafa lokið að minnsta kosti jafngildu námi og eru að öðru leyti liæfar 
til hjúkrunarkvennastarfa, að dómi aðalkennara hjúkrunarkvennaskólans og 
landlæknis.

2. gr.
Ekki má ráða aðrar konur en þær, sem eru fullgildar hjúkrunarkonur sam- 

kvæmt 1. gr., til sjálfstæðra hjúkrunarkvennastarfa við sjúkrahús, sjúkraskýli, 
elliheimili, barnahæli og aðrar þess háttar stofnanir, að skólum sem skólalijúkr- 
unarkonur, né til að starfa að öðrum tilsvarandi almennum hjúkrunarkvenna- 
störfum.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá ákvæðum þessuin, þegar sérstakar á- 
stæður eru fyrir hendi.

Akvæði greinarinnar ná ekki til ahnennrar hjúkrunar og hjálparstarfsemi 
á heimilum utan kaupstaða, hvort sem hún fer fram á vegum sveitarfélaga eða 
einstakra hjúkrunar- eða líknarfélaga í sveitum.

3. gr.
Ef lijúkrunarkona gerir sig seka um einhverja óhæfu í störfum sínuin eða 

hagar sér þannig, að hjúkrunarkonu sé sérstaklega ósamboðið, að dómi aðal- 
Alþt. 1933. A. (16. löggjafarþing I. 109
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kennara hjúkrunarkveimaskólans og landlæknis, má ráðherra svipta hana rétti 
tii að kalla sig hjúkrunarkonu, en skjóta má hún þeim úrskurði til dómstólanna. 

1 gr.
Þeim hjúkrunarkonum, sem eru starfandi liér á landi sem sjálfstæðar hjúkr- 

unarkonur á sjúkrahúsum eða annarsstaðar, þegar lög þessi ganga í gildi, má 
ráðherra með ráði aðalkennara hjúkrunarkvennaskólans og landlæknis veita 
rétt til að kalla sig hjúkrunarkonur áfram og til að njóta meðfylgjandi réttinda, 
þó að þær uppfylli ekki skilvrði 1. gr., entja leiti þær eftir því innan árs.

5. gr.
• Með mál út af brotum á löguni þessum skal farið sem alnienn lögreghnnál, 
og varða brotin sektum, 50—500 kr. Sektirnar renna í ríkissjóð.

Nd. 366. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

I. Frá Héðni Valdimarssyni.
1. Við 3. gr. A. II. 1. (Rekstrarhalli póstsjóðs).

Fyrir „77140“ kernur ................................................. 78940
2. Við 3. gr. A. Sundurliðun. Póstsjóður I. 3. d. (Önnur gjöld).

a. Fyrir „65000“ kemur..................................................... 66800
b. Við liðinn bætist aths.:

Þar af til kaupa á einkennisbúningum handa hréf- 
berum í Reykjavik 1800 kr.

II. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 3. gr. A. Sundurliðun. Siminn. Eignahreytingar. Ét. III. 
(Nýjar símalínur).
a. Liðurinn liækki um 12000 kr.
b. Við aths. bætist:

Þar af 12 þús. kr. til shnalhm frá Sandeyri til Staðar 
i Grunnavík.

III. Frá Vilmundi Jóussyni.
1. Við 12. gr. 8. Nýr liður:

Til fjörefnarannsókna á þjóðlegum islenzkum mat-
vælum .................. ............................................................. ‘2500

2. Við 12. gr. 10. Xýr liður:
Til að kaupa stórsegul til augnlækninga ................ 2000

IV. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 12. gr. 16. h. Nýr liður:

Stvrkur til viðbyggingar sjúkrahússins á Seyðisfirði .... 6000
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V. Frá Beryi Jónssyni.
Við 12. gr. 16. b. Nýr liður:

Til Reykhólalæknishéraðs, til greiðslu vaxta af skuldum 
(er nema nál. 20500 kr.) vegna læknisbústaðar á Reykhóhun 1200

VI. Frá Jörundi Brynjólfssyni, Jóhaimi Jósefssyni og 
Jónasi Þorbergssyni.
1. Við 12. gr. 16. k. (Gervilimastvrkur).

Við liðinn bætist: enda verði styrknuni varið tii gervi- 
limakaupa innanlands.

2. Við 12. gr. 16. n. (Halldór Arnórsson).
Fvrir „1200“ kemur ................................................... 1600

VII. Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 12. gr. 16. 1. Nýr liður.

Til hjónanna Finnboga Sveinssonar og Sæunnar Sæ- 
mundsdóttur á Velli í Hvollireppi, stvrkur til hælisvistar
lianda fávita syni þeirra ........................................................ 1000

VIII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. A. II. a. 6. Nýr liður:

Langadalsvegur í ísafjarðarsýslu ................................... 3000
IX. Frá Steingrími Steinþórssyni.

Við 13. gr. A. II. a. 10. (Hofsósvegur).
Fvrir „3000“ kemur......................... ............................... 5000

X. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 13. gr. A. II. a. 11. (Þistilf jarðarvegur).

Fyrir „5000“ keinur ................................................... 7000
2. Við 13. gr. A. II. a. 15. Nýr liður:

Vopnafjarðarvegur....................................................... 1000
3. Við 13. gr. A. II. a. 16. (Jökuldalshlíðarvegur).

a. Fyrir „Jökuldalslilíðarvegur“ keinur Jökulsárhlíðar- 
vegur.

b. Fyrir „4000“ kemur ..................................................... 5000
XI. Frá Halldóri Stefánssyni.

Við 13. gr. A. II. a. 16. Nýr liður:
Útbéraðsvegur .................................................................. 6000

XII. Frá Haratdi Guðmundssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 17. (Fjarðarheiðarvegur).

I stað „8000“ kemur......................................................... 13000
XIII. Frá fjárveitinganefnd.

Við 13. gr. A. II. a. 17. (Fjarðarheiðarvegur).
Fyrir „8000“ kemur ........................................................ 10000

XIV. Frá Sveini Ólafssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 17. Nýr liður:

Skriðdalsvegur .................................................................. 3000
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XV. Frá f járveitinganefnd.
1. Við 13. gr. A. II. a. 18. (Breiðdalsvegur).

Fyrir „3000“ kemur.....................................................
2. Við 13. gr. A. II. a. 19. (Geitliellnavegur).

Fyrir „4000“ keniur.....................................................
XVI. Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.

Við 13. gr. A. II. a. 22. Xýr liður:
Hvolsvallarvegur ..............................................................

XVII. Frá f járueitinganefnd.
Við 13. gr. B. 1. b. (Eimskipafélag Islands).

Fyrir „200000“ keniur.....................................................
XVIII. Frá samgöngumálanefnd.

Við 13. gr. B. 1. c. (Skaftfellingur). Við liðinn kemur at- 
hugasemd:
I’ar af flutningastyrkur til Öræfinga 600 kr. Báturinn hafi 

viðkomur við Rangársand, þegar ástæður levfa og þörf krefur.
XIX. Frá fjárveitinganefnd.

Við 13. gr. C. VIII. Liðinn skal orða svo:
Til bryggjugerða og lendingarhóta allt að % kostnaðar, 

gegn % annarsstaðar að, enda sé það fé fyrir hendi, stjórnar- 
ráðið samþykki áætlun, og sé verkið framkvæmt undir eftir- 
liti vitamálastjóra ...................................................................

XX. Frá Sveini Ólafssyni.
Við 13. gr. C. VIII. Við liðinn keniur athugasemd:

Þar af til bátakryggju á Vattarnesi, gegn helmingsfram- 
lagi annarsstaðar að, 3000 kr.

XXI. Frá Jónasi Þorbergssyni.
Við 11. gr. A. b. 6. Nýr liður:

Til Kvennabrekkusafnaðar í Dalasýslu, vegna sérstakra 
fjárhagsvandræða út af kirkjubyggingu ...............................

XXII. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 14. gr. B. I. m. Nýr liður:

Til þýzks sendikennara ...................................................
XXIII. Frá Héðni Valdimarssyni, Ólafi Thors og

Jónasi Þorbergssyni.
Við 14. gr. B. II. e. Nýr liður:

Til Trausta Einarssonar, til lokanáms í stjörnufræði i 
Þýzkalandi ...............................................................................

XXIV. Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 14. gr. B. II. e. Nýr liður:

Til Jóns Gissurarsonar, til lokanáms í verzhinarfræði við 
þýzkan háskóla .......................................................................

4000

5000

3000

25(K)00

31000

3000

1000

1200

800



XXV. Frá Jóhamti Jósefssyni.
Við 14. gr. B. XVIII. 4. (Sundlaugar).

Fyrir „5000“ keniur ........................................................ 15000
Til vara ......................................................................... 10000.

XXVI. Frá Guðbrandi Isberg.
1. Við 14. gr. B. XVIII. Nýr liður:
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Tií Geirs Þormars tréskurðarmeistara á Akurevri, til 
að halda uppi kennslu á Norðurlandi í teikningú og tré- 
skurði í þjóðlegum stíl....................................................... 600

2. Við 14. gr. B. XIX. (Bíkarður .Tónsson).
Liðurinn fellur burt.

XXVII. Frá Sveinbirni Högnasyni og Jóni Ölafssyni.
Við 14. gr. B. XXI. Nýr liður:

Til Sínu Ásbjörnsdóttur leikfimikennara, til framhalds-
náms erlendis........................................................................... 1000

XXVIII. Frá Héðni Valdimarssyni.
Við 15. gr. 7. (Aukastvrkur til bókasafna).
a. Fyrir „fjögurra“ kenuir: finnn.
b. Nýr stafl. á eftir d:

Til alþýðubókasafnsins í Bevkjavik .......................... 5000
XXIX. Frá Jörundi Brynjólfssyni og Pétri Halldórssyni.

Við 15. gr. 10. Nýr.liður:
Til Ferðafélags Islands..................................................... 1000

XXX. Frá Bergi Jónssyni.
Við 15. gr. 14. Nýr liður:

Til Helga Guðmundssonar kennara í Austmannsdal, til 
þjóðsagnasöfnunar á Vestfjörðum og útgáfu safnsins ......... 1000

Til vara ......................................................................... 800
XXXI. Frá Magnúsi Jónssyni, Jónasi Þorbergssyni og

Vilmundi Jónssyni.
Við 15. gr. 21. Nýr liður:

Til Sambands islenzkra karlakóra . ,........................... . . 3500
Til vara ......................................................................... 3000

XXXII. Frá Jónasi Þorbergssyni og Jngólfi Bjarnarsyni.
Við 15. gr. 34. Nýr liður:

Til Baldvins Jónatanssonar, til ritstarfa ........................ 400
Til vara ....................... ................................................. 300

XXXIII. Frá Haraldi Guðmundssyni, Héðni Valdimarssyni og 
Vilmundi Jónssyni.
Við 16. gr. Nýr liður á undan 1:

Til atvinnubóta i kaupstöðum og kauptúnum ..............  1000000
gegn jafnháu framlagi frá blutaðeigandi bæjar- og sveitar- 

félögum, enda sé þeim og gefinn kostur á láni, er nemi belm- 
ingi framlags þeirra, eða rikisábvrgð.
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XXXIV. Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 16. gr. 6. Xýir liðir:
a. Til ræktunarvegar i Vestmannaeyjum, gegn framlagi

úr bæjarsjóði .................................................................. 10000
b. Til ræktunarvegar í Hornafirði, gegn Vi framlagi ann-

arsstaðar að ................................................................... 2400
c. Til ræktunarvegar á Akranesi, gegn framlagi annars-

staðar að......................................................................... 1000
2. Við 16. gr. 14. d. (Skrifstofukostn. rafmagnseftirlits).

Fyrir „3200“ kemur..................................................... 2200
XXXV. Frá Sveini Ólafssyni.

Við 16. gr. 19. d. Nýr stafliður:
Utanfararstyrkur til Eiríks Bjarnasonar, til að kynna sér 

meðferð og verkun síldar við Bretlandseyjar fyrir þau ýmsu 
neyzlulönd, cnda leiðbeini liann síldveiðimönnum um verkun
síldar við heimkomu .............................................................. 1600

Til vara ......................................................................... 1200
XXXVI. Frá (inðbrandi Isberff.

Við 16. gr. 23. (Guðniundur frá Mosdal).
Liðurinn fellur burt.

XXXVII. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 16. gr. 47. Nýr liður:

Til þess að Ijúka við fyrirbleðslu Skálmar i Álftaveri, gegn 
13 annarsstaðar að................................................................... 1500

XXXVIII. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 47. Nýr liður:

Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu upp í viðlagasjóðs- 
lán Grímsneslæknisbéraðs til læknisbústaðar og sjúkraskýlis, 
fyrri belmingur ................................................................... . . 5000

XXXIX. Frá fjárveifinganefnd.
1. Við 17. gr. 18. (Sjúkrasjóður verkam. á Akureyri).

Fyrir „verkamannafélags“ kemur: verklýðsfélags.
2. Við 17. gr. 20. (Aths.).

a. Athugasemdin færist aftur fyrir 22. lið.
b. í stað „13.—22.“ kemur: 11.—22.

3. Við 18. gr. II. e. 6. (Þórunn Stefónsdóttir).
Liðurinn fellur burt.

4. Við 18. gr. II. e. 20. Nýr liður:
Til Helgu Finnsdóttur................................................. 600

XL. Frá Bergi Jónssyni.
Við 18. gr. II. e. 20. Nýr liður:

■ Til Ingivalds Nikulássonar kennara ............................... 300
Til vara ......................................................................... 200
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XLI. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 18. gr. II. e. 20. Nýr liður:

Til Victoriu Bjarnadóttur kennaraekkju ........................ 200
Til vara ......................................................................... 150

XLII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 18. gr. II. g. 2. (Ólöf frá Hlöðum).

Liðurinn fellur burt.
XLIII. Frá Jónasi Þorbergssyni.

Við 18. gr. II. i. 26.
a. Á eftir „Sigríðar Narfadóttur“ kemur: ljósmóður.
b. Nýr liður:

Til Önnu H. Eiríksdóttur ljósmóður ............................... 300
XLIV. Frá Bergi Jónssyni og Ölafi Thors.

Við 18. gr. II. i. 64. Nýr liður:
Til Snæbjarnar Kristjánssonar í Hergilsey.............i .. . 300

XLV. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 18. gr. II. i. 64. Nýr liður:

Til Halldórs Þórðarsonar fyrrv. dyravarðar Alþingis .... 300
XLVI. Frá Haraidi Guðmundssyni.

Við 22. gr. III. Nýr liður:
Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll til þess að gera tilraunir 

með útflutning ísaðrar haust- og vetrarsíldar frá Austfjörð- 
um, og skal styrkurinn miðaður við það, að útflvtjendur fái 
sem svarar 6- 7 kr. fyrir hverja tunnu hrásíldar, komna á 
skipsfjöl.

XLVII. Frá Steingrími Steinþórssyni.
Við 22. gr. V. Nýr liður:

Að greiða Jósef J. Björnssyni kennara fnll laun, þegar 
hann lætur af kennslustarfi.

XLVIII. Frá Jónasi Þorbergssyni.
Við 22. gr. IX. Nýr liður:

Að verja allt að 25 þús. kr. af verzlunarágóða Viðtækja- 
verzlunar rikisins til þess að greiða fyrir útvarpsnotum, 
þar sem ekki er raforka fvrir hendi, eftir reglum, sem atvinnu- 
málaráðunevtið setur.

XLIX. Frá f járveitinganefnd.
Við 22. gr. XIII. Nýr liður:

Að taka ábyrgð á allt að 60 þús. sterlingspunda láni, sem 
Eimskipafélag Islands ætlar að fá í Englandi og greiða með 
því skuldir félagsins í Danmörku, ásamt afborgunum í Hol- 
landi, gegn fyrsta veðrétti í eftirtöldum skipum félagsins: 
Gullfossi, Goðafossi, Dettifossi og Lagarfossi.

L. Frá Sveini Ólafssyni og Haraldi Guðmundssyni.
Við 22. gr. XIII. Nýir liðir:
a. Að ganga í ábvrgð fyrir allt að 120000 kr. láni fyrir ný-
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stofnað samvinnufélag á Eskifirði til kaupa á fiskiskipum, 
enda nemi lánið eigi meiru en 4-, af kaupverði skipanna 
fullbúinna til fiskiveiða. Lánið skal tryggt með sjálfskuld- 
arábyrgð félagsmanna, ábyrgð Eskif jarðarhrepps og 1. veð- 
rétti í skipunum. Forstöðumaður og annar endurskoðandi 
félagsins skulu samþykktir af rikisstjórninni. (Endurveit- 
ing 90000 kr.).

b. Að ganga í ábyrgð fyrir samvinnufélag sjómanna og verka- 
manna á Seyðisfirði fvrir láni til kaupa á fiökiskipum, allt 
að 4/-, kaupverðs skipanna fullbúinna til fiskiveiða, samtals 
allt að 100000 kr. Lánið skal tryggt ineð sjálfskuldar- 
ábyrgð félagsmanna, ábvrgð Seyðisfjarðarkaupstaðar og 
1. veðrétti í skipunum. Ráðning forstöðumanns og annars 
endurskoðanda skal samþvkkt af rikisstjórninni. (Endur- 
veiting).

Ed. 367. Nefndarálit
um frv. til laga um beimild fyrir rikisstjórnina til þess að láta öðlast gildi á- 
kvæðin í samkomulagi um viðskiptamál milli íslands og Noregs.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þetta er þann veg vaxið, að breytingar verða ekki á því gerðar, og ligg- 
ur því ekki annað fyrir en annað tveggja að samþvkkja það eða hafna.

Um kosti og galla samnings þess, er frv. gerir ráð fyrir að lögfesta, liefir 
verið svo mikið rætt og rita^ð, að nefndin sér ekki ástæðu til í nefndaráliti að 
bæta þar við. Munu nefndarmenn gera grein fyrir afstöðu sinni' til málsins við 
umræður í deildinni.

Alþingi, 7. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, Jakob Möller, Magnús Torfason.
forrn. fundaskrifari.

Ed. 368. Lög
um bann gegn jarðraski við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum. 

(Afgreidd frá Ed. 7. april).

1- gr.
I kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum, er bannað grjótnám, malar- 

taka og annað jarðrask i fjörum og svo langt frá flóðmáli, að öruggt sé, að 
ekki stafi af því landbrot eða aðrar skemmdir af völdum sjávar. Bann þetta



nær þó ekki til ruðnings á bátalendingum né til grunnjöfnunar vegna hafnar- 
gerða eða annara mannvirkja.
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2. gr.
Ákvæði þessara laga gilda 500 ni. út fyrir takmörk verzlunarlóða og 800 m. 

frá byggð i sjávarþorpum, til beggja handa meðfram fjöru.

3. gr.
Nú hagar þannig til, að áliættulaust virðist að taka efni i landi, sem ofan- 

greind ákvæði ná til, og getur þá landeigandi leyft jarðraskið á ákveðnu svæði 
með sairtþykki vitamálastjóra, að fengnum tillögum bæjarstjórnar eða hrepps- 
nefndar. Slíkt leyfi má ekki veita til lengri tíma en 5 ára i senn, en það má 
endurnýja með samþykki vitamálastjóra, ef það er þá talið hættulaust. Nú þyk- 
ir einhverjum rétti sínum hallað, og getur hann þá skotið ákvörðun vitamála- 
stjóra til ráðherra, og er úrskurður hans um málið fullnaðarúrskurður.

Nú hefir leyfi verið fengið, og ber þá bæjarstjórn eða hreppsnefnd að aug- 
lýsa og merkja á fullnægjandi hátt, á hvaða svæði efnisnámið sé levft.

4. gr.
Brot gegn ákvæðum þessara laga varða sektum frá 20 til 500 kr., er renna 

i sveitarsjóð. Mál, er rísa út af brotum gegn lögum þessum, skal fara með sem 
almenn lögreglumál.

Nd. 369. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 17 11. júli 1911, um vitagjald.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og komizt að raun um, að rökin, sem fram eru 
færð í greinargerð þess, eru rétt, og leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með 
þessari

BREYTINGU:
Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til laga um breyting á löguin nr. 29 28. nóv. 1919, um vitagjald. 

Alþingi, 7. april 1933.

H. Stefánsson, Ólafur Thors, Jón A. Jónsson,
form. frsm. fundaskrifari.

Bernh. Stefánsson. Hannes Jónsson.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 101
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Nd. 370. Frumvarp
til laga um sjúkrahús o. fl.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Enginn má setja á stofn eða starfrækja undir neinu nafni sjúkrahús, 

sjúkraskýli, geðveikrahæli, heilsuliæli, hjúkrunar- eða liressingarheimíli, bað- 
staði, nuddstofur, ljóslækningastofnanir, fæðingarheimili, elliheimili, barna- 
hæli eða aðrar tilsvarandi heilbrigðisstofnanir, nema með leyfi ráðherra.

Sama gildir um breytingar á húsakvnnum og starfrækslu slíkra stofn- 
ana, enda skipti brevtingarnar einhverju máli.

2. gr.
Beiðni til ráðherra um leyfi samkvæmt 1. grein skulu fylgja upplýsingar 

um verksvið stofnunarinnar og hvar henni er ætlaður staður, uppdrættir af 
byggingum, lóðum og löndum og afstöðu til nágrennis ásamt lýsingum á húsa- 
kynnum, innanstokksmunum og áhöldum, ennfremur greinargerð um eigend- 
ur stofnunarinnar og fjárhagsástæður hennar og loks skýrsla eða áætlun um 
stjórn, starfsfólk, rekstrarfyrirkomulag, hversu mörgum sjúklingum eða vist- 
mönnum henni er ætlað að taka á móti og með hverjum kjörum o. s. frv.

Ráðherra veitir ekki leyfið, nema stofnunin verði talin fullnægja heil- 
brigðiskröfum og ætla megi, að hún leysi á viðunandi hátt þau verkefni, sem 
henni er gert að leysa, enda leiði hún ekki til óheilbrigðrar samkeppni við til- 
svarandi opinberar stofnanir á sama stað eða í grennd.

Leita skal staðfestingar ráðherra á reglugerðum um starfrækslu sjúkrahúsa 
og annara stofnana, sem um getur i lögum þessum, og getur ráðherra krafizt, 
þegar honum þvkir ástæða til, að slíkar reglugerðir séu settar.

3. gr.
Heilbrigðisyfirvöld skulu jafnan eiga greiðan aðgang til eftirlits að stofn- 

unum þeim, sem um getur í lögum þessum.

4. gr.
Við hvert sjúkrabús eða stofnun, sem tekur sjúklinga til dvalar og lækn- 

inga, skal vera sérstakur sjúkrahúslæknir eða vfirlæknir.
Sjúkrahúslæknir eða vfirlæknir annast að jafnaði öll læknisstörf eða liefir 

yfirumsjón með öllum læknisstörfum við sjúkrahúsið. Hann hefir lækniseftir- 
lit með rekstri sjúkrahússins, er til andsvara lieilbrigðisvfirvöldum, stendur 
skil á skýrslum þeim, sem af sjúkrahúsinu kunna að verða heimtaðar, o. s. frv.

Ef sjúkrahús er í fleiri en einni deild, má sérstakur sjúkrahúslæknir eða 
vfirlæknir vera fyrir hverri deild.

Nú er heimilað, að fleiri en einn læknir starfi sjálfstætt við eitt og sama 
sjúkrahús eða sjúkrahúsdeild, og skal þá engu siður vera sérstakur vfirlæknir



við sjúkrahúsið eða deildina, og eins þó að sjúkrahúsið eða deildin sé opin 
fyrir alla lækna. »

5. gr.
Héraðslæknar skulu teljasl hæfir til að vera sjúkrahúslæknar eða yfir- 

læknar við alnienn sjúkrahús eða sjúkraskýli, hver innan síns liéraðs, enda séu 
þau sjúkrahús eða sjúkraskýli við hæfi héraðanna og faki ekki vfir 20 sjúklinga.

Að öðrum sjúkrahúsum eða stærri niá ekki ráða sjúkrahúslækni eða yfir- 
lækni, nenia að fenginni viðurkenningu ráðherra fyrir því, að hann sé til þess 
hæfur.

I reglugerð, sem læknadeild háskólans sennir og ráðherra staðfestir, má 
setja reglur um þær kröfur, sem gera ber til lækna til þess að þeir eigi rétt 
á að teljast hæfir sjúkralnislæknar eða vfirlæknar við sjúkrahús og sjúkra- 
húsdeildir.
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ð- gr-
Nú hefir sveitar- (hæjar- eða sýslu-) stjórn eða stjórnir innan læknisliér- 

aðs samþvkkt að stofna eða starfrækja fvrir læknishéraðið sjúkrahús, sjúkra- 
skýli eða læknisbústað, eða að taka þátt í stofnun eða starfrækslu sjúkrahúss 
eða sjúkraskýlis með sveitarfélögum annars héraðs eða héraða, einstökum 
mönnum eða félögum, en sainþvkki annara sveitarstjórna innan læknishér- 
aðsins ekki náðst, og getur þá ráðherra gert samþvkktina skuldbindandi fyrir 
öll sveitarfélög læknishéraðsins, ef meiri Iilutí héraðsbúa er innan þeirra sveit- 
arfélaga, sem að saniþykktinni standa.

Ráðherra getur þó leyst einstök sveitarfélög eða liluta sveitarfélaga und- 
an þátttökunni, ef þau teljast ekki geta haft veruleg not fyrirtækisins eða eiga 
liægara með að liafa not annarar tilsvarandi stofnunar, enda taki þau þátt i 
starfrækslu liennar.

7- gr. .
Þegar samþykkt hefir verið. að sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félög reisi 

eða starfræki eða taki þátt í að reisa eða starfrækja, beinlínis eða með ein- 
hverskonar styrkveitingum eða hlunnindum, sjúkrahús, sjúkraskýli eða lækn- 
isbústað, skulu sveitarfélögin og þeir aðrir, er að fyrirtækinu standa, gera 
samning um þátttökuna, hluttöku i stofnkostnaði og rekstri, hvernig eign og 
ábyrgð skiptist á milli aðila, hvernig fvrirtækinu skuli stjórnað og það annað, 
er fyrirtækið varðar.

Rétt er að miða þátttöku sveitarfélaganna í kostnaðinum við hlutfallslegan 
fólksfjölda þeirra, aðstöðu til að hafa not af stofnuninni, og þegar um læknis- 
bústað er að ræða, kostnað við læknisvitjanir úr hinum cinstöku sveitum.

Leita skal staðfestingar ráðuneytisins á samningum þeiin, sem hér uin 
ræðif. Ef ágreiningur er á milli sveitarfélaga um einstök atriði, sker ráð- 
herra úr.

8. gr.
Xú vilj a eigendur eða forráðamenn Sjúkrahúsa, sjúkraskýlis, læknisbú- 

staðar eða annarar heilbrigðisstofnunar, sem um getur í lögum þessum og reist
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hefir verið með styrk úr rikissjóði, hætta að starfrækja hana, og skulu þeir 
þá tilkynna það ráðherra, sem getur krafizt endurgreiðslu á rikissjóðsstyrkn- 
um, ef stofnunin er lögð ni^ur eða þeirri starfrækslu hætt, sem hún var upp- 
haflega ætluð til. Á ríkissjóður þá kröfu til jafnmikils hluta af þáverandi verð- 
mæti eignarinnar, sem ríkissjóðsstyrkurinn telst hafa verið af kostnaðarverði 
hennar, og hvílir veð á eigninni næst á eftir áður áhvilandi veðkröfum fyrir 
kröfuupphæðinni.

Nú hefir ríkissjóður lagt fram fé til þess að reisa heilbrigðisstofnun, sem 
lög þessi ná til, og má þá ekki, án samþykkis ráðherra, veðsetja hana fyrir 
öðrum skuldum en þeim, sem stafa af stofnkostnaði hennar, viðaukum eða 
endurbótum.

9- gr.
Sjúkrahús og aðrar heilbrigðisstofnanir, sem um getur i lögum þessum og 

ríkið á eða starfrækir, skulu vera undir sameiginlegri yfirstjórn fimm manna 
nefndar, er ráðherra skipar. Það er verkefni nefndarinnar að skipuleggja 
rekstur þessara stofnana og samræma hann þeim til hagsbóta, koma á sam- 
vinnu á milli þeirra, eftir því sem hagkvæmt þykir, láta þær koma fram sem 
eina heild við samninga um vörukaup og annað o. s. frv. Að öðru leyti ákveð- 
ur ráðherra verksvið nefndarinnar.

10. gr.
Sjúkrahús, sjúkraskvli, læknisbústaðir og aðrar stofnanir, sem um getur 

i lögum þessum og eru í eigu sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga eða starfrækt 
af þeim, þegar lög þessi ganga i gildi, eru undanþegin þvi að sækja um leyfi 
til starfrækslunnar samkvæmt fyrri málsgrein 1. greinar þessara laga.

Nú vilja slíkir opinberir eigendur eða þátttakendur í starfrækslu sjúkra- 
húss, sjúkraskýlis eða læknisbústaðar koma betra skipulagi á sameignina eða 
hinn sameiginlega rekstur með því að komast undir ákvæði 6. og 7. gr. þessara 
laga, og getur þá ráðherra gert það heimilt, ef fyrir liggja tilsvarandi sam- 
þykktir um það og 6. gr. mælir fyrir um, þegar 'im nýjar stofnanir eða starf- 
rækslu er að ræða. Ekki má þó gegn vilja sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga 
úrskurða þau þannig eftir á til að taka á sig kvaðir vegna eignarhlutdeildar í 
sjúkrahúsum, sjúkraskýlum eða læknisbústöðum, er fari fram úr sannvirði 
þess eignarhluta, er þá fellur til þeirra, að mati dómkvaddra manna.

11 gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 10 þús. kr., sem renna i 

rikissjóð. Með mál út af brotum skal farið sem almenn lögreglumál.
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Ed. 371. Frumvarp

til laga um vinnslu, verkun og mat meðalalýsis.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
1 lögum þessum merkir:
Meðalalýsi lýsi til manneldis, sem er unnið úr fisklifur, samkvæmt skil- 

merkingu viðurkenndrar lyfjaskrár (pharmacopoea).
Lýsisverkun hverskonar hreinsun á meðalalýsi, svo og aðskilnað á efnum 

þess, með eða án kælingar.
Lýsismatsmaður hvern þann undirlýsismatsmann, sem lýtur yfirlýsis- 

matsmanni.
2. gr.

Hver, sem ætlar að vinna eða verka meðalalýsi til sölu innanlands eða til út- 
landa, skal sækja um leyfi til atvinnumálaráðuneytisins, áður en starfrækslan 
hefst, og hlíta fyrirmælum þess um meðferð lifrar og lýsis.

3. gr.
Meðalalýsisvinnsla og verkun meðalalýsis má aðeins fara fram í löggiltum 

vinnslustöðvum og verkunarstöðvum, hvort heldur er á sjó eða landi.
Atvinnumálaráðuneytið löggildir lýsisvinnslustöðvar og lýsisverkunar- 

stöðvar, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns.
Ráðherra setur, að fengnum tillögum vfirlýsismatsmanns, reglur um út- 

búnað löggiltra lýsisvinnslustöðva og lýsisverkunarstöðva. Nú fullnægir löggilt 
lýsisvinnslustöð eða lýsisverkunarstöð ekki lengur skilvrðum þeim, sem sett 
voru fyrir löggildingunni, og ber vfirlýsismatsmanni þegar að skýra ráðuneyt- 
inu frá því. Setur ráðunevtið umráðamönnum stöðvarinnar hæfilegan frest til 
þess að kippa því í lag, sem ábótavant er, og fellur löggildingin niður, ef eigi 
er bætt úr göllunum innan hins setta frests.

4. gr.
Allt meðalalýsi, sem er selt innanlands eða flutt á erlendan markað, skal 

vegið, metið og flokkað eftir tegundum og gæðum af lýsismatsmönnum, sem 
starfa undir umsjón yfirlýsismatsmanns. Flokkun lýsisins skal vera nákvæm, og 
setur ráðunevtið, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns og nokkurra helztu 
útflytjenda, reglur um rannsókn, flokkun, umbúðir og merkingu lýsisins og 
meðferð.

Meðalalýsissendingu til útlanda, sem er yfir 10 kg., skal fylgja vottorð um 
þunga, tegund og gæði lýsisins, eftir nánari ákvæðum ráðuneytisins, og skal 
vottorðið vera ritað á farmskírteinið fyrir sendingunni.



806 Pingskjal 371

5. gr.
Ráðlierra skipar, að fengnum tillögum Lýsissanilags íslenzkra botnvörp- 

unga, einn yfirlýsisinatsniann til að bafa umsjón nieð verkun og niati á með- 
alalýsi. Skal hann liafa fullkomna þekkingu á öllu þvi, er lýtur að meðferð 
þess og flokkun.

Ráðuneytið setur, í samráði við Lýsissamlag islenzkra botnvörpunga, vfir- 
lýsismatsmanni reglur um slörf bans.

Ekki má yfirlýsismatsmaður þiggja þóknim lijá þeim, sem eru riðnir við 
lýsisvinnslu eða útflutning, né beldur bafa með höndum sölu á lýsi til útlanda 
cða innanlands.

Arleg laun yfirlýsismatsinanns skulu vera 1500 krónur.
Auk ferðakostnaðar eftir reikningi, sem ráðuneytið úrskurðar, skal yfirlýsis- 

matsmaður fá kr. 4.00 í fæðispeninga á dag meðan bann er frá heimili sínu vegna 
starfa síns sem yfirlýsismatsmaður. Allur kostnaður, sem af starfsemi lians 
leiðir, greiðist úr ríkissjóði.

Yfirlýsisinatsmaður skal vera búsettur í Reykjavík eða grennd.

6. gr.
Lögreglustjóri skipar lýsismatsinenn, einn eða fleiri á bverjum stað. Fer 

um tölu þeirra og val eftir tillögum yfirlýsismatsmanns.
Lýsismatsmenn annast blutverk það og starf, sem þeim er falið með lögum 

þessum, samkvæmt reglum, er ráðuneytið setur.
Ráðherra ákveður kaup lýsismatsmanna i samráði við yfirlýsismatsmann, 

og greiða þeir það, sem mats beiðast. Eigi mega lýsismatsmenn þiggja neina 
aukaþóknun eða hlunnindi hjá þeim, sem þeir meta fyrir.

Nú vanrækir lýsismatsmaður starf sitt, eða leysir það illa af hendi að dómi 
vfirlýsismatsmanns, og skal yfirlýsismatsmanni þá heimilt að vikja lioiium frá 
um stundarsakir, en tilkynna skal bann blutaðeigandi lögreglustjóra samstundis 
þessa ráðstöfun, sem þá vikur hinum brollega lýsismatsmanni endanlega'frá, 
eftir rannáókn á máli lians, og skipar annan í lians stað.

7. gr.
Nú vinnur einliver meðalalýsi eða verkar það, eða flytur út meðalalýsi án 

þess að gæta fyrirmæla þessara laga, og varðar það sektum frá 50—5000 krónuni.
Fara skal með mál út af brotum þessum sem alinenn lögreghunál.
Um refsingar fyrir brot yfirlýsismatsnianns og lýsismatsmanna gegn 

ákvæðum laganna fer sem um brot opinberra starfsmanna almennt.

8. gr.
Lög þessi öðlast gihli frá 1. janúar 1031, og falla þá jafnframt úr gildi lög 

nr. 42 1917, um lvsismat.
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Nd. 372. Frumvarp

til laga um tilbúning og verzlun með snijörliki o. fl.

(Eftir 2. unir. i Nd.).

1- gr-
Smjörlíki nefnist í lögmn þessum allt það feitmeti, sem líkist smjöri, hver 

sem uppruni þess er eða samsetning, þegar í því eru einhver fituefni, sem ekki 
eiga rót sína að rekja til mjólkur.

Ostlíki nefnist ostur, sem í er önnur feiti en mjólkurfeiti.
Rjómalíki nefnist feitijafningur, sem likist rjóma, en er ekki eingöngu 

gerður úr mjólkurefnum.
Mjólkurliki kallast vökvi, sem líkist mjólk að útliti og efnasamsetningu, en 

önnur feiti er í en mjólkurfeiti.
Þar sem í lögum þessum er talað uin smjörlikisgerð, eftirlit með smjörlík- 

isgerðum o. s. frv., tekur það einnig til ostlíkis-, mjólkurlíkis- og rjómalíkis- 
gerða, eftir því sem við getur átt.

2. gr.
Bannað er að framleiða smjörlíki þar, sem smjörgerð er höfð um hönd, og 

eigi má notá sömu tæki til skiptis við framleiðsluna.

3. gr.
Hver, sem ætlar sér að búa til smjörlíki, ostliki, rjómaliki eða mjólkurliki, 

skal tilkynna það atvinnumálaráðuneytinu minnst 2 mánuðum áður en starf- 
semi byrjar. Atvinnumálaráðuneytið lætur þá þann, er það hefir falið eftirlit með 
smjörlikisgerðum, eða þegar nauðsyn ber til, annan þar til liæfan mann, skoða 
húsakvnnin. Sé þeim ábótavant, má starfsemin eigi byrja fvrr en breytingar eru 
gerðar, sem fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til húsnæðis og áhalda.

Sé breyting gerð á húsnæði, eða nýtt liúsnæði fengið fyrir smjörlíkisgerð, 
þarf einnig til þess samþykki eftirlitsmanns.

Smjörlíkisgerð má eigi, án samþykkis atvinnumálaráðherra, vera í liúsnæði, 
þar sem önnur starfsemi er höfð með höndum.

Smjörlíkisgerðum er skvlt að halda bækur yfir framleiðsluna, og skulu þær 
um livei' áramót senda eftirlitsmanni smjörlíkisgerða nákvæma skýrslu um, hve 
framleiðslan hefir verið mikil af smjörlíki eða öðrum vörum, sem ræðir um í 
lögum þessum, á árinu. Einnig skulu þær tilkvnna lionuni, hve mikið hafi verið 
notað af hverri tegund fituefna til framleiðslu varanna, þar á meðal af mjólk, 
rjóma og smjöri.

Þess skal gætt, að framleiðslan sé þrifaleg og að fylgt sé nauðsynlegum heil- 
næmisreglum við hana. Atvinnumálaráðherra getur sett reglur um bókhald og' 
skýrslur smjörlikisgerða, svo og hverjar kröfur eru gerðar til þrifnaðar o. fj,
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4. gr.
Þegar vörur þær, sem um getur í 1. gr. laga þessara, eru boðnar til sölu, 

sýndar eða auglýstar, fluttar inn í landið eða út úr því, skulu þær nefndar, eftir 
þvi sem við á, smjörliki, ostliki, rjómalíki eða mjólkurlíki, svo og skal geta 
nafns framleiðanda. Bannað er, að orðin smjör, mjólk og rjómi eða nokkur 
orð eða myndir, sem minnt geti á landbúnaðarafurðir, séu notuð í sambandi 
við vörur þær, sem lög þessi fjalla um, á nokkurn annan hátt en í vöruheitun- 
um sjálfum, svo sem þau eru skiigreind í 1. gr.

5. gr.
I smjörlíki á að vera að minnsta kosti 80% fituefni og eigi meira en 16% 

vatn. Smjörlíki og önnur þau efni, sem nefnd eru í 1. gr., mega ekki vera blönd- 
uð öðrum efnum til varnar skemmdum en matarsalti, og eigi vera lituð með 
efnum, sem eru hættuleg fvrir heilsu manna, og hefir atvinnumálaráðherra úr- 
skurðarvald um þau efni.

6. gr.
Atvinnumálaráðherra getur, eftir tillögum Búnaðarfélags íslands, ákveðið, 

að í öllu smjörlíki, sem framleitt er hér á landi til sölu, sé tiltekinn hundraðs- 
hluti af íslenzku smjöri. Skyll er að blanda erlent smjörlíki, sem selt er hér á 
landi, sama hundraðshluta af islenzku smjöri og ákveðið er um innlent smjör- 
líki á sama tíma. Skal sú blöndun fram fara hér á landi og undir sama eftir- 
liti og íslenzku smjörlíkisgerðirnar eru liáðar.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um þetta, eftir því sem þurfa þykir.
Annars er bannað að verzla með smjör, sem á annan hátt en segir í þessari 

grein er blandað smjörlíki eða öðrum fituefnum en mjólkurfeiti.

7. gr.
í öllu mjólkurlíki og rjómalíki, sem búið er til eða notað i landinu, skal vera 

litarefni, sem greini það glögglega frá mjólk og rjóma. Atvinnumálaráðherra 
ákveður, hver litarefni skuli notuð og hve mikið af þeim.

8. gr.
I öllu smjörliki, ostliki, rjóma- og mjólkurliki skulu vera 2%r. af hreinni 

jarðeplasterkju.

9. gr.
A umbúðum alls innlends smjörlíkis skal standa skýru letri orðið Smjörlíki 

ásamt nafni smjörlíkisgerðar þeirrar, sem vöruna hefir framleitt. Uín innflutt 
smjörlíki gilda sömu ákvæði, þó svo, að fyrir orðið Smjörlíki má standa Margar- 
ine, en á umbúðum standi ávailt með greinilegu letri orðið Útlent. Þessi ákvæði 
taka einnig til smjörlíkis, sem selt er í lausri vigt í sölubúðum.

Nú er smjörliki selt mótað, og skal þá þungi skökunnar vera úi, V? eða % 
kg., og skal skrá það á umbúðirnar.
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Atvinnumálaráðherra getur sett nánari reglur um umbúðir og merkingu á 
vörum þeim, sem lög þessi fjalla uin, svo og um hámarksverð á smjörlíki, sem 
blandað er smjöri.

10. gr.
Atvinnumálaráðuneytið sér um, að ákvæðum laga þessara sé fylgt, og get- 

ur ráðuneytið falið forstöðumanni efnarannsóknarstofu ríkisins eftirlit með 
starfsemi smjörlíkisgerðanna.

Eftirlitsmanni skal jafnau beimill aðgangur að smjörlíkisgerðum þeim, 
sem honum er falið eftirlit með. Er lionuni heiinilt að taka sýnishorn til rann- 
sóknar, bæði af hráefnum og fulltilbúnum vörum. Forstöðumönnum smjörlíkis- 
gerða er skylt að veita eftirlitsmanni þær upplýsingar um framleiðsluna, sem 
hann óskar og starf hans varðar, og sýna honum framleiðslubækur þær, sem 
nefndar eru í 3. gr.

Eftirbtsmaður hefir þagnarskyldu um allt, sem lýtur að framleiðslu og 
rekstri smjörlíkisgerða, og má ekki sjálfur notfæra sér eða láta öðrum í té upp- 
lýsingar, sem hann kann að fá um sérstakan útbúnað eða aðferðir hverrar 
verksmiðju.

11- gr.
Lögreglustjórum er falið eftirlit með rekstri sinjörlíkisgerða og útsölustöð- 

um i samráði við eftirlitsmann, og skal þeim jafnan lieimilt að taka til rann- 
sóknar sýnishorn af hráefnum og vörum þeim, er smjörlíkisgerðirnar framleiða.

Lögreglustjórar og tollstjórinn i Reykjavík liafa eftirlit með inn- og útflutn- 
ingi á vörum þeim, sem nefndar eru í 1. gr., og hafa rétt til að láta rannsaka þær.

12. gr.
Til greiðslu á kostnaði við eftirlit og framkvæmd þessara laga getur at- 

vinnumálaráðuneytið lagt gjald á verksmiðjur þær, sem framleiða þær vörur, 
sem nefndar eru i lögunum. Gjaldið skal miða við framleiðslu verksmiðjanna, 
og má fela eftirlitsmanni innheimtu þess.

Gjald það, sem verksmiðjunum her að greiða, má taka lögtaki.

13. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 5000 krónum, nema þyngri 

hegning liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Skal fara með mál út af þeim sem alnienn lögregluinál, neina um brot á 

hegningarlögunum sé að ræða.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla úr gildi lög nr. 38, 20. júní 1923, um 

verzlun með smjörlíki og líkar iðnaðarvörur, tilbúning þeirra m. m., og lög nr. 
28, 27. júní 1925, um brevting á lögum nr. 38, 20. júní 1923, um verzlun með 
smjörliki o. s. frv.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 102
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Ed. 373. Breytingartillögur
við frv. til laga um ráðstafanir út af fjárþröng sveitarfélaga.

Erá allshérjarnefnd.

1. Við 13. gr. e. í stað orðanna „jafnmikið og ríkissjóði" komi: helming nióts 
við ríkissjóð.

2. Við fyrirsögnina. Fyrir „sveitarfélaga" koini: hreppsfélaga.

Ed. 374. Breytingartillögur
við frv. til 1. uni ráðstafanir lit af fjárþröng sveitarfélaga.

I. Frá Maynúsi Torfasyni.
Við 5. gr. Fyrir „hreppinmT" í na'stsíðustu liini koini: sveitarfélaginu.

II. Frá Pétri Maynússyni.
Við 10. gr. Aftan við „til aliuennra afnota"" í 3. niálsgr. koini: og eru að fast- 
eignamati ekki meira en 20000 kr.

8J0

Ed. 375. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 374 Fjárþröng sveitarfélaga .

Frá Magnúsi Torfasyni.

Við II. Fyrir „20000“ kemur: 30000.

Nd. 376. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

I. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 3. gr. A. Suntlurliðun. Síniinn. Eignahreyfingar. Út. III. 

(Nýjar símalínur).
a. Liðurinn hækki um 35000 kr. 
h. Við aths. bætist:

Þar af 35 þús. kr. til simalinu frá Sandeyri uni Stað i 
Grunnavík lil Hesteyrar.

II. Frá Jónasi Þorbergssyni.
1. Við 12. gr. 10. B. 8. (Ýms gjöld landsspítalans).

a. Fyrír „1(5500“ kemur .................................................. ........... 20000
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b. Yið liðinu kemur aths.
Þar af 3500 kr. til þess að leggja útvarpsleiðslur og

beyrnartæki að rúmurn sjúklinga.
2. Við 12. gr. 16. b. (Læknisbústaðir og sjúkraskýli).

a. Fyrir „5000“ kemur.................................................................... 6000
b. Við liðinn kemur atlis.:

Þar af 1000 kr. til sjúkraskýlis í Búðardal.
III. Frá Bernh. Stefánssyni.

Við 13. gr. A. II. a. 12. (Öxnadalsvegur).
. Fyrir „7000“ kcmur.................................................................... 10000

IV. Frá Pétri Ottesen og Ólafi Tliors.
Við 13. gr. B. 2. (Flóabátaferðir).

Fyrir „78000“ kemur....................................................... 78300
V. Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:
Til viðgerðar á öldubrjótnum i Bolungavik ...................... 20000
Til vara ................................................. ...................................... 10000

VI. Frá Bernh. Stefánssyni.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:

Til öldubrjóts. austur af Siglufjarðareyri, gegn tvöföldu 
tillagi frá hafnarsjóði Siglufjarðar................................. ............... 200000

VII. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:

Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka, ef fé er fvrir liendi, 
lielmingur kostnaðar, allt að ........................................................... 20000

VIII. Frá landbúnaðarnefnd.
Við 14. gr. B. II. e. Nýr liður:

Til Samúels Ketilssonar stúdents, til frambaldsnáms i sút- 
uuarefnafræði og leðuriðnaðarverkfræði ..................................... 1500

IX. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 14. gr. B. II. e. Nýr Iiður:

Til Jóns Gíslasonar, til lokanáms i málfræði i Þýzkalandi 1500 
■ X. Frá Bjarna Asgeirssyni og Jónasi Porbergssyni.

Við 15. gr. 10. Nýr liður:
Til ferðamannaskrifstofu íslauds............................................ 2500
Til vara ............... .............................. .................................. 2000

XI. Frá Pétri Halldórssyni og Ölafi Thors.
Við 15. gr. 21. Nýr liður:

Til Péturs A. Jónssonar söngvara ................................... 1500
XII. Frá Hannesi Jónssyni.

Við 15. gr. 40. Nýr liður:
Til Skáksambands íslands upp í ferðakostnað 5 taflmanna 

á alþjóðaskákþing í Englandi sumarið 1933 ............................... 1500
Til vara ........................................................................................ 1000
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XIII. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 2. (Sandgræðsla).
a. Fvrir „30000“ kemur .................................................................... 32000
b. Við aths. bætist: og 2000 kr. til sandvarnargarðs fvrir

Óseyrarneslandi.
XIV. Frá Steingrími Steinþórssyni og Magnúsi Guðmiindssyni.

Við 16. gr. 9. b. Nýrliður:
Til Skógræktarfélags Skagfirðinga ................................... 750

XV. Frá Magnúsi Jónssyni, Bernh. Stefánssyni og
Héðni Yaldimarssyni.
Við 16. gr. 36. Liðinn skal orða svo:

Til vinnumiðstöðvar kvenna..................................................... 1600
XVI. Frá I>orleifi Jónssyni.

Við 16. gr. 47. Xýr liður:
Til að verja engjalönd í Mýrahreppi eyðingu af vatns-

ágangi úr Hornafjarðarfljótum, gegn Vþ annarsstaðar að .... 3300
XVII. Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.

Við 16. gr. 48. Nýr liður.
Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu á viðlagasjóðsláni 

frá 1928 til byggingar gistiskála í Múlakoti í Fljótshlíð .... 2500
XVIII. Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Við 17. gr. 7. (Slvsavarnir).
a. Fyrir „8000“ kemur . . .................................................................... 15000
b. Við aths. bætist málsgrein:

Af framlagi þessu skal verja allt að 7000 kr. til sima- 
lagninga að Iljörsey og Straumfirði á Mýrum.

XIX. Frá Ötafi Thors.
Við 18. gr. II. g. 10. Nýr liður:

Til Guðmundar Kambans........................................................... 1800
XX. Frá Sveinbirni Högnasyni og Jóhanni Jósefssyni.

Við 18. gr. II. i. 26. Nýr liður:
Til Ólafar Vilborgar Sigurðardóttur fyrrv. ljósmóður . . 300

XXI. Frá f járveitinganefnd.
1. Við 22. gr. I. (Sýslumannshúsið í Borgarnesi).

Liðurinn fellur burt.
2. Við 22. gr. VI. VII. (Greiðslur ur lifeyrissjóði).

í stað VI. VII. tölul. kemur einn liður, svo hljóðandi:
Að greiða eftirlaunasjóði starfsmanna Landsbank- 

ans vegna Jóns Halldórssonar fyrrv. ríkisféhirðis úr líf- 
eyrissjóði embættismanna það fé, sem hann hefir greitt 
i sjóðinn.

XXII. Frá Sveinbirni Högnasyni.
Við 22. gr. VI. Nýr liður:

Að endurgreiða Lárusi Bjarnasvni skólastjóra úr líf-
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eyrissjóði embættisinanna það fé, sem hann hefir greitt í 
sjóðinn, án vaxta.

XXIII. Frá Hannesi Jónssyni.
Við 22. gr. VI. Nýr liður:

Að endurgreiða Páli Kr. Pálssyni, fyrrv. starfsmanni 
pósthússins í Reykjavík, úr lífeyrissjóði embættismanna 
það fé, sem liann hefir greitt í sjóðinn,

XXIV. Frá Bergi Jónssyni, Ólafi Thors og Haraldi Guðmundssyni.
Við 22. gr. IX. Nýr liður:

Að veita Jóni Leifs tónskáldi allt að 10 þús. kr. lán til 
prentunar eigin tónsmíða og íslenzkra þjóðlaga, gegn þeim 
skilyrðum, er stjórnin ákveður.

XXV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 22. gr. XIII. Nýr liður:

Að ábyrgjast allt að 100 þús. kr. lán fyrir Vestmanna- 
eyjakaupstað, gegn fullum trvggingum.

XXVI. Frá Bjarna Ásgeirssyni.
Við 22. gr. XIII. Nýr liður:

Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 60000 kr. láni handa sam- 
vinnufélaginu „Grími“ í Borgarnesi, til kaupa á fiskiskip- 
um, enda nemi lánið eigi meiru en % af kaupverði skipanna 
fullbúinna til fiskiveiða. Lánið skal trvggt með sjálfskuld- 
arábyrgð félagsmanna, ábvrgð Borgarnesbrepps og 1. veð- 
rétti í skipunum. Forstöðumaður og apnar endurskoðandi 
félagsins skulu samþvkktir af ríkisstjórninni.

XXVII. Frá Bernh. Stefánssyni.
1. Við 22. gr. XIII. Nýr liður:

Að ábvrgjast lán, allt að 400000 kr., fyrir hafnarsjóð 
Siglufjarðarkaupstaðar, til bvggingar öldubrjóts austur 
af Siglufjarðarevri, gegn þeim tryggingum, er stjórnin 
metur gildar.

2. Við 22. gr. XIII. Nýr liður:
Að ábyrgjast fvrir Tunnuverksmiðju Siglufjarðar 

s/f, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar, allt 
að 70 þús. kr. rekstrarlán, er greiðist upp á hverju ári.

Nd. 377. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 41 27. júní 1921, um breyting á 1. gr. tohlaga, 
nr. 54 11. júh 1911.

Flutningsm.: Asgeir Asgeirsson.

1- gr.
Fyrir 1. hð i 1. gr. laganna komi:

1. a. Af ahskonar öli kr. 0,80 af hverjum lítra.

f’ingskjal 376—377
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b. Af líinonaði og öðrum samskonar óáfengum drvkkjum, sem ætlaðir eru 
óblandaðir til drykkjar, kr. 0,30 af bverjum lítra.

Fvrir 8. og 9. lið í 1. gr. laganna komi:
8. a. Af óbrenndu kaffi allskonar kr. 0,60 af bverju kg. 

b. Af brenndu kaffi allskönar kr. 0,80 af hverju kg.
9. Af kaffibæti allskonar kr. 1,60 af hverju kg.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Með frumvarpi þessu er farið fram á að hækka innflutningstollinn á öli úr 

30 auruin upp í 80 aura af hverjum lítra og á kaffibæti úr 60 aurum upp í 1 kr. 
60 aura af hverju kilogrannni. Að viðbættum núgildandi gengisviðauka (25%) 
er tollurinn af öli nú 38 aur., en yrði eftir frumvarpinu 1 kr. á litra, og af kaffi- 
bæti nú 75 aur., en yrði 2 kr. af kg. eftir frumvarpinu.

Ástæðan fyrir liækkunartillögum þessum er sú, að tolltekjur ríkissjóðs af 
þessum tveim tollvörutegundum hafa lækkað stórkostlega síðan sú breyting 
varð ó, að tekið liefir svo að segja alveg fyrir innflutning þessara vörutegunda, 
en þær verið búnar til hér innanlands. Þó tollvörugjald sc á vörum þessum er 
þær eru búnar til bér innanlands og þótt neyzla þeirra hafi aukizt nú undan- 
farið, þá er tollvörugjaldið svo lágt í samanburði við innflutningstollinn, að toll- 
tekjur rikissjóðs af þeim eru nú aðeins lítið brot af þvi, sem áður var. Rikissjóður 
fær svo að segja engar tolltekjur heldur af innfluttum hráefnum í vörur þessar, 
til ölgerðar faro aðallega korntegundir, sem eru alveg aðflutningsgjaldafríar, og 
i kaffibæti fer nærri eingöngu síkoríurætur, en á þeim er aðeins vörutollur 60 
aurar af liverjum 10 kg., en verðtollsfríar samkv. lögum nr. 50 31. maí 1927,
3. gr., hvort sem þær eru brenndar eða óbrenndar, og séu þær innfluttar brennd- 
ar, er tilbúningur kaffibætis úr þeim mjög einfaldur.

Innlenda tollvörugjaldið er lögleitt með löguin nr. 50 31. mai 1927, og er 
tollvörugjaldið miðað við innflutningsgjald það, sem á vörunni livílir samkvæmt 
tolllögunum á bverjum tíma, nánara ákveðið brot af innflutningsgjaldinu. Þau 
fyrirtæki, sem störfuðu að framleiðslu þessara vara liér þegar lögin öðluðust 
gildi, fengu þó í lögunum ívilnun fyrir nánara tilgreint vörumagn af framleiðslu 
sinni, og voru þær ívilnanir auknar með lögum nr. 42 8. sept. 1931.

Af öli er innlenda tollvörugjaldið nú 12%; aur. fyrir livern lítra af því 
vörumagni, sem ekki nýtur ívilnunar, en 6% aur. fvrir livern lítra af þvi vöru- 
magni, sem nýtur ivilnunar. Arið 1932 var ölneyzlan hér á landi 493202 lítrar, 
sem allt var búið til liér i landinu.

Af kaffibœti er innlenda tollvörugjaldið nú 37%; aur. fyrir hvert kilogram 
af því vörumagni, sem ekki nýtur ívilnunar, en 12% aur. fyrir hvert kilogram 
af því vörumagni, sem nýtur ivilnunar. Árið 1931 (fvrir 1932 eru ekki enn fyrir 
bendi fullnægjandi skýrslur) var kaffibætisneyzlan hér á landi 2221V7 kg. 
Þar af voru 203719 kg. innflutt, en 18398 kg. framleidd og seld bér á landi. Það
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niá ganga að því vísu, að kaffihætisneyzlan verði ekki minni hér eftir en hún 
var 1931 og að allur kaffihætirinn verði tilhúinn hér á landi.

Ef franiangreint árlegt neyzlumagn þessara tveggja nefndu vörutegunda 
er lagt til grundvallar, yrðu tolltekjur ríkissjóðs af vörutegunduni þessuni svo
seni hér segir:

Öl:
Tollur sainkvænit löguni nr. 11 1921, ef alTt magnið væri innflutt kr. 187116,76 
Innlent tollvörugjald sanikvæmt löguin nr. 50 1927, ef allt magnið

væri framleitt hér á landi ....................................................................... 28799,27
Innlent tollvörugjald samkvæmt lagafrunivarpi þessu, ef allt

magnið væri framleitt hér á landi .................................................  — 88331,18
Tekjuauki ríkissjóðs af öli yrði þá eftir lagafrumvarpi þessu Ar. 59531,91 
Kaffibætir:

Tollur samkvæmt lögum nr. 11 1921, ef allt magnið væri innflutt .. kr. 166610,25 
Innlent tollvörugjald samkvæmt löguni nr. 50 1927, ef allt magnið

væri framleitt hér á landi......................................................................  — 52477,63
Innlent tollvörugjald samkvæmt lagafrumvarpi þessu, ef allt

magnið væri framleitt hér á landi .....................................................  — 139940,29
Tekjuauki ríkissjóðs af kaffihæti yrði þá eftir lagafrv. þessu kr. 87462,66

Nd. 378. Nefndarálit

um frv. til laga um hreyt. á löguni nr. 10 20. júni 1923, um skemmtanaskatt og 
þjóðleikhús.

Frá fjárhagsnefnd.

Xefndin getur ekki fallizt á, að ástæða sé til að gera mun á undanþágu- 
ákvæðunum frá skattskyldu kvikmyndahúsa af skemmtunum eftir því, livort um 
er að ræða einkarekstur eða hæjarrekstur kvikmyndahúsanna. Hinsvegar vænt- 
ir nefndin þess, að því megi fulltreysta, að ekki sé heitt öðrum reglum eða 
strangari við ákvörðun skattskyldunnar við kvikniyndahús, sem rekin eru af 
bæjarfélögum, lieldur en við þau, sem eru i einkarekstri.

Með þessuni rökum leggur nefndin til, að frumvarpinu verði vísað til rikis- 
stjórnarinnar.

Alþingi. 8. apríl 1933.

H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, Olafur Thors.
form., frsm. fundaskr., með fyrirvara.

Hannes Jónsson. Bernh. Stefánsson,
með fvrirvara.
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Nd. 379. Frumvarp
til laga uni dráttarvexti.

(Kftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Bannað er sjóðum og lánsstofnunum, hverju nafni sem nefnast, að taka 

hærri dráttarvexti en 3 j'/< — þrjá fjórðu af hundraði — á mánuði af vaxtaupp- 
hæð þeirri, er greiðsludráttur hefir orðið á, og telst hrot af mánuði heill 
mánuður.

2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin öll ákvæði laga, er koma í bága við 

þessi lög.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Nd. 380. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um dráttarvexti.

Frá Halldóri Stefánssyni og Guðhrandi ísberg.

Við 1. gr. í stað orðanna „af vaxtaupphæð þeirri'" komi: af afborgana- og 
vaxtaupphæð þeirri.

Nd. 381. Lög
um breyting á lögum nr. 45 3. nóv. 1915, um ullarmat.

(Afgreidd frá Nd. 8. april).

!■ gr.
Fvrir orðin „Öll vorull og þvegin haustull"' i upphafi 1. gr. laganna komi: 

Öll ulí.
Orðin „og samrit af vottorðinu ritað á farmskrána"" í niðurlagi þriðja málsl. 

sömu greinar falli niður.

2. gr.
Á eftir 1. gr. laganna komi ný grein, svolátandi, og hrevtist greinatala 

laganna eftir því:
Ráðherra getur lagt bann við því, að verzlanir kaupi ómetna ull eða taki 

hana í umboðssölu. Ennfremur má leggja hann við því, að verzlanir kaupi
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óþvegna vorull, nema ullin sé metin og hlutaðeigandi verzlanir starfræki 
ullarþvottahús, sem sé svo fullkomið, að dómi ullarmatsmanns, að meðferð og 
mat ullarinnar geti verið í góðu lagi.

3. gr.
Upphaf 2. gr. laganna orðist þannig:
Sameiginlegt merki á allri ull, sem flutt er út frá Islandi, skal vera stimpill 

með nafni landsins.

4. gr.
Aftan við 4. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Einn af yfirullarmatsmönnum, sá er ráðherra skipar til þess, skal jafn-

framt vera ráðunautur stjórnarinnar í öllu því, sem að ullarmati lýtur, og nefn- 
ist hann ullarmatsformaður. Skal hann og veita ullármatsmönnum og yfirullar- 
matsmönnum fræðslu um framkvæmd ullarmatsins og flokkun ullarinnar, og er 
yfirullarmatsmönnum og ullarmatsmönnum skvlt að haga ullarmatinu eflir fyrir- 
mælum hans, og má leita úrskurðar hans, ef ágreiningur verður um ullarmatið.

Ráðuneytið tiltekur nánar starfsvið hans, eftir þvi sem þurfa þykir.

5. gr.
Upphaf 7. gr. laganna orðist þannig:
Árslaun ullarmatsformanns skulu vera 800 kr., en árslaun yfirullarmats- 

manna skulu vera 400 kr. til hvers þeirra og greiðast úr ríkissjóði.

6. gr.
Orðin „allt að 200 kr. hver þeirra“ í niðurlagi 8. gr. laganna falla burt.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

8. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra inn i megin- 

mál laga nr. 45 1915 og gefa þau út svo breytt.

Nd. 382. Þingsályktun
um innlenda lífsábyrgðarstofnun.

(Afgreidd frá Nd. 8. april).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta undirbúa og 
leggja fyrir næsta þing frv. til laga um innlenda lifsábvrgðarstofnun.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 103
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Ed. 383. Nefndarálit
um frv. til ábúðarlaga.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta hefir legið fyrir öllum aðalþingum síðan 1929; er upphaf- 
lega samið af milliþinganefndinni i landbúnaðarmálum.

Meginmark frv. er að tryggja betur en nú rétt leiguliðanna í landinu, sem 
er allt að því helmingur bændastéttarinnar, og svo hitt ekki síður, að leigujarð- 
irnar verði betur setnar, þær verði bættar að húsum og ræktun o. s. frv. Þessu 
markmiði gerir frv. ráð fyrir að ná einkum með þessu þrennu:

1. að tryggja leiguliðum lífstíðarábúð, ef landeigandi þarf þær ekki handa sér 
né sinum.

2. að leggja skyldu á landsdrottin að leggja jörðinni til nægileg íbúðarhús og 
peningshús.

3. að tryggja leiguliða rétt til endurgjalds fyrir jarðabætur.
Mörg fleiri minni háttar ákvæði eru í frv., sem niiða að sama marki.
Frv. fékk allrækilega endurskoðun í meðferð neðri deildar á síðasta þingi 

og hefir nú enn verið endurskoðað mjög vendilega af landbúnaðarráðherra og 
tekið mjög miklum endurbótum að dómi nefndarinnar.

Nefndin lítur því svo á, að i frumvarpinu sé um mjög verulegar réttarbætur 
að ræða, sem mjög æskilegt sé, að nái fram að ganga á þessu þingi. Hinsvegar 
telur hún rétt að gera á þvi fáeinar breytingar, sem grein verður gerð fyrir í 
framsögu.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. Orðin „trúnaðarmanns ... og“ í síðustu málsgrein greinarinnar 
falli burt.

2. Við 9. gr. Á eftir orðunum „að taka jörð“ í 2. málsgr. komi: eða jarðarpart.
3. Við 11. gr. önnur málsgr. byrji svo: Vítalaust er þó landsdrottni, ef hann 

leggur til nothæf jarðarhús, er nema o. s. frv.
4. Við 12. gr.

a. Á undan fyrstu málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þegar endurreisa þarf jarðarhús eða auka við þau, er leiguliða skylt 

að leggja fram rif tófta, gröft allan og innlent efni, svo og aðdrætti á inn- 
lendu efni um allt að 2 km. veg og á útlendu efni um allt að 5 km. veg.

b. Orðin „Leggur leiguliði ... gröft allan“ í 2. málsgr. falli burt.
c. Aftan við greinina komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Nú flytur leiguliði af jörð áður liðin eru 6 ár frá því hús voru reist á 
jörðinni, og á hann þá endurgjaldskröfu á landsdrottin á % af fram- 
lagi sínu fyrir hvert ár, sem vantar á þann tíma, allt samkv. mati út- 
tektarmanna.



5. Við 14. gr. Aftan við 2. málsl. fyrstu málsgr. komi: að frádregnu framlagi 
leiguliða.

6. Við 15. gr. Orðin „búnaðarbankastjórnar og“ í 2. málsl. 1. málsgr. falli burt.
7. Við fyrirsögn III. kafla. Aftan við fvrirsögnina bætist: og leiguliða.
8. Við 23. gr. Orðið „hrognkelsaveiði“ i 2. málsgr. falli burt.
9. Við 25. gr. Niðurlag 1. málsgr. orðist svo: nema sérstakur samningur sé um 

annað og Búnaðarfélag Islands samþykki eða lög mæli öðruvísi fyrir.
10. Við 30. gr. Fyrri málsl. annarar málsgr. orðist svo: Útbygging skal vera 

tvímælalaus og sannanleg.
11. Við 32. gr. I stað orðanna „bréflega og við votta“ komi: þannig, að sannað 

verði.
12. Við fyrirsögn V. kafla. Fyrirsögnin: „V. kafli . . . jarðarafgjöldum o. fl.“ 

falli burt.
13. Við 35. gr. Greinin falli burt.
14. Við 36. gr. Greinin færist aftur fvrir fyrirsögn VI. kafla.
15. Við 43. gr. I stað orðanna „gildu standi“ í næstsíðasta málsl. 1. málsgr. komi: 

góðu lagi.
16. Við 55. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo: Lög þessi ganga í gildi 1. janúar

1934 og koma ákvæði þeirra til framkvæmda o. s. frv.

Alþingi, 10. apríl 1933.

Páll Hermannsson, Jón Jónsson, Pétur Magnússon, 
form. frsm. fundaskr.

Ed. 384. Frumvarp
til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að flytja inn nautgripi af brezku 
holdakyni.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að láta flytja inn nautgripi af brezku holdakyni, 

til hreinræktar og blendingsræktar hér á landi.
Kaupverð gripanna og annar kostnaður við framkvæmd laga þessara greið- 

ist úr ríkissjóði.
Framkvæmd laganna og öll mál, sem standa í sambandi við þau, heyra 

undir atvinnumálaráðherra í samráði við Búnaðarfélag íslands, rannsóknarstofu 
atvinnuveganna og dýralækna landsins, einkum dýralækninn i Reykjavik.

2. gf.
Vilji rikisstjórnin nota heimild þá, sem henni er veitt í 1. gr., til innflutn- 

ings nautgripa, skal hún leita álits Búnaðárfélags íslands um það, hvert eða hver 
kyn skal flytja inn, og má þá eigi flvtja inn önnur kvn en þau, sem það mælir með.
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3. gr.
Nú eru nautgripir fluttir inn í landið samkvæmt heimild i lögum þessum, 

og gilda þá, eftir þvi sem við getur átt, öll hin sömu ákvæði um heilbrigði hinna 
innfluttu gripa, einangrun og sóttvarnir, sem sett eru í lögum nr. 27 8. sept. 1931, 
svo og ákvæði þeirra laga um brot og sektir.

4. gr.
Nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara setur atvinnumálaráðherra 

með reglugerð.
5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Með frv. þessu er lagt til, að ríkisstjórninni sé veitt heimild til þess að flytja 

inn nautgripi af brezku holdakyni til. blendingsræktar, og liggja til þess þær á- 
stæður, er nú skal greina.

Með því verði, sem nú er á sauðf járafurðum, virðist f járræktin i hinum rýr- 
ari og kostaminni sveitum næstum dauðadæmd. Bændur á þessum svæðum verða 
því að leita annara úrræða, og er þá helzt um tvennt að ræða. í fyrsta lagi að 
auka mjólkurframleiðsluna, en hún svarar illa kostnaði, nema þar, sem að ein- 
hverju Ieyti er hægt að styðjast við mjólkursölu, og i öðru lagi að ala upp naut- 
gripi til slátrunar. Nautakjötsframleiðsla hefir verið tiltölulega lítil hér á landi 
allt til þessa. Eru þó, eins og nú er komið, allvíða góð skilvrði til þess að ala upp 
nautgripi til slátrunar, og markaður fvrir nautakjöt innanlands nokkuð viss í 
bæjum, þó einkum i Reykjavik.

Þó ekki sé miðað við annað en innanlandssöluna eina saman,.þá benda allar 
likur til þess, að það muni í sumum byggðarlögum gefa betri raun að ala upp 
nautgripi til slátrunar en að halda áfram sauðfjárræktinni. Benda má og á það 
í þessu sambandi, að forstjóri Sláturfélags Suðurlands, sem vitanlega er allra 
manna kunnugastur kjötverzluninni hér í Beykjavík, hefir nú upp á siðkastið 
hvatt bændur á félagssvæðinu, einkum í neðri byggðum Árnes- og Bangárvalla- 
sýslna, til þess að leggja meiri rækt við nautakjötsframleiðsluna, en draga heldur 
saman seglin um fjárræktina.

Þá er það sízt ófyrirsynju, þótt á það sé bent, að ef til vill væru möguleikar 
á því að fá markað erlendis fyrir gott nautakjöt, er ekki stæði að baki kinda- 
kjötsmarkaðinum.

Eins og nú er komið, er meira en helmingur þess kjöts, sem flutt er héðan 
á erlendan markað, selt frosið til Englands. Það er langt frá því, að þar í landi 
sé litið á frosið kjöt sem fyrsta flokks vöru. Kælt kjöt og nýtt kjöt er undir venju- 
legum kringumstæðum í allmiklu hærra verði.

Hvað eftir annað hafa verið gerðar tilraunir til þess, síðan farið var að 
flytja kjöt til Englands, að flytja út kælt kindakjöt, en ýmist hefir kjötið 
skemmzt eða sala á því ekki tekizt strax, svo að þurft hefir að frysta það, en
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slíkt hefir haft tilfinnanlegan aukakostnað í för með sér. Af þessum ástæðum 
hefir verið horfið frá þvi að flytja annað en frosið kindakjöt á brezka inarkaðinn.

Um nautakjötið er þvi aftur á móti svo varið, að það þolir miklu betur 
geymslu nýtt og ófryst en kindakjötið, og það er tahð alveg öruggt að flytja 
það með öllu óskemmt í kældu ástandi á erlendan markað.

Þegar þess er gætt, hver verðnrunur er yfirleitt í Englandi á nýju kjöti og 
kældu annarsvegar og frystu kjöti hinsvegar, þá benda allar líkur til þess, að það 
muni sízt gefa lakari raun að senda þangað kælt nautakjöt en fryst kindakjöt.

Tilraunir hér að lútandi þarf nauðsynlega að gera, og má ekki láta undir 
höfuð leggjast að koma því sem fyrst i framkvæmd.

Hvort heldur er um að ræða framleiðslu á nautakjöti til sölu innanlands 
eða á erlendum markaði, þá veldur það óneitanlega miklu um árangur þeirrar 
viðleitni, hversu tekst um val og kyn gripanna. Hér á landi hefir aldrei verið 
lögð nein veruleg áherzla á það i nautgriparæktinni að ala upp sérstakt holda- 
kyn. Á hitt hefir verið lögð aðaláherzlan, að ala upp mjólkurkyn.

Viða annarsstaðar er aftur á móti lögð mikil áherzla á það að ala upp bráð- 
þroska holdakyn. Eru Englendingar taldir standa öðrum framar í þessu og þvi 
líklegast að leita til þeirra þegar um það er að ræða að fá gripi til slíkra kynbóta.

Telja má líklegt, að 4 kyn gætu komið til greina i þessu sambandi, tvö ensk: 
stutthyrningar (shorthorn) og Herfurðukyn (Hereford), og tvö skozk: Aher- 
deen Angus og háfjallakynið (Highland Cattle). Þess vegna er innfh’fninas- 
heimildin ekki bundin við tiltekið kyn.

Af þessum kynjum er stutthyrningakynið einna frægast, elzt og mest rækt- 
að, bæði sem holda- og mjólkurkyn. Má því búast við, að það sé kröfuharðast 
um góða meðferð og þoh sízt harðræði.

Herfurðukynið er talið einna bráðþroskaðast allra holdakynja í Bretlandi og 
það er harðgerðara en stutthyrningar.

Aberdeen Angus er fallegt holdakyn, en ekki mikið mjólkurkyn.
Skozka háfjallakynið er efalaust harðgerðast, enda vant útigangi, og kvn- 

blendingar af því og hinum kynjunum, sem hér eru nefnd, þvkja með ágætum. 
Þeir kynblendingar eru bráðþroska og kjötið eftirsótt vara.

Um það verður ekkert sagt, hvert þessara kynja mvndi reynast hér bezt, 
og verður, áður en til innflutnings kæmi, að kynna sér það mál eftir föngum. 
Mundi þá hentugast að fela Búnaðarfélagi íslands að leita upplýsinga hjá land- 
búnaðarfélaginu skozka og hafa það í ráðum um innflutninginn. Það var mjög 
lipurt í öllum leiðbeiningum viðvíkjandi innflutningi skozka fjárins, og svo 
mundi einnig verða um innflutning nauta.

Þetta mál er áreiðanlega þess vert, að þvi sé gaumur gefinn og að hið opin- 
bera veiti því liðsinni. Það kemur vitanlega ekki til mála, að hér geti verið um 
áð ræða mikinn innflutning í fyrstu. Sjálfsagt er að gera fyrst tilraunir í smáum 
stíl. Má þá ahtaf auka við, ef vel farnast.

Atvinnumálaráðherra setur reglur um það í samráði við Búnaðarfélag Is- 
lands, hvernig framkvæmdum skuli hagað.

Þá verður að sjálfsögðu að leggja áherzlu á það, að hinnar ströngustu var- 
færni sé gætt um heilbrigðisástand þeirra nautgripa, sem til landsins kunna að
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verða fluttir, og er svo ákveðið í frv., að um heilbrigðiseftirlit, einangrun og 
sóttvarnir gildi hin sömu ströngu ákvæði og í lögum um innflutning á sauðfé 
til sláturfjárbóta. Á með því að vera girt fyrir sýkingarhættu.

Ed. 385. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 40 7. mai 1928 (Jarðræktarlög).

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Aftan við fyrri málsgr. 14. gr. laganna bætist nýr málsliður:
Hið sama gildir og um spunavélar, heyvinnuvélar og dælur, sem notaðar 

eru til varuar jarðeplasýki.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Þótt frestað hafi verið nú um stundarsakir, með lögum nr. 76 1932, greiðsl- 

um úr ríkissjóði til verkfærakaupasjóðs, þá hafa samt ýmis búnaðarfélög og 
jarðræktarfélög ekki notað nema að nokkru leyti innieign sína i sjóðnum, og 
eiga sum þeirra þar talsverða fjárhæð ónotaða. Mun þetta stafa sumpart af því, 
að félögin eða félagsmenn munu þegar hafa aflað sér þeirra verkfæra, er lögin 
taka til, og sumpart af hinu, að skort hefir framlag einstaklinga á móti styrkn- 
um. Rétt þykir að gera þeim félögum, er fé eiga í sjóðnum, kost á því að nota 
það til kaupa á heyvinnuvélum til þess að létta framleiðslukostnaðinn og á 
spunavélum til ahnenningsnota á félagssvæðinu.

Nokkrar sveitir hafa orðið fyrir þungum búsifjum af jarðeplasýki, og er 
þeim þvi nauðsyn að afla áhalda til þess að dæla þar til gerðum vökva yfir garð- 
ana til varnar gegn þessum vágesti. Þykir því rétt að styrkja búnaðarfélög í hlut- 
aðeigandi sveitum til þess að afla þessara áhalda.

Nd. 386. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934 og við brtt. á þskj. 366.

I. Frá Steingrími Steinþórssyni.
Við 13. gr. A. IV. (Fjallvegir).
a. Fyrir „25000“ kemur ........................................................ 35000
b. Við liðinn kemur aths.:

Þar af 10000 kr. til vegagerðar yfir Siglufjarðarskarð, 
gegn að minnsta kosti jöfnu tillagi annarsstaðar að.
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II. Sveini Ólafssyni og Jóhanni Jósefssyni.
Við 15. gr. 27. Nýr liður:

Til Þórhalls Þorgilssonar, til útgáfu handhægrar kennslu- 
bókar í ítölsku ....................................................................... 2000

Til vara ......................................................................... 1500
III. Frá Haraldi Guðmundssyni.

Við brtt. 366. XXXIV. 1. c. (16. gr. 6.). Nýr hður:
Til ræktunarvegar á Seyðisfirði, gegn % framlagi úr

bæjarsjóði ................................................................................ 3000
IV. Frá Jóni A. Jónssyni, Haraldi Guðmundssyni og

Bergi Jónssyni.
Við 17. gr. 1. (Berklasjúklingar). Við liðinn kemur aths.:

Þar af til Guðrúnar Böðvarsdóttur 1200 kr.
Til vara: 600 kr.

V. Frá Tryggva Þórhallssyni.
Við 22. gr. I. (Sýslumannshúsið í Borgarnesi).

Liðinn skal orða svo:
Að kaupa því verði, er hún telur hæfilegt, ibúðarhús 

sýslumannsins í Borgarnesi.
VI. Frá fjárveitinganefnd.

Á eftir 24. gr. kemur ný grein (25. gr.):
Rikisstjórninni er heimilt, ef hún telur bera til þess brýna

nauðsyn, að draga af öllum fjárveitingum fjárlaganna, sem 
ekki eru logum bundnar, um allt að 25%, eftir því sem við 
verður komið, og ennfremur að fresta um ákveðinn tíma 
rekstri stofnana.

Ed. 387. Nefndarálit
um till. til þál. um breyting á leyfisbréfi 31. júli 1926, um sæsímasambandið. 

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin leggur til, að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 10. apfíl 1933.

Páll Hermannsson, 
form., frsm.

H. Steinsson, 
fundaskr.

Einar Árnason.
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Ed. 388. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir athugað þetta frv. allýtarlega og telur, að það stefni í rétta átt.
Á síðasta áratug hefir verið varið allmiklu fé til vega og brúargerða í land- 

inu. Vegna yfirstandandi kreppu hafa bæði ríki og sýslufélög orðið að draga inn 
seglin á þessum sviðum sem öðrum, og var þvi á síðastliðnum 2 árum unnið 
mun minna að vega- og brúargerðum en árunum 1927—1930. Hinsvegar er þörfin 
fyrir þessar framkvæmdir mjög aðkallandi, bæði til þess að bæta samgöngur og 
auka atvinnu manna í landinu á þessum vandræðatímum. Þetta sést berlega á 
því, að sum héruð hafa þegar lagt fram allmikið fé að láni til brúargerða og 
önnur hafa boðið fram fé í sama skyni. Það eru þvi mjög miklar líkur fyrir þvi, 
að Hægt væri að koma i framkvæmd nauðsynlegustu brúargerðuin á næstu ár- 
um, ef ríkisstjórninni væri heimilað að taka lán til þeirra á ábyrgð ríkissjóðs. 
hjá sýslu- og sveitarfélögum eða öðrum innanlands.

En eins og nefndinni dvlst það ekki, að fyllsta þörf sé á að flýta fyrir bygg- 
ingu ýmsra brúa, eins er henni það ljóst, að víða á landinu er aðkallandi þörf 
fvrir auknar vegabætur, og með tílliti til þess hefir henni virzt rétt að Iáta heim- 
ild þá til lántöku, er felst í frv., einnig ná til vegagerða. Nefndin leggur því til, 
að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán innanlands á ábyrgð ríkissjóðs á 

árunum 1933—35, allt að 200 þús. kr. til vegagerðar á þjóðvegum og allt að 
300 þús. kr. til byggingar þeirra brúa, sem taldar eru í 2. gr. laga nr. 32 23. 
júní 1932, um brúargerðir. Lánin endurgreiðist á 6—8 árum, og séu vextir 
5%%. Vexti og afborganir af lánum þessum skal telja með öðrum slíkum 
gjöldum ríkissjóðs.

2. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frumvarp til laga um heimild til lántöku til vega- og brúargerða. 

Álþingi, 10. apríl 1933.

Páll Hermannsson, H. Steinsson, Einar Árnason. 
form. fundaskrifari og frsm.
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Nd.
um sjúkrahús o. fl.

389. Lög

(Afgreidd frá Nd. 10. apríl).

1- gr.
Enginn má setja á stofn eða starfrækja undir neinu nafni sjúkrahús, 

sjúkraskýli, geðveikrahæli, heilsuhæli, lijúkrunar- eða hressingarheimili, bað- 
staði, nuddstofur, ljóslækningastofnanir, fæðingarheimili, elliheimili, barna- 
hæli eða aðrar tilsvarandi heilbrigðisstofnanir, nema með leyfi ráðherra.

Sama gildir um breytingar á húsakynnum og starfrækslu slíkra stofn- 
ana, enda skipti breytingarnar einhverju máli.

2. gr.
Beiðni til ráðherra um leyfi samkvæmt 1. grein skulu fylgja upplýsingar 

um verksvið stofnunarinnar og hvar henni er ætlaður staður, uppdrættir af 
byggingum, lóðum og löndum og afstöðu til nágrennis ásamt lýsingum á húsa- 
kynnum, innanstokksmunum og áhöldum, ennfremur greinargerð um eigend- 
ur stofnunarinnar og fjárhagsástæður hennar og loks skýrsla pða áætlun um 
stjórn, starfsfólk, rekstrarfyrirkomulag, hversu mörgum sjúklingum eða vist- 
mönnum henni er ætlað að taka á móti og með hverjum kjörum o. s. frv.

Ráðherra veitir ekki leyfið, nema stofnunin verði talin fullnægja heil- 
brigðiskröfum og ætla megi, að liún leysi á viðunandi hátt þau verkefni, sem 
henni er gert að leysa, enda leiði hún ekki til óheilbrigðrar samkeppni við til- 
svarandi opinberar stofnanir á sama stað eða í grennd.

Leita skal staðfestingar ráðherra á reglugerðum um starfrækslu sjúkrahúsa 
og annara stofnana, sem um getur í lögum þessum, og.getur ráðherra krafizt, 
þegar honum þykir ástæða til, að slikar reglugerðir séu settar.

3. gr.
Heilbrigðisyfirvöld skulu jafnan eiga greiðan aðgang til eftirlits að stofn- 

unum þeim, sem um getur í lögum þessum.

4. gr.
Við hvert sjúkrahús eða stofnun, sem tekur sjúklinga til dvalar og lækn- 

inga, skal vera sérstakur sjúkrahúslæknir eða yfirlæknir.
Sjúkrahúslæknir eða yfirlæknir annast að jafnaði öll læknisstörf eða hefir 

yfirumsjón með öllum læknisstörfum við sjúkrahúsið. Hann hefir lækniseftir- 
lit með rekstri sjúkrahússins, er til andsvara heilbrigðisyfirvöldum, stendur 
skil á skýrslum þeim, sem af sjúkrahúsinu kunna að verða heimtaðar, o. s. frv.

Ef sjúkrahús er í fleiri en einni deild, má sérstakur sjúkrahúslæknir eða 
yfirlæknir vera fyrir hverri deild.

Nú er heimilað, að fleiri en einn læknir starfi sjálfstætt við eitt og sama 
sjúkrahús eða sjúkrahúsdeild, og skal þá engu síður vera sérstakur yfirlæknir

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 104



við sjúkrahúsið eða deildina, og eins þó að sjúkrahúsið eða deildin sé opin 
fyrir alla lækna.
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5. gr.
Héraðslæknar skulu teljast hæfir til að vera sjúkrahúslæknar eða yfir- 

læknar við almenn sjúkrahús eða sjúkraskýli, hver innan síns héraðs, enda séu- 
þau sjúkrahús eða sjúkraskýli við hæfi héraðanna og taki ekki yfir 20 sjúklinga.

Að öðrum sjúkrahúsum eða stærri má ekki ráða sjúkrahúslækni eða yfir- 
lækni, nema að fenginni viðurkenningu ráðherra fyrir því, að hann sé til þess 
hæfur.

1 reglugerð, sem læknadeild háskólans semur og ráðherra staðfestir, má 
setja reglur um þær kröfur, sem gera ber til lækna til þess að þeir eigi rétt 
á að teljast hæfir sjúkrahúslæknar eða yfirlæknar við sjúkrahús og sjúkra- 
húsdeildir.

6- gr.
Nú hefir sveitar- (bæjar- eða sýslu-) stjórn eða stjórnir innan læknishér- 

aðs samþykkt að stofna eða starfrækja fyrir læknishéraðið sjúkrahús, sjúkra- 
skýli eða læknisbústað, eða að taka þátt i stofnun eða starfrækslu sjúkrahúss 
eða sjúkraskýlis með sveitarfélögum annars héraðs eða héraða, einstökum 
mönnum eða félögum, en samþykki annara sveitarstjórna innan læknishér- 
aðsins ekki náðst, og getur þá ráðherra gert samþykktina skuldbindandi fyrir 
öll sveitarfélög læknishéraðsins, ef meiri hluti héraðsbúa er innan þeirra sveit- 
arfélaga, sem að samþykktinni standa.

Ráðherra getur þó leyst einstök sveitarfélög eða hluta sveitarfélaga und- 
an þátttökunni, ef þau teljast ekki geta haft veruleg not fyrirtækisins eða eiga 
hægara með að hafa not annarar tilsvarandi stofnunar, enda taki þau þátt í 
starfrækslu hennar.

7. gr.
Þegar samþykkt hefir verið, að sveitar- (bæjar- eðá sýslu-) félög reisi 

eða starfræki eða taki þátt í að reisa eða starfrækja, beinlinis eða með ei'n- 
hverskonar styrkveitingum eða hlunnindum, sjúkrahús, sjúkraskýli eða lækn- 
isbústað, skulu sveitarfélögin og þeir aðrir, er að fyrirtækinu standa, gera 
samning um þátttökuna, hluttöku í stofnkostnaði og rekstri, hvernig eign og 
ábyrgð skiptist á milli aðila, hvernig fyrirtækinu skuli stjórnað og það annað, 
er fyrirtækið varðar.

Rétt er að miða þátttöku sveitarfélaganna í kostnaðinum við hlutfallslegan 
fólksfjölda þeirra, aðstöðu til að hafa not af stofnuninni, og þegar um læknis- 
bústað er að ræða, kostnað við læknisvitjanir úr hinum einstöku sveitum.

Leita skal staðfestingar ráðuneytisins á samningum þeim, sem hér um 
ræðir. Ef ágreiningur er á milli sveitarfélaga' um einstök atriði, sker ráð- 
herra úr.

8. gr.
Nú vilja eigendur eða forráðamenn sjúkrahúsa, sjúkraskýlis, læknisbú- 

staðar eða annarar heilbrigðisstofnunar, sem um getur i lögum þessum og reist
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hefir verið með styrk úr ríkissjóði, hætta að starfrækja hana, og skulu þeir 
þá tilkynna það ráðherra, sem getur krafizt endurgreiðslu á ríkissjóðsstyrkn- 
um, ef stofnunin er lögð ni^ur eða þeirri starfrækslu hætt, sem hún var upp- 
haflega ætluð til. Á ríkissjóður þá kröfu til jafnmikils hluta af þáverandi verð- 
mæti eignarinnar, sem rikissjóðsstyrkurinn telst hafa verið af kostnaðarverði 
hennar, og hvílir veð á eigninni næst á eftir áður áhvílandi veðkröfum fyrir 
kröfuupphæðinni.

Nú hefir ríkissjóður lagt fram fé til þess að reisa heilbrigðisstofnun, sem 
lög þessi ná til, og má þá ekki, án samþykkis ráðherra, veðsetja hana fyrir 
öðrum skuldum en þeim, sem stafa af stofnkostnaði hennar, viðaukum eða 
endurbótum.

9. gr.
Sjúkrahús og aðrar heilbrigðisstofnanir, sem um getur í lögum þessum og 

ríkið á eða starfrækir, skulu vera undir sameiginlegri yfirstjórn fimm manna 
nefndar, er ráðherra skiþar. Það er verkefni nefndarinnar að skipuleggja 
rekstur þessara stofnana og samræma hann þeim til hagsbóta, koma á sam- 
vinnu á milli þeirra, eftir þvi sem hagkvæmt þykir, láta þær koma fram sem 
eina heild við samninga um vörukaup og annað o. s. frv. Að öðru leyti ákveð- 
ur ráðherra verksvið nefndarinnar.

10- gr.
Sjúkrahús, sjúkraskýli, læknisbústaðir og aðrar stofnanir, sem um getur 

í lögum þessum og eru í eigu sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga eða starfrækt 
af þeim, þegar lög þessi ganga i gildi, eru úndanþegin því að sækja um leyfi 
til starfrækslunnar samkvæmt fyrri málsgrein 1. greinar þessara laga.

Nú vilja slikir opinberir eigendur eða þátttakendur i starfrækslu sjúkra- 
húss, sjúkraskýlis eða læknisbústaðar korna betra skipulagi á sameignina eða 
hinn sameiginlega rekstur með þvi að komast undir ákvæði 6. og 7. gr. þessara 
laga, og getur þá ráðherra gert það heimilt, ef fyrir liggja tilsvarandi sam- 
þykktir um það og 6. gr. mælir fyrir um, þegar am nýjar stofnanir eða starf- 
rækslu er að ræða. Ekki má þó gegn vilja sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga 
úrskurða þau þannig eftir á til að taka á sig kvaðir vegna eignarhlutdeildar í 
sjúkrahúsum, sjúkraskýlum eða læknisbústöðum, er fari fram úr sannvirði 
þess eignarhluta, er þá fellur til þeirra, að mati dómkvaddra manna.

11 gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 10 þús. kr., sem renna i 

ríkissjóð. Með mál út af brotum skal farið sem almenn lögreglumál.
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Nd. 390. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyt. á lögum nr. 17 11. júlí 1911, um vitagjald.

Frá fjárhagsnefnd.

1. Við 1. gr. 1 stað „laga nr. 17 11. júli 1911“ kemur: laga nr. 29 28. nóv. 1919.
2. Fyrirsögn frv. verður:

Frv. til laga um breyting á lögum nr. 29 28. nóv. 1919, um vitagjald.

Ed. 391. Frumvarp
til laga um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Það er almenn skylda að gæta sem mestrar varúðar við hverskonar næm- 

um sjúkdómum og gera sér allt far um að sýkja hvorki sjálfa sig né aðra, að 
svo miklu leyti sem framkvæmanlegt er og þýðingu hefir.

Læknum og þeim, sem með lækningar fara, svo og öðrum heilbrigðisstarfs- 
mönnum, er sérstaklega skylt, hverjum í sinum verkahring, að vekja athygli 
á sýkingarhættum og gefa ráð og leiðbeiningar hér að lútandi.

Skylt er hlutaðeigendum jafnan að hlýða fyrirmælum læknis um nauðsyn- 
legar, viðurkenndar og venjulegar ráðstafanir til varnar gegn sóttnæmisútbreiðslu 
frá sjúklingi, er hann hefir til meðferðar.

2. gr.
Héraðslæknar skulu, hver í sínu umdæmi, undir umsjón landlæknis og 

ráðherra, sjá um opinberar varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma sam- 
kvæmt lögum þessum. Fari svo, að hlutaðeigandi héraðslæknir geti eigi leyst 
það starf að hendi, er lög þessi leggja honum á herðar, skal ráðherra sjá um, 
að einn eða fleiri læknar verði settir honum til aðstoðar.

Skvldir eru sýslumenn, bæjarfógetar (í Reykjavík lögreglustjóri), hrepps- 
stjórar, svo og sveitarstjórnir og heilbrigðisnefndir, ef til eru, að veita hér- 
aðslæknum hjálp við framkvæmd hinna opinberu sóttvarna.

Ráðherra gefur út almennar reglur fyrir þvi, hvernig haga skuli opinber- 
um vörnum gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

3. gr.
Ætíð skal beita opinberum vörnum gegn þessum sjúkdómum: pest, aust- 

urlenzkri kóleru, bólusótt, dilasótt, blóðkreppusótt og gulri hitasótt.
Ráðherra getur fyrirskipað, að opinberum vörnum skuli og beita gegn 

öðrum næmum sjúkdómum, svo sem influenzu, mislingum, skarlatssótt, barna-
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veiki, kikhósta, taugaveiki, blóðsótt, liettusótt, heilasótt og mænusött, þegar 
þessar sóttir eru skæðar, þegar líklegt þykir, að hefta megi hættulega útbreiðslu 
þeirra með opinberum vörnum en ekki án slíkra varna, eða þegar aðrar sér- 
staklega knvjandi ástæður eru fvrir hendi.

4. gr.
1 hvert sinn er einhver sá sjúkdómur kemur upp, er nefndur er í 1. máls- 

gr. 3. gr., skal hlutaðeigandi héraðslæknir þegar í stað beita hinum almennu 
sóttvarnarreglum, en tilkynna það landlækni jafnskjótt.

Telji héraffslæknir nauðsyn til bera að beita hinum almennu sóttvarnar- 
reglum að meira eða minna leyti gegn öðrum næmum sjúkdómum samkvæmt 
2. málsgr. sömu gr., ber hann málið undir landlækni og bíður fyrirmæla ráð- 
herra. Ef héraðslæknir telur svo aðkallandi að beita hinum almennu sóttvarn- 
arreglum að meira eða minna levti, að hverskonar töf sé hættuleg, er hon- 
um heimilt að gera það til bráðabirgða, án þess að leita til þess heimildar fyrir- 
fram, en tilkynna skal hann landlækni jafnskjótt ráðstáfanir sínar.

Um varnir gegn berklaveiki, holdsveiki og kynsjúkdómum fer eftir sérstök- 
um lögum.

5- gr.
Nú hafa verið teknar upp opinberar sóttvarnir samkvæmt lögum þess- 

um, og kveður þá ráðherra nánar á um það, hverjar ráðstafanir skuli gera til 
að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. Þegar þau fyrirmæli hafa verið lögð fyrir 
hlutaðeigandi héraðslækni, hagar hann sóttvörnunum samkvæmt þeim þang- 
að til öðruvísi verður fyrir mælt af ráðherra. Ef héraðslæknir telur nauðsyn- 
legar breytingar á tilhögun sóttvarnanna, leggur hann tillögur sinar þar að 
lútandi fvrir landlækni og bíður nýrra fyrirmæla ráðherra. Ef héraðslæknir 
teiur breytingarnar svo aðkallandi, að hverskonar töf sé hættuleg, er honum 
heimilt að framkvæma þær til bráðabirgða, enda séu varnirnar eftir sem áður 
í samræmi við hinar almennu sóttvarnarreglur, en tilkynna skal hann land- 
lækni jafnskjótt ráðstafanir sínar.

ð- gr.
Þegar ástæða er til að ætla, að maður hafi dáið úr einhverjum þeim sjúk- 

dómi, sem annaðhvort er skylt eða nauðsynlegt að beita opinberum vörnum 
við samkvæmt lögum þessum, eða hinn dáni er grunaður um að hafa verið 
smitberi einhvers þess sjúkdóms, getur hlutaðeigandi lögreglustjóri lagt fyrir, 
að rannsaka skuli parta af likinu eða jafnvél kryfja það, ef þörf er á til þess, 
að ákveðið verði, hvort opinberum vörnum skuli beitt.

7. gr.
Eigi má nota farþegaskip, farþegabifreiðar, farþegaloftför eða önnur til- 

svarandi fólksflutningatæki til að flytja sjúklinga með sjúkdómum, né smit- 
bera þeirra sjúkdóma, sem skylt er að beita opinberum vörnum við eða opin- 
berum vörnum er beitt við, nema fvlgt sé öllum fyrirmælum um flutning slíkra 
sjúklinga eða smitbera.
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Akvæði þessarar greinar ná jafnan til skarlatssóttar, barnaveiki, taugaveiki 
og heilasóltar, þó að opinberum vörnum sé ekki beitt gegn útbreiðslu þeirra.

8. gr.
Nú kemur sjúkdómur upp á heimili, eða yfirvofandi er, að hann komi 

upp á heimili og auðsætt þykir eða líklegt, að sé einhver af þeim sjúk- 
dómum, sem nefndir eru í 3. gr. 1. eða 2. málsgrein, eða vitað er eða grun.- 
samlegt, að einhver heimilismaður sé smitberi einhvers þess sjúkdóms, 
og skal þá húsráðanda þegar skylt að skýra lækni sinum frá því. Ef lækn- 
irinn er ’ekki hlutaðeigandi héraðslæknír og fellst á, að um slíkan sjúkdóm 
eða smitbera geti verið að ræða, tilkynnir hann það héraðslækninum. Húsráð- 
ánda, sem er fjarri lækni, er og heimilt, ef hann kýs það heldur, að tilkynna 
sjúkdóminn lireppstjóra eða hreppsnefndarmanni í hreppi sínum, eða skýra þeim 
frá smitberanum, en hann skal þá jafnskjótt láta hlutaðeigandi héraðslækni 
vita. Með heimilismönnum eru einnig taldir aðkomumenn þeir, er hafa þar hús- 
næði eða náttstað um stundarsakir, og þeir, er þar eru í fæði. Nú kemur slíkur 
sjúkdómur eða smitburður upp meðal þeirra, er í nauðungarvist eru á einhverj- 
um stað, eða í sjúkrahúsum, elliheimilum, barnahæluni, skólum og líkum stofn- 
unum, og er þá forstöðumanni eða forráðamanni skylt að skýra frá því. Komi 
sjúkdómurinn eða smitburðurinn upp á skipi eða í veri á vertíð meðal skips- 
hafnar, skal skipstjóri eða forinaður skýra frá því.

Starfandi læknum er sérstaklega skvlt að hafa vakandi auga á næmum 
sjúkdómum, er ástæða gæti verið til að heita opinberum vörnum við, svo og 
smitberum slíkra sjúkdóma og tilkvnna jafnskjótt hlutaðeigandi héraðslækni, 
ef þeir verða þeirra varir.

Viti einhver til þess að vanrækt hafi verið að segja héraðslækni frá sjúk- 
dómi eða smitburði samkvæmt þessari grein, skal hann þegar í stað skýra frá 
því á þann hátt, er að framan er sagt.

Þurfi hreppstjóri eða hreppsnefndarmaður, samkv. grein þessari, að tak- 
ast ferð á hendur, fær hann kostnaðinn endurgreiddan úr sveitarsjóði eftir 
reikningi, er hreppsnefndin samþykkir.

9. gr.
Nú er eigi unnt að hafa sjúkling eða smitbera svo afskekktan á heimili 

sínu, að óhætt sé við útbreiðslu sóttnæmisins, og er þá héraðslækni heimilt, í 
samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., að láta flytja hann á sjúkrahús eða eitthvert 
annað hús, er til þess er hentugt og hægt er að fá. Er sjúklingur eða smitberi 
skvldur að vera þar, þangað til hættulaust er að flytja hann eða láta hann 
fara þaðan, enda fái hann þar hæfilega læknishjálp og aðhjúkrun. Heimilt er 
og að fara eins að, þá er rannsaka skal vafasöm sjúkdómstilfelli eða smit- 
burð. Við flutning sjúklingsins eða smitberans skal þess gætt, að svo vel fari 
um hann sem unnt er, án þess að hætt sé við sóttnæmisúthreiðslu.

10. gr.
Ef sjúklingur eða smitberi er ekki fluttur frá heimili sínu, getur lögreglu- 

stjóri eða hreppstjóri eftir fyrirmælum héraðslæknis, í samræmi við ákvæði
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3- og 4. gr., takmarkað sanigöngur milli heimilis hans (húss eða bæjar) og 
annara heimila, eða bannað með öllu utanheimilismönnum að koma á heim- 
ilið, og einnig heimamönnum að fara á annara manna heimili. Þegar sam- 

.göngur eru takmarkaðar, skal, ef þörf er á, setja mann af öðru heimili til að 
lita daglega eftir hinu sýkta heimili og annast nauðsynlega aðflutninga, en 
skylt er að gera það, ef samgöngur eru með öllu bannaðar. Banna má og að 
flytja af sýktu heimili muni og matvæli, einkum mjólk og mjólkurafurðir.

A sama hátt getur héraðslæknir takmarkað eða bannað sölu varnings, 
sem sótthætta getur stafað af, einnig verzlunum, svo sem matvælabúðum, 
brauðbúðum og mjólkurbúðum, ennfremur veitingar á gistihúsum og veit- 
ingastöðum.

Matvælakaupmenn, matsalar, veitingamenn, brauðsalar og einkum mjólk- 
ursalar eru skyldir til, ef krafizt verður vegna framkvæmda þessara laga, 
að láta i té skrá yfir viðskiptamenn sína, að svo miklu leyti, sem þeir eru 
þeim kunnir. Einnig eru menn skyldir að gefa sig fram, sem viðskipti hafa 
haft við slíkan ákveðinn kaupmann, útsölumann eða veitingamann, ef héraðs- 
læknir krefst þess með auglýsingu.

11- gr.
Nú hefir sjúkdómur, er opinberum vörnum er beitt við, gert vart við sig á 

heimili, þar sem eru börn eða aðrir nemendur, er ganga í skóla, eða smitberi 
slíks sjúkdóms hefst þar við, og mega þá nemendurnir ekki sækja skólann 
fyrr en ekki er hætt við sóttnæmisútbreiðslu frá þeim, að áliti héraðslæknis 
eða samkvæmt úrskurði ráðherra. Þessa skal og jafnan gætt um skarlatssótt, 
barnaveiki, taugaveiki, heilasótt og mænusótt, þó að opinberum vörnum sé ekki 
beitt gegn þeim, og um næmar sóttir vfirleitt, nema þær séu svo útbreiddar 
orðnar, að þýðingarlaust teljist.

Um skólakennara gildir hið sama að þessu levti og nemendur.

12. gr.
I byggðarlagi, þar sem sjúkdómur gengur, er opinberum vörnum er beitt 

við, svo og í nærsveitunum, getur lögreglustjóri eða hreppstjóri, eftir fyrir- 
mælum héraðslæknis i samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., skipað, að loka skuli 
skólum, jafnt almennum skólum sem skólum einstakra manna, bannað al- 
menna mannfundi og opinberar skemmtisamkomur (kvikmyndasýningar, leik- 
sýningar, samsöngva, dansleiki, hlutaveltur o. s. frv.), aðrar samkomur (brúð- 
kaupsveizlur, innanfélags skemmtanir o. s. frv.), þar sem margir koma saman 
í sama húsi, svo og messugerðir og líkfylgdir.

Á sama hátt getur lögreglustjóri eða hreppstjóri lokað verzlunum, svo sem 
matvælabúðum, brauðbúðum og mjólkurbúðum, ennfremur gistihúsum og 
veitingastöðum.

13. gr.
Þegar mjög mikil liætta vofir yfir, getur lögreglustjóri, eftir fyrirmælum 

héraðslæknis i samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., skipað fyrir, að afkvía skuli
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sýkta kaupstaði, kauptún, þorp eða sveitir eða hluta þeirra, svo og önnur stór 
svæði, og skal hann annast nauðsynlegar ráðstafanir um samgöngubannið.

Nú óskar bæjarstjórn þess, sýslunefnd eða hreppsnefnd, fyrir hönd kaup- 
staðar, sýslu eða hrepps, að afkvia kaupstaðinn, sýsluna eða hreppinn eða hluta. 
þeirra, til þess að ekki berist þangað hættulegur faraldur. Getur þá ráðherra, 
ef ástæða virðist til, heimilað afkvíunina og falið lögreglustjóra framkvæmd- 
irnar í samráði við hlutaðeigandi héraðslækni. En þegar svo stendur á, skal allur 
kostnaður við þær ráðstafanir greiðast úr hlutaðeigandi sveitarsjóði eða sýslu- 
sjóði.

14. gr.
Nú hefir verið beitt sóttvarnarráðstöfunum gegn grunuðum taugaveikis- 

smitbera eða öðrum grunuðum smitbera, og á hann þá kröfu á, að hann verði 
rannsakaður til hlítar, og úr því skorið, ef unnt er, hvort grunurinn er á rökum 
byggður. Á sama hátt á taugaveikissmitberi, eða annar smitberi, sem sóttvarn- 
arráðstöfunum hefir verið beitt gegn, kröfu á að fá þá læknishjálp, sem til 
þess þarf, að hann verði, ef unnt er, iosaður við snlitburðinn.

Ráðherra er heimilt að semja um að veita viðvarandi taugaveikissmitbera 
eða aðstandendum slíks smitbera, og eins þó að aðeins sé um grun að ræða, sem 
ekki verður hnekkt, styrk úr ríkissjóði um lengri eða skemmri tíma, gegn því 
að smitberanum verði tryggilega ráðstafað, svo að sýkingarhætta stafi ekki af 
honum.

15. gr.
Skylt er mönnum að þola, að fram fari sótthreinsun á sjálfum þeim, á bú- 

slóðum þeirra, húsum og bæjum, einnig á skipum og öðrum farartækjum, svo 
og á lausum munum, þar er verið hefir einhver af sjúkdómum þeim, er nefndir 
eru í 3. gr., 1. og 2. málsgr., eða smitberar slíkra sjúkdóma, og þá endranær, er 
héraðslæknir fyrirskipar það i samræmi við þessi lög.

Sé það miklum umsvifum og erfiðleikum bundið að hreinsa lausa muni, 
má láta brenna þá eða evða þeim á annað hátt, en skaðabætur skulu greiddar 
eiganda.

Til þess að hafa sótthreinsanir á hendi skal héraðslæknir ráða sótthreins- 
unarmenn, fleiri eða færri innan héraðs síns, og setur þeim umdæmi. Hann veitir 
hverjum sótthreinsunarmanni næga tilsögn til starfans, og semur við hann um 
ákveðna borgun fvrir hverja sótthreinsun eftir reglum, sem ráðherra setur.

Nú fær héraðslæknir engan hæfan mann til að taka að sér sótthreinsun 
fyrir hæfilega borgun, og getur hann þá leitað aðstoðar sýslumanns eða bæj- 
arfógeta (í Reykjavík lögreglustjóra), sem er heimilt að skipa eftir tillögum 
héraðslæknis hvern þann mann, er honum sýnist, á aldrinum 25—50 ára, til þess 
að hafa á hendi sótthreinsun innan síns hrepps eða kaupstaðar í 3 ár. Ef sá, er 
þannig er skipaður sótthreinsunarmaður, þykist ekki geta haft starfann á hendi 
sökum heilsubrests eða annara orsaka, getur ráðherra leyst hann frá að gegna 
þessum starfa, telji hann ástæður hans á rökum byggðar. Verði ekki samkomu- 
lag um hæfilega borgun fyrir hverja sótthreinsun, ákveður ráðherra borgunina.

Heimilismönnum er skylt að annast endurgjaldslaust alla þá vinnu við sótt-
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hreinsunina, sem þeir geta af liendi leyst og sótthreinsunarmaður þarf með og 
heimtar. Þeim er og skylt að leggja til ókevpis heitt vatn og kalt, eldivið og 
sápu eftir þörfum, en ekki önnur efni, sem til sótthreinsunar þarf.

Ráðherra sér um, að ætíð séu fyrirliggjandi á kostnað ríkissjóðs hjá lækn- 
um nægar hirgðir af efnum þeim, sem þarf til sótthreinsunar samkvæmt lögum 
þessum.

16. gr.
Allan kostnað við opinberar ráðstafanir samkvæmt lögum þessum (shr. þó

15. gr. 5. mgr.) skal greiða úr ríkissjóði, nema þar sem sérstaklega er tekið 
fram, að liann skuli greiða úr sveitarsjóði eða sýslusjóði (8. gr. 4. málsgr., og
13. gi’. 2. málsgr.). Þar á meðal skal greiða úr ríkissjóði kostnað allan við flutn- 
ing sjúkra manna og ferðakostnað smitbera af heimili á sjúkrahús eða annað, 
svo og fyrir dvöl þeirra þar samkvæmt 9. gr„ þar með talin aðhjúkrun, lyf og 
læknishjálp, ennfremur ferðakostnað smithera til rannsóknar eða lækn- 
inga samkvæmt 14. gr„ svo og allan kostnað við rannsóknina og læknishjálpina, 
þar með talinn dvalarkostnaður á sjúkralnisi.

Ráðherra er og lieimilt að láta greiða úr ríkissjóði að meira eða minna levti 
kostnað við læknishjálp, aðhjúkrun og eftirlit með sjúklingum i heimahúsum, 
þegar um sjúkdóm er að ræða, sem opinheriun vörnum er beitt við, og ætla má, 
að slíkt sé nauðsynlegt til að liefta útbreiðslu sjúkdómsins.

Ríkissjóður greiðir ekki þann kostnáð, sem leiðir af því, er ferðir manna 
eða farartækja eru hindraðar samkvæmt lögum þessum, né lieldur skaðabætur 
fyrir þau atvinnuspjöll, er leiða kann af framkvæmd þeirra.

17. gr.
Rrot gegn löguin þessum eða gegn almennum eða sérstökum fvrirskipunum 

samkvæmt þeim varða fangelsi eða sektum, 59 5000 krónum, nema hærri
hegning sé ákveðin í almennum lögum.

Ef maður liefir einhvern þann sjúkdóm, sem um ræðir i 3. gr. 1. málsgr., 
eða er smitberi slíks sjúkdóms, eða maður hefir dvalið á heimili, þar scm ein- 
liver af þeim sjúkdómuin gengur, eða slíkur smitberi dvelur, þá skal liann 
jafnan, er hann keinur á önnur heimili, á skip eða í önnur fólksflutningatæki, 
láta húsráðanda, skipstjóra eða forráðamann. vita. Sama gildir um þá sjúk- 
dóma, sem íaldir eru í 2. málsgr. sömu greinar, ef opinberum vörnum er beitt 
gegn þeim, og einnig án þess um skarlatssótt, barnaveiki, taugaveiki og heilasótt. 
Nú vanrækir liann þetta, og má þá, auk hegningarinnar, sem ákveðin 
er í 1. málsgr. þessarar greinar, dæma liann til skaðabóta fyrir það, er leiða 
kann af vanrækslu hans.

Með mál, sem risa út af brotum á lögum þessum, skal farið sem opinber
lögreglumál.

18. gr.
Lög nr. 24 16. nóvembei 1907, um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, 

og lög nr. 14 31. maí 1927, um breyting á þeim lögum, eru úr gildi numin.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 105
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Nd. 392. Frumvarp
til laga um ráðstafanir út af fjárþröng lireppsfélaga.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr-
Hreppsfélag, scm cr í svo mikilli fjárþröng, að það telur scr ekki fært að 

standa í skiluni, gctur snúið scr til atvinnuniálaráðherra um aðstoð eftir lögum 
þcssum, cf ætla má, að ckki greiðist úr í náinni framtíð.

2. gr.
Beiðni um aðstoð, scm í 1. gr. getur, skulu fylgja nákvæmar skýrslur um 

eignir og skuldir hrcppsfclags, hvcrn arð cignir gefa, livaða veðbönd hvíla á 
þeim, livernig skuldum cr fyrir koniið, af liverju þær stafa, hve mikið af þeim 
cr fallið i gjalddaga, livcrsu þær eru tryggðar og annað, sem telst skipta máli, 
er atliuga skal nákvæmlega fjárhag hreppsfélags.

Ennfremur skal fylgja beiðni afrit af síðustu skattskrá og niðurjöfnunar- 
skrá og greinargcrð hrcppsncfndar um, hverjar aðalásfæður séu til fjárþrotanna.

3. gr.
Nú licfir ráðlierra horizt hciðni samkvæmt 2. gr., cn liann telur fjárhag 

hreppsfélagsins þannig, að það geti uppfyllt skyldur sínar án aðstoðar, og synjar 
hann þá um aðstoðina og færir rök fyrir.

4. gr.
Nú hcfir ráðherra horizt beiðni sanikvæmt 2. gr., scm hann telur bera mcð 

sér, að svo sé ástatt um lireppsfélagið sem í 1. gr. gctur, og skipar hann þá 
mann til þcss að vcra til aðstoðar hrcppsfélagi cftir því, scm lög þcssi mæla fyrir.

5. gr.
Aðstoðarmaður hreppsncfndar, sem.iun ræ’ðir i 4. gr., skal kvnna scr ná- 

kvæmlega allan hag hrcppsfélags og atliuga nákvæmlega í samráði við hrepps- 
nefnd, hvort fjárhagsörðugleikunum verði af létt mcð því að draga úr gjöldum 
eða auka tckjur eða hvorttveggja. Telji aðstoðarmaður það fært án þcss að 
vanræktar séu skvldur lireppsfélags eða íbúuin þess íþyngt um of, skal hann 
bera málið undir hreppsnefnd og scnda það siðan ráðherra ásamt tillögum sín- 
um og hreppsncfndar. Ráðhcrra sker þá úr, hvort fylgja skuli tillögum aðstoð- 
armanns að nokkru eða öllu lcyti eða hvort lireppnum skuli látin í té frekari 
aðstoð eftir lögum þessum.

6. gr.
Nú vcrður ekki hót ráðin á fjárhagsörðtigleikuni hreppsfélags með þeim 

hætti, sem i ö. gr. getur, og skal þá aðstoðarmaður reyna að koma á samkomu- 
lagi milli hrcppsnefndar og skuldheimtumanna hreppsfélags um greiðslu skulda 
með cða án greiðslufrcsts og með cða án cftirgjafar eða vaxtalækkunar. í þeim
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tilgangi getur aðstoðarmaður kallað sanian skuldheimtumenn eða umboðsmenn 
þeirra þar sem hentast þykir. Á fundi þeim skal liggja fyrir nákvæm skýrsla 
eins og segir i 2. gr. Ef samkomulag næst milli aðilja á fundinum eða á annan 
hátt, er málinu lokið.

7. gr.
Nú heppnast aðstoðarmanni ekki að koma á samkomulagi samkvæmt G. gr., 

en hann telur, að hreppsfélag geti uppfyllt þá skihnála, sem í boði voru, og skal 
þá bera málið undir ráðherra eftir reglum 5. gr., og sker hann úr.

8. gr.
Ef samkomulag liefir ekki náðst samkvæmt 6. gr. og málið er ekki útkljáð 

samkvæmt 7. gr., skal aðstoðarmaður í samráði við hreppsnefnd semja yfirlit 
yfir þau gjöld, sem lireppsfélag getur komizt af með minnst, og þær tekjur, sem 
faért þykir að afla eftir gildandi lögum, án þess að ihúum þess sé íþyngt um of. 
Yfirlit þetta, með umsögn hreppsnefndar, sendir aðstoðarmaður skuldheimtu- 
mönnum hreppsfélags, þeim er það varðar, í ábyrgðarbréfi, svo og þeim, sem í 
ábyrgð kunna að vera, ásamt tillögum sínum um, liversu skuli fara uin þann 
hluta skuldanna, sem yfirlitið sýnir, að ekki getur orðið greiddur eins og þá 
er ástatt.

9. gr.
I tillögum eftir 8. gr. getur aðstoðarmaður lagt til:

a) eftirgjöf skulda að nokkru eða öllu leyti,
b) greiðslufrest um ákveðinn tíma,
c) vaxtalækkun eða brottfall vaxta,

allt eftir því, sem hann telur óhjákvæmilegt með hliðsjón af fjárhag hrepps- 
félags.

í tillögunum skal farið eftir 82.-89. gr. skiptalaga 12. apríl 1878 að því 
leyti, sem þær eiga við. Skuldir við önnur íireppsfélög teljast ekki forgangs- 
skuldir, nema veð sé fyrir.

10. gr.
Xú er skuld tryggð með veði, og skal þá selja veðið eftir fyrirmælum 87. gr. 

skiptalaga 12. apríl 1878, eins fljótt og við verður komið og áður aðstoðarmaður 
gerir tillögur eftir 8. og 9. gr. Ráðherra getur, ef aðstoðarmaður leggur það til, 

j krafizt þess, að veðið verði lagt hreppsfélaginu út fyrir hæsla boð, sem uppboðs- 
ráðandi tekur gilt, og þá einnig ákveðið greiðsluskilmála, enda verði uppboðs-
andvirðið tryggt með veði í eigninni og ábyrgð sýslusjóðs.

Þegar svo stendur á sem segir í þessari grein. greiðast hvorki innheimtulaim 
af söluandvirði né gjöld til sýslusjóðs.

Fasteignir lireppsfélags, sem ætlaðar eru til ahnennra afnota, skulu virtar 
af 2 mönnuni, og nefnir veðhafi, sem hlut á að, annan, en hreppsfélag hinn, en 
vilji veðhafi ekki nefna virðingarniann, skal ráðherra gera það. Yerði ágrein- 
ingur um matsvcrðið, sker ráðherra úr, og skal þá með samskonar skilyrðum 
og áður segir hreppsfélagimi afhent fasteignin fyrir það verð.
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I3a'ð, sem uinfram er veðskuldir, ákveðnar samkvæmt því, er í- greininni 
segir, er heimilt að strika út í veðmálahók.

11- gr.
Nú samþykkja skuldheimtumenn, scm ráða yfir meiri hluta skulda, sem 

tillögur aðstoðarmanns ná til, að ganga að því, sem í tillögunum greinir, og er 
það þá hindandi fyrir hina skuldheimtumennina. Atkvæðisrétt eiga þeir einir, 
sem úrslit atkvæðagreiðslunnar snertir f járliagslega.

Skuldheimtumenn, sem ekki hafa komið svari sínu til aðstoðarmanns áður 
3 mánuðir eru liðnir frá því hann afhenti tillögur sínar á póst, teljast sam- 
þykkja þær.

12. gr.
Nú fæst ekki fullnægjandi samþykki skuldheimtumanna samkvæint 11. gr., 

og sendir þá aðstoðarmaður skjöl málsins til ráðherra ásamt skýringum sínum. 
Ráðherra leggur síðan úrskurð á málið, að fengnum nánari upplýsingum, ef 
hann telur þeirra þörf.

13. gr.
í úrskurði þeim, sem í 12. gr. getur, er ráðherra hcimilt að ákveoa: 

a) að skuldir skuli gefnar eftir að nokkru eða öllu lcyti, 
h) að skuldir skuli greiðast á ákveðnum fresti, 
e) að vextir skuli lækka eða falla niður,

allt eftir því, sem liann telur óhjákvæmilegt með hliðsjón af fjárhag hrepps- 
félags.

Akvörðun þá, sem um ræðir í a-lið þessarar greinar, má ráðherra þó þvi 
aðeins gera, að
a) skrifstofustjórinn í atvinnumálaráðuneytinu, sýshunaður hreppsfélags, er 

hlut á að, og hagstofustjórinn telji, að hinnar eftirgefnu skuldir séu að mestu 
eða öllu leyti tapaðar með liliðsjón af gjaldgetu og framtiðarhorfum, enda 
sé ekki frainar gengið i eftirgjöfum en emhættismenn þessir eru sammála 
um að leggja til,

h) ríkissjóði sé gert að greiða allt að 10'< af hinu eftirgefna, 
e) hlutaðeigandi sýslusjóði sé gert að greiða helming móts við rikissjéið af liinu

eftirgefna, nema ráðlierra telji, að fengnum upplýsingum, fjárhag sýslu- 
félags svo þröngan, að greiðslan verði því til verulegs linekkis.

14. gr.
Eignir lireppsfélags verða ekki teknar til gjaldþrotaskipta.

15. gr.
Aðför eða kvrrsetning getur ekki farið fram hjá hreppsfélagi, sem leitað 

hefir aðstoðar cftir lögum þessum. Þó má veðhafi í fasteign gera aðför.

16. gr.
Meðan stendur á ákvörðunum þeim, sem lög' þessi ráðgera, ber aðstoðar- 

manni og hreppsnefnd, að viðlagðri áhyrgð að lögum, að sjá um, að í fjármál-
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efnum lireppsfélags sé ekkert aðhafzt, sein rýri möguleika skuldliehntumanna til 
að fá greiðslu. Fyrir því má ekki inna af hendi önnur gjöld en þau, sem þarf til 
að halda uppi lögboðinni starfsemi svo að sæmilegt sé, eða samningsbundnar 
greiðslur af fasteignaveðslánum og forgangsskuldum.

17. gr.
Þóknun aðstoðarmanna hreppsfélaga eftir lögum þessum greiðir rikissjóður 

eftir reikningi, sem ráðherra úrskurðar.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 393. Tillaga
til þingsályktunar um innlenda sútunar- og skófatnaðarverksmiðju.

Flm.: Pétur Ottesen, Trvggvi Þórhallsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina:
1. Að láta rannsaka, livað kosta mundi að koma á fót:

a. Sútunarverksmiðju til sútunar á hverskonar innlendum skinnum, er að- 
allega séu ætluð til notkunar hér á landi.

b. Verksmiðju til að vinna úr slíkuni skinnum skófatnað til innlendrar 
notkunar.

2. Að leita síðan fyrir sér um stofnun félaga, eins eða tveggja, til þess að setja 
slíkar verksmiðjur á stofn og reka þær með stuðningi ríkisins, ef eigi fæst 
til þess á annan hátt nægilegt fjármagn.
Er þess vænzt, að stjórnin hraði rannsókn þeirri, er í 1. lið a—b getur, svo 

sem frekast er unnt, og er henni heimilt að verja til þess fé úr ríkissjóði. Ef 
ekki tekst stofnun félags eða félaga samkv. 2. lið, til þess að koma á fót og starf- 
rækja verksmiðjurnar án stuðnings frá ríkinu, er skorað á stjórnina að leggja 
tillögur sínar í málinu fyrir næsta Alþingi.

Greinargerð.
í mörgu er oss áfátt um hagnýtingu innlendra hráefna, en i fáu eða engu 

þó eins og um not þeirrar skinnavöru, er til fellur í landinu, hvort heldur litið 
er á innanlandsþarfir eða hitt, að gera þá vöru verðmætari á erlendum markaði 
en nú er. Það sýnir bezt, hve mikils vér sjálfir þurfum við af þeirri vöru, til 
skófatnaðar, reiðtýgja, aktýgja, bókbands o. fl. o. fl., að vér flytjum inn á ári 
liverju leðurvörur fyrir um 2 milljónir króna, og auk þess skófatnað lir gúmnií 
fyrir 750 þús. kr. í landinu er framleitt miklu meira en nóg af skinnuni til þess 
að fullnægja þessum þörfum öllum, en hinsvegar engin sútimarverksmiðja til í 
landinu, er unnið geti úr vörunni, Að vísu liafa fáeinir nienn eða félög fengizt



838 Þingskjal 393

við loðskinnasútun og nokkuð cr gert að því á síðustu áruni að rota sauðskinn 
til útflutnings, en um vinnslu úr stórgripaskinnum hefir ekki verið að ræða. nema 
lítilsháttar vísi síðustu árin’hjá S. í. S. á Akureyri, i samhandi við gærurotun.

Það má öllum vera Ijóst, livílíkt f járhagsatriði og atvinnubót yrði að því að 
koma á fót slíkum iðnaði í landinu sem skinnasútun er, þó ekki væri lengra 
gengið en að fullnægja þörfum landsmanna i því efni. Það, sem ekki sízt knýr 
á um framkvæmdir, er annarsvegar sú staðrevnd, að skinnin mega heita gersam- 
lega verðlaus á erlendum markaði í því ástandi, sem þau eru flutt út, og hins- 
vegar þörf fyrir aukna atvinnu, auk þess sem verðfallið heimtar það, að spar- 
aður sé svo sem unnt er erlendur gjaldeyrir.

Sláturfélag Suðurlands lét á árinu 1923 rannsaka, hvað kosta mundi að setja 
á stofn sútunarverksmiðju, er unnið gæti úr 90 þús. sauðskinnum, en það er um 
i/t liluti þess, sem út er flutt af þeirri vöru á ári hverju, og auk þess úr þeim 
lirosshám og þeim öðrum stórgripaskinnum, er lil féllu. Var gert ráð fyrir, að 
sá kostnaður yrði, með því verðlagi sem þá var, um 260 þús. kr.

Ætlazt var til þess, að verksmiðjan ynni úr skinnunum á fjölhreyttan hátt, 
eftir því sem markaðurinn, bæði utanlands og innan, krefðist, svo sem að þar 
yrðu:

Hvítsútuð loðskinn,
grænsútuð skinn, sem notuð eru i allskonar skófatnað, á húsgögn og til fatn- 

aðar og fóðurs,
rauðsútuð skinn, sem notuð eru til bókbands og i ýmsa muni, svo sem töskur, 

pyngjur, veski o. þ. h. og til söðlasmíða, og
lýsissútuð þvottaskiun, sem notuð eru til fatnaðar, umbúða og fágunar, 
auk vatnsleðurs o. fl. úr stórgripahúðunum.
Sláturfélagið leitaði til þingsins um stuðning. og tók þingið málinu vel, en 

úr framkvæmdum varð þó ekki, enda var um þær mundir hátt verð erlendis á 
gærum.

Mcð tillögu þessari er stefnt að því, að liafizt verði þegar handa um nauð- 
synlegan undirhúning til þess að lirinda þessu mikla þjóðþrifamáli í framkvæmd.

Fyrri liður tiJlögunnar miðar að því, að stjórnin láti fram fara rannsókn á 
því, hvað'kosta mundi að koma hér upp:
a) Sútunarverksmiðju, er fyrsl og fremst geti fulluægt þeirri vinnslu úr skinn- 

um, sem landsmenn þurfa sjálfir á að halda, og vér sparað oss með þvi að 
mestu leyti innflutning á skófatnaði og öðrum vörum, sem unnar eru eða 
vinna má úr skinni, og auk þess, að verksmiðjan vinni úr gærum og öðrum 
skinnum til útflutnings, eftir því sem lienta þykir og markaður gerir æski- 
legt.

h) Skófatnaðarverksmiðju, er geri oss það kleift að hagnýta skinnavöruna, 
cftir því sem við verður komið og þörf er á, til eigin notkunar.
I síðari lið tillögunnar er gert ráð fyrir, að stjórnin beiti sér fyrir stofnun

félags eða félaga til þess að koma verksmiðjunum á fót og reka þær, með því að 
leita hófanna um þátttöku í annan stað t. d., ef verksmiðjunni vrði skipt í tvennt 
og um tvö félög yrði að ræða, hjá Sámbandi isl. samvinnufélaga, Sláturfélagi 
Suðurlands og þeim öðrum félögum og einstaklingum, er við skinnaverzlun fást,
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að því cr keniur til sútunarverksmiðju, og uni hlultöku í skófatagerðinni t. d. 
hjá ýmsuiu þeiin verzlunum og félögum, er skófatnað selja, en til hvorratveggja 
aðilja, sem nefndir voru, ef tiltækilegt þætti, að eitt og sama félag hæri uppi 
þessar framkvæmdir. Auk þess gæti og stjórnin borið niður hjá þeim öðrum, er 
líklegir væru til þess að hafa áhuga á þessum máluin og leggja vildu fram fé í 
þeim efnum.

Loks er í tillögunni að því vikið, hvernig með málið skuli farið, ef ekki tekst 
stofnun félags eða félaga án stuðnings frá ríkinu.

Ed. 394. Frumvarp
til laga um ráðstafanir til að hæta hændum halla af hækkun innflutningstolla eða 
aðflutningsbanni á islertzku saltkjöti í Noregi.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1- gr-
Ef tollur á íslenzku saltkjöti, seldu í Noregi á tímabilinu 1(5. október 1933 

til 30. júni 1934, fer fram úr kr. 22,05 pr. 100 kíló, skal ríkisstjórninni heimilt 
að endurgreiða íslenzkum útflytjendum þann tolhnun, þó ekki af meira en 11500 
tunnum saltkjöts.

Ríkisstjórnin setur nánari reglur um endurgreiðslu tollsins.

2. gr.
Nú verður innflutningur íslenzks saltkjöts til Noregs hannaður, eða tollur- 

inn hækkaður svo, að tollmunuriim samkv. 1. gr. verði eins hár og verð á frystu 
kjöti á íslenzkri útflutningshöfn, og er þá ríkisstjórninni lieimilt að kaupa af 
íslenzkum saltkjölsframleiðendum á tímabilinu frá 1(5. október 1933 til 30. júní 
1934 allt að 11500 tunnuni saltkjöts við verði, er svarar til þess, sem framleið- 
endur fá fyrir frysta kjötið, sem útflutt er á sama tímabili.

3. gr.
Kostnaður við framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði.

4. gr.
Lög þessi ganga þegar í gildi.

Greinargerð.

Með því að óverjandi verður að teljast að samþykkja norsku samningana, 
en nauðsyn er á að bæta bændum tollliækkun eða innflutningshann á íslenzku 
saltkjöti i Noregi, sem gæti orðið, ef engir samningar næðust, þykir rétt að hera 
þetta frv. fram.

Nánar í framsögu.
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Nd. 395. Frumvarp

til laga urn viðauka við lög um vcð, nr. 18 4. nóv. 1887, og lög um viðauka við 
þau lög, nr. 34 31. maí 1927.

Frá allsherjarnefnd.

1- gr.
Aftan við 1. gr. laga nr. 34 31. maí 1927 (4. gr. laga nr. 18 4. nóv. 1887) komi:
Akvæði 89. gr. skiptalaga, nr. 3 12. apríl 1878, gilda eigi um veðrétt þennan.

2. gr.
Aftan við 6. gr. laga nr. 18 4. nóv. 1887 komi:
Svo cr og þeim, er veðsetur skrásctt skip, rctt að scmja svo um. að skipinu 

skuli, auk venjulegs fylgifjár, fylgja aðrir lausafjármunir, scm ætlaðir eru til 
notkunar á skipinu, svo sem kola- og olíubirgðir þær, scm í skipinu eru í hvert 
skipti, veiðarfæri, skipsbúnaður og önnur áhöld.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt að ósk bankastjórna Landsbankans og Ctvegsbank- 

ans og felast í því tvær breytingar á núgildandi lögum um veð. Fyrri breytingin, 
sem felst í 1. gr. frumv., er sú, að ákvæði 89. gr. skiptalaga frá 12. apríl 1878 
skuli eigi gilda um sjálfsvörzluveð i afla fiskiskips, scm sett er lánsstofnun, sem 
veitt hefir lán til útgerðar skipsins, til tryggingar því láni, sbr. lög nr. 34 31. mai 
1927. Eins og nú er ástatt, stendur sjálfsvörzluveð í lausafé að baki ölliun þeim 
kröfum, sem taldar eru í 82. og 83. gr. skiptalaganna. Það getur þvi farið svo, 
að lánsstofnun, er fengið liefir veð i fiski, er hún hefir lánað fé til þess að aflað 
yrði, missi að öllu eða nokkru leyti af veðrétti sínum, af því að verð veðsins fer 
til greiðslu á öðrum skuldum. Það virðist svo sem öll sanngirni mæli með þvi, að 
lánsstofnun sú, sem lagt liefir fé sitt í hættu til þess að skipið yrði g'ert út, standi 
framar öðrum um tryggingu í afla skipsins, og því er liér fram á þessa hrcvtingu 
farið. Samkvæmt henni verður aðstaða þessara sjálfsvörzluveðhafa í þrotabúi 
veðsala hin sama og aðstaða þcirra skuldheimtumanna, sem veð eiga í fasteign- 
um búsins.

Um hina breytinguna, 2. gr. frumv., skal þetta tekið fram: Þegar skrásett 
skip er selt að sjálfsvörzluveði, fylgir allt venjulegt fylgifé þess með í veðinu. 
Hvert sé venjulegt fylgifé skips, er ákveðið eftir því, hvaða hlutir venjulega eru 
látnir fvlgja skipi i kaupum og sölum, og yfirlcitt mun vcra litið svo á, að það 
séu eigi aðrir hlutir en þeir, sem nauðsynlegir cru til þess að skipið geti farið 
ferða sinna, og þó eigi allir þeir lilutir. Scgl og reiði, vél og nauðsynlegir véla- 
hlutir, skipsbátar, akkeri og festi eru þannig fylgifé skipsins, en aftur á móti



Pingskjal 395-397 841

t. d. ekki um siglingaáhöid. Og það, sein nieira máli skiptir, margt annað, sem 
ætlað er til nota í skipi til annars en sjálfrar siglingar skipsins, er ekki venju- 
legt fylgifé, t. d. veiðarfæri, nótabátar á síldveiðiskipum, ýms búsgögn, er í skip- 
inu þarf að hafa, olíu- og kolabirgðir, föst legufæri, er skipinu kann að vera 
ætlað að nota, o. fl. Þessa muni er ekki hægt að veðsetja með skipinu. Veð í þeim 
verður aðeins veitt sem venjulegt sjálfsvörzluveð i lausafé. Hér er farið fram á 
samskonar heimild til að veðsetja þessa muni með skipinu eins og veitt er í 5. 
og 6. gr. veðlaganna til að veðsetja lausafjármuni með jörðum og með verk- 
smiðjum. Fjármunir þessir eru oft mikils virði og það mundi því auka veðgildi 
skipanna drjúgum, ef unnt væri að veðsetja þá með skipum, og oft niunu þeir 
vera keyptir fyrir fé, sem trvggt er með veði í skipinu, og er þá eðlilegra, að 
tryggingin nái einnig til þeirra. Þess skal getið að þvi er snertir kola- og stein- 
olíubirgðir skipsins, að ekki er ætlazt til, að veðið nái til annars en þess forða, 
sem í skipinu er í livert skipti, og nær það því eigi til birgða þeirrá af vörum 
þessum, er útgerðin kann að eiga í landi. Um aðra muni er veðrétturinn aftur á 
móti ekki bundinn við það, að þeir séu í skipinu, er að þvi er gengið, ef þeir eru 
ætlaðir til notkunar í því. Veðið getur því t.,d. náð til varavörpu eða varanótar, 
er skipinu fylgir, en geymd er í landi.

Nd. 396. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fvrir árið 1934 og við brtt. á þskj. 366.

I. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 13. gr. A. II. a. 21. (Síðuvegur).

Fyrir „3000“ kemur .................................................................... 5000
II. Frá Lárusi Helgasyni, Guðbrandi ísberg og

Bernh. Stefánssyni.
Við brtt. 366, XXXIX. 1. (Við 18. gr. II. e. 20). (Helga Finns- 
dóttir).

Fyrir „600“ keniur .................................................................... 1200

Ed. 397. Lög
um einkaleyfi til að flytja út og selja á erlendan markað nýja tegund af saltfiski. 

(Afgreidd frá Ed. 11. apríl).

1- Sr-
Frá gildistöku laga þessara til ársloka 1938 veitist Sveini Arnasyni, yfir- 

fiskimatsmanni á Seyðisfirði, einkaleyfi til þess að flvtja út og selja á erlend- 
um markaði saltfiskstegund, er hann nefnir „Magna“ og verkuð er með sér- 
stakri aðferð, sem hann hefir tekið upp og endurbætt. Saltfiskur þessi líkist að 
verkun, útliti og eðli vörunnar saltfiskstegund þeirri, sem í hinum ýmsu stöðum

Alþt. 1933. A. (40. löggjafarþingt. 106
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i Miðjarðarhafslöndunum er nefnd ýnisuni nöfnuin, svo sem „shorefish“, „hank- 
fish“, „Gaspe“, „Newfoundlandfisli“ og „Baealao Ingles“, eftir stærð, uppruna 
eða markaðslandi.

2. gr.
Heimilt er leyfishafa að frainselja einkaleyfið, að ineira eða ininna leyti, 

sanieignarfélagi eða hlutafélagi, seni hann sjálfur er þátttákandi í og veitir for- 
stöðu. Gengur sá félagsskapur þá inn i réttindi og skyldur levfisliafa samkvæmt 
þessum lögum.

3. gr.
l'isk þann, er einkaleyfishafi flytur út sainkvæmt heimild laga þessara, 

getur atvinnumálaráðherra undanþegið ákvæðum laga nr. 16 8. sept. 1931, uin 
fiskimat, enda sé beruni orðum frain tekið á farmskírteini, að fiskurinn sé 
„Magna“-fiskur (shorefish, bankfish o. s. frv.).

,4. gr.
Einkaleyfi þetta er bundið eftirfarandi skilyrðuni:

a) Að levfisliafi flytji eða láti flvtja út af umræddri saltfiskstegund að núnnsta 
kosti 300 smálestir árlega eftir lok ársins 1933.

b) Að liann greiði í ríkissjóð 500 króna árlegt gjald fyrir einkalcvfi þetta.
e) Að liann kenni islenzkuin útgerðar- • og fiskverkunarmönnum verkunar- 

aðferð sina, eftir þvi sem markaður og aðrar ástæður leyfa, og að aðferðin 
verði almenningseign að leyfistíma loknum.
Verði þessi skilyrði ekki lialdin, getur atvinnumálaráðherra svipt hann 

einkaleyfinu, og skal þá leyfissviptingin auglýst í Löghirtingahlaðinu.

5. gr.
Meðan-Ieyfistíminn stendur er öllum öðrum óheimilt, án levfis leyfishafa, að 

flytja út vöru þá, er einkaleyfið nær til, eða eftirlikingar af lienni, er seldar 
yrðu á erlendum markaði sem tegundir þær, er nefndar eru i 1. gr. Brot gegn 
ákvæðum greinar þessarar varða sektum frá 2000—20000 kr„ er renna í ríkis- 
sjóð, svo og skaðabótum til leyfishafa eftir ahnenmun reglum.

0- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 398. Frumvarp
til laga um dráttarvexti.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1- gr-
Bannað er sjóðum og lánsstofnunum, liverju nafni sem nefnast, að taka 

hærri dráttarvexti en %% þrjá fjórðu af hundraði — á mánuði af afborgana-



og vaxtauppliæð þeirri, er greiðsludráttur liefir orðið á, og telst brot af mánuði 
lieill mánuður. '
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2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin öll ákvæði laga, er koma í bága við 

þessi lög.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Ed. 399. Nefndarálit

um tillögu til þingsálvktunar um leigu á síldarbræðslustöð dr. Pauls á Siglufirði. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er sammála um það, að brýn nauðsyn sé á því, að starfræklar verði 
sem flestar síldarbræðslustöðvar á næstu síldarvertíð, og telur því rétt, að rikis- 
stjórninni sé veitt slik heimild sem um ræðir í tillögunni, í því skyni að koma í 
veg fyrir það, ef unnt væri, að óstarfrækt yrði bræðslustöð, senx þó væri talin 
rekstrarhæf. Ilinsvegar virðist ekki rétt að binda heimildina við ákveðna bræðslu- 
stöð, þó að nefndin fallist á það, að sú stöð, sem nefnd er í tillögunni, henti bezt 
til rekstrar í sambandi við bræðslustöð rikisins.

Nefndin leggur því til, að till. verði samþ. með þessum

BREYTINGUM:
1. Tillgr. skal orða svo:

Alþingi heinxilar ríkisstjórninni að taka á leigu og starfrækja sildar- 
bræðslustöð, sem ella mundi verða óstarfrækt, næsta síldveiðitímabil, á Siglu- 
firði eða annarsstaðar, enda sé stöðin að öllu leyti i rekstrarhæfu ásigkomu- 
lagi frá hendi eiganda og áhætta í sambandi við reksturinn ekki óhæfilega 
mikil að dómi ríkisstjórnar.

2. Fyrirsögn tillögunnar orðist svo:
TiUaga til þingsályktunar uni leigu á síldarbræðslustöð.

Alþingi, 11. april 1933.

Ingvar Pálmason, Jakob Möller,
form. fundaskr., frsm.

Magnús Torfason.
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Ed. 400. Frumvarp
til laga um geldingu liúsdýra.

(Eftir 2. lunr. i Ed.).

1- gr.
Húsdýr, scm gelda þarf, skal staðdeyfa áður cn gclding fcr fram.

2. gr.
Svsluncfndir hlutast til um, að hæfilega margir gcldingamenn scu í hverri 

sýslu. Skulu þcir hafa lært að fara mcð staðdcyfingarlyf og cinnig aflað scr 
þcirrar þckkingar og lcikni, scm þarf til að inna vcrkið vcl af hcndi, og hafa 
fcngið um það vottorð frá dýralækni cða hcraðslækni. Dómsmálaráðuncytið 
sctur rcglur uni sölu og afhcndingu dcyfingarlyfja til gcldingamanna. Án scr- 
staks cndurgjalds skal dýralæknum skylt að kenna mönnuni innan þeirra um- 
dæmis geldingaraðferðir og mcðferð á deyfingarlyfjum.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektuni til ríkissjóðs, 50—500 kr., ncma 

þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum. Mál út af hrotum 
skuhi sæta meðferð almennra lögreglumála.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.

Nd. 401. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

Frá Hcðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmuijdssyni og Vilmnndi Jónssyni.

Við 13. gr. C. IV. Xýr liður:
Til radíóvita á Rcykjancsi ....................................................... 10000

Nd. 402. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

Frá fjárvcitinganefnd.

Við 16. gr. 1. (Búfjárrækt).
Fyrir „30000“ komi ..................................................................................... 12000



Þingskjal 403—405 845

Nd. 403 Tillaga
til þingsálvktiinar um afnám eða rýmkun innflutningshafta.

Flutningsm.: Magnús Jónsson, Jóhann Jósefsson.

Neðri deild Alþingis beinir því til ríkisstjórnarinnar að létta nú þegar, eða 
svo fljótt, sem við veijður komið, af innflutningshöftum þeim, sem beitt hefir 
verið undanfarið, eða að öðrum kosti slaka verulega á þeim og framkvæma þau 
þannig, að ríkissjóður bíði sem ininnstan halla við þau, og að revnt verði af 
fremsta megni að spilla ekki atvinnu manna með þeim.

*' Greinargerð.
Neðri deild liefir ekki viljað fallast á að afnema með öllu lög nr. 1 8. marz 

1920 og kippa'með þvi fótunum undan möguleika þess að framkvæma innflutn- 
ingshöft. En með því hefir ekki verið tekin afstaða til þess, hvort ástæða sé að 
halda nú áfram innflutningshöftum; eins og liögum vorum er komið. Verzlunar- 
jöfnuður hefir verið sérstaklega liagstæður, en ríkissjóður hefir orðið af tals- 
verðum tekjum, sem hann má illa við að missa eins og nú horfir. Og fjöldi 
manna er nú. orðið mjög aðþrengdur af völdum haftanna ofan á aðra örðug- 
leika. Það virðist þvi liggja beint við að létta nú höftunum af. — Til níála gæti 
komið að setja í þess stað allháan toll á beinar óþarfavörur, sem gefnar vrðu 
lausar, að minnsta kosti fyrst um sinn. Myndi það draga úr afleiðingum rýmk- 
unarinnar, en þó tryggja rikissjóðnum allmiklar tckjur af þessiun vörum.

Nd. 4O4.Varatillaga
við brtt. á þskj. 386 (Fjárlög).

Við III. (16. gr. 6.). (Ræktunarvegur á Seyðisfirði).
Tillagan hljóði svo:
Til ræktunarvegar á Seyðisfirði, gegn % framlagi úr bæjarsjóði . . 1500

Ed. 405. Frumvarp
til laga um brcyting á lögum nr. 29 28. nóv. 1919, um vitagjald.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
I stað „10 aura“ í 1. gr. laga nr. 29 28. nóv. 1919, um vitagjald, komi: 20 aura.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
2. gr.
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Ed. 406. Frumvarp
til laga um brcvting á lögum nr. 10 20. júní 1923, uiii sýsluvcgasjóði.

Flm.: Jón Jónsson.

1- gr-
3. gr. laganna skal orða svo: *
I sýsluvcgasjóð skal árlega grciða vegaskatt af öllum skattskyldum fast- 

cignuin innan sýslu. Skattur þcssi greiðist á manntalsþingi af ábúanda hverrar 
jarðar, cn .af eiganda bverrar lóðar og búseignar í kauptúnum. Sýslunefnd á- 
kveður jafnan fyrir eitt ár í senn, bve hár skuli vera það ár vegaskattur af lönd- 
um og lóðum, cn hann má ekki lægri vera en 2 af hverju þúshndi virðingar- 
verðs samkvæmt fasteignamati og ekki hærri en 0 af þúsundi, nema samþykki 
atvinnumálaráðherra komi til í hvert sinn. En vegaskattur af liúseignum skal 
jafnan vera helmingi lægri að blutfallstölu en ákveðið hefir verið af löndum 
og lóðum.

Þegar ákveðinn er vegaskattur, skal miðað við áætluð gjöld til vegabóta, að 
viðbættri eyðslu umfram áætlun undanfarið ár, en að frádregnu áætluðu tillagi 
ríkissjóðs, ef til þess kemur, samkvæmt 8. gr. Með gjöldum til vegabóta teljast 
vextir og afborganir af lánum, teknum til vcgabóta, cnda bafi ráðhcrra samþvkkt 
lánskjörin, að fengnum tillögum vegamálastjóra.

2. gr.
Á cftir 3. gr. laganna keniur ný grein, sem verður 4. gr., svo hljóðandi, og 

breytist greinatala samkvæmt því:
Vegaskatt er breppsfélagi beimilt að greiða úr sveitarsjóði, sé það samþykkt 

með meiri bluta atkvæða á lögmætum sveitarfundi, og sé tilkynning þar um 
komin til sýslumanns fvrir 1. apríl. Gildir sú skipun þangað til fundarsamþvkkt- 
in er úr gildi numin með sama hætti. Jafnar þá lireppsnefnd skattinuni niður 
mcð útsvörum, og skal hreppsnefndaroddviti greiða bann sýslumanni á gjald- 
daga. Nú á einliver fasteign í hreppi eða kauptúni, aðra en jörð í fastri ábúð eða 
jarðarhluta, en er þar ekki útsvarsskyldur, eða greiðir þar ckki útsvar cftir sömu 
reglum og aðrir, og er þá lireppsnefnd heimilt að krefja eiganda um vegaskatt- 
inn sem þúsundgjald af eigninni, eftir því, sem hann er ákveðinn að lögum. — 
Gjald þetta hefir lögtaksrétt.

. 3. gr.
8. gr. laganna skal orða svo:
Nú er á einu ári varið meira fé úr sýsluvegasjóði og með framlagi samkv. 

síðari málsgr. 5. gr. en svarar 2%, af fasteignaverði landa og lóða og l'G af fast- 
eignaverði húsa, og skal þá ríkissjóður greiða á móti því, sem umfrarn er, sem 
hér segir: Móts við það framlag, sem svarar til 2%<—t%< af land- og lóðaverði 
og 1 %c—2%o af húsaverði, greiðist jafnmikið framlag úr rikissjóði, en móts við 
það, sem umfram er, greiðist tvöfalt úr ríkissjóði.
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4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gikli munin lög nr. 28 31. 

maí 1927.
5. gr.

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella texta þeirra inn i megin- 
mál laga nr. 10 20. júní 1923, um sýsluvegasjóði, og gefa þau út svo brevtt.

Greinargerð.

Sýsluvegasjóðslögin frá 1923,hafa greitt mjög fyrir vegagerðum út uin 
ýmsar sýslur landsins, enda verða þær alltaf fleiri og fleiri, sem starfrækja sam- 
þykktir samkv. þeim.

Nú hefir það komið í ljós, að með nýja fasteignamatinu er mörgum sýslum 
gert lítt kleift að færa sér í nyt þessi merkilegu lög. Matið á fasteignunum hefir 
hækkað um þriðjung, svo að sýslurnar verða að leggja á sig þriðjungi meiri 
útgjöld en áður til þéss að geta fengið ríkisstyrk til veganna, og það þola þær 
alls ekki, sízt eins og nú standa sakir. Það virðist heldur engin sanngirni í þvi 
að refsa harðlega þeim mönnum, sem reisa sér vönduð ibúðarhús, með þvi að 
láta þá greiða margfaldan vegaskatt móts við hina, sem ckki standa í slíkum 
framkvæmdum. í ‘frv. er því horfið að því ráði að ákveða' húsaskattinn helm- 
ingi lægri en skatlinn af löndum og lóðum.

Þá virðist fyllilega réttmætt að iniða framlög ríkissjóðs við það fé frá sýslu- 
búum, sem varið er til sýsluvega á sama ári, hvernig sem þess er aflað innan 
héraðs, livort heldur með sýsluvegaskatti eingöngu eða bæði með sýsluvega- 
skatti og framlögum frá einstökum hreppum eða vegafélögum. Þess háttar fjár- 
öflun er eingöngu innanhéraðsmál.

Heppilegra virðist að hafa öll ákvæði um sýsluvegasjóðina í einum lögum. 
Akvæði laga nr. 28 31. maí 1927 eru því felld inn í frv. þetta og gert ráð fyrir, 
að það, ef að lögum verður, verði svo fellt inn i upphaflegu lögin.

Þess skal getið, að vegamálastjórinn er frumvarpi þessu fyllilega samþykk- 
ur og hefir látið flutningsmanni í té álit um lækkun liúsaskattsins og skýrslur 
um framkvæmd laganna frá 1923, sem prentað er sem fylgiskjöl.

Fylgiskjal.
Álit vegamálastjóra.

Það má óliætt telja, að lög þau, er sett voru 1923 um samþykktir um sýslu- 
vegasjóði, hafi reynzt vel, 9 sýslur liafa fram til þessa notað heimildina og um- 
bætur hafa þar orðið miklar á sýsluvegunum, þvi viðast hefir fasteignaskattur- 
inn verið í liámarki 6%c eða nálægt því.

Skattstiginn var í lögunum miðaður við fasteignamatið frá 1922, en þar 
sem nýja matið er nú víðast mjög miklu hærra, þá þykir mér sanngjarnt, að 
ákvæðinu um skattinn verði hreytt nokkuð til samræmis við það. I meðfvlgj- 
andi skýrslu er meðal annars samanhurður á fasteignamati skattskvldra fast-
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cigna í þessum 9 sýslum 1931 og nýja matinu á sömu eignum, eftir því sem 
næst verður komizt. Er hækkunin æðimisjöfn, allt frá 6,8% upp í 131,0%. Er 
því sýnilegt, að yfirleitt þarf nú allmiklu hærri heildarframlög frá sýslu en áður 
til þess að njóta tillags frá ríkissjóði í sama hlutfalli. Kemur þvi fram að ó- 
breyttum lögunum raunveruleg lækkun á tillagi ríkissjóðs til vegasjóðanna.

Þegar lögin frá 1923 voru sett, var lielzt að því fundið, að skatturinn væri 
nokkuð hár af húsum, og í nýja matinu munu þhð nú einmitt vera húsin á jörðum 
í sveit og í kauptúnunum, sem lileypa mest fram matinu. Em nokkurn sam- 
anburð að þessu leyti visast til meðlagðrar skýrslu, er sýnir, að meðalhækkun 
á húsamatinu í þessum 9 sýslum frá 1922 er 102,7%.

Er þannig enn frekar en áður vegaskatturinn alltilfinnanlegur, þar sem 
mestu hefir verið kostað til liúsabygginga á síðustu árum, og þykir þvi eðlilegt 
og sanngjarnt að láta lækkun skattstigans cinmitt koma fram á húseignum.

Samkvæmt nýja matinu kemur í ljós, að uppliæð skattsins í þessum 9 sýsl- 
um mun haldast að meðaltali sem næst hin sama og verið hefir með því að hafa 
skattinn af húsum hálfu lægri en af landi og lóðum. Þykir því heppilegt að láta 
breytingu á gildandi ákvæðum einmitt koma fram í helmingslækkun húsa- 
skattsins.

Meðfylgjandi skýrsla nær aðeins til þeirra 9 sýslna, þar sem nú eru sýslu- 
vegasjóðir, en ég hvgg, að hlutföllin muni svipuð í öðriun sýslum.

í 3. gr. núgildandi laga er ákveðið lágmark skatts l]/2% af virðingarverði 
fasteigna og hámark 6%c, og í 8. gr. er ákvæði um, hvernig miða skuli hlutfalls- 
tillag ríkissjóðs við ',ír (pro mille) gjald af skattskyldum fasteignum. Þar sem 
nú samkvæmt frv. er gert ráð fyrir öðru %r gjaldi af húseignum en lóðum og 
löndum, er nauðsynlegt viðaukaákvæði það, sem sett er í 2. gr. frv.

Til yfirlits um framkvæmd laganna um sýsluvegasjóði fylgir skýrsla um 
fasteignaskatt til sýsluvegasjóða og önnur framlög hlutaðeigenda 1925 1932
(fskj. 2.). (ijöld ríkissjóðs og hlutaðeigenda samkv. lögunum hafa orðið sem liér 
segir:

Rikissjóður Hlutaðeigendur

1925 ............... ................................. kr. 7854,91 kr. 19503,64
1926 ............... ................................. — 28673,37 — 47371,30
1927 ............... ................................. — 32546,25 — 50448,62
1928 ............... ................................. — 68427.43 — 79086,95
1929 ............... ................................. - - 93152,44 — 101067,89
1930 ............... ................................. — 101196.54 — 112047,85
1931 ............... ................................. — 123072,42 -- 133088,79
1932 ............... ................................. - - 101275,98 — 123807,09

Samtals kr. 556199,37 kr. 666422,13

Reykjavík, 3. apríl 1933. 

Geir G. Zoéga.
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Fskj. 1.
SAMANBURÐUR

á gamla og nýja fasteignamatinu með tilliti til vegaskatts.

Sýsla
Gamla fast- 
eíqnamatiö 

1931

Nýja fast- 
eiqnamatiö 

1932
Hækkun

C' 0
Húsaverö

1922
Húsaverö

1932
HækkunC.'o

Landverö og 
‘ 2húsaverð 

1932

1. Rangárvallasýsla .............. 26766,0 28586,0 6,8 7883,0 12960,0 64,4 22106,0
2. Gullbringusýsla ................. 40133,0 48641,0 21,2 15001,0 30371,0 102 5 33455,5
3. Mýrasýsla ........................... 12371,0 28574,0 131,0 5771,0 16665,0 188,8 20241,5
4. Dalasýsla ........................... 11646,5 16236,0 39,4 3651,0 6088,0 66,7 13192,0
5. Vestur-Húnavatnssýsla . . . 10480,0 14248,0 35,9 3182,0 5868,0 84,4 11314,0
6. Austur-Húnavatnssýsla ... 15184,0 22428,0 47,7 4846,0 10180,0 108,8 17338,0
7. Skagafjardarsvsla.............. 29241,0 36668,0 25,4 8b49,0 16744,0 95,9 28296,0
8. Evjafjarðarsýsla................. 43687,5 49151,0 . 12,5 15622,0 26971,0 72,6 35665,5
9. Suður-Þingeyjarsvsla........ 28710,0 43355,0 51,0 9923,0. 25108,0 153,0 30801,0

Samtals . . 218219,0 287887,0 » 74458,0 150955,0 » 212409,5
Meðaltal .. )) » 31,9 » » 102,7 »

Fskj. 2.
SKYRSLA

um fasteignaskatt til sýsluvegasjóða og önnur framlög hlutaðeigenda 1925—1932.

1925 1926 1927 1928

FasteÍgna-
skattur

‘‘"0 kr.

Viöauka-
framlög

kr.

Fasteigna-
skattur

''.'Oo kr.

Viöauka-
framlög

kr.

Fasteigna-
skattur

Viöauka-
framlög

kr.

Fasteigna-
skattur ViÖauka-

framlög
kr.o, 0" kr. 7m) kr.

Rangárv.s. . . 3,7 8257,66 561,78 3,7 8454,50 2229,95 3,7 8718,68 1748,14 3,7 9043,54 2105,79
Gullbringus. . 4,0 10684,20 » 5,0 13499,75 » 5,5 15316,40 )) 4,5 12744,45 ))
Mýrasýsla . . » » » )) » )) » » » )) )) »
Dalasýsla . . » » » ö » )) » )) » » )) ))
V.-Húnav.s. . l) » » » » » » » » » )) »
A.-Húnav.s. . » » » » » » » » » 6,0 8676,90 5516,67
Skagafj.s. . . » » » 5,0 11525,50 » 5,0 11729,00 640,00 6,0 15020,40 547,00
Eyjafjarðars.. )) » )) 3,0 11661,60 » 3,0 12296,40 » 6,0 25432,20 »
S.-Þing.s. . . » » » » )) » )) )) » )) » »

Samtals » 18941,86 561,78 »45141,35 2229,95 )) 48060,48 2388,14 » 70917,49 8169,46

1929 1930 1931 1932

Fasteigna- Fasteigna- Fasteigna- .Fasteigna- Viöauka-
skattur framlög skattur framlög skattur framlög skattur framlög

0 i>ö kr. kr. ‘Vou kr. kr. 7tW kr. kr. 7oo kr. kr.

Rangárv.s. . . 3,7 9217,07 2470,60 4,2 10933,44 2155,68 4,2 11241,72 5680,38 3,0 8025,00 6925,00
Gullbringus. . 5,2 15171,52 » 4,6 14458,49 )) 6,0 19480,50 » 6,0 24079,80 »
Mýrasýsla . . 6,0 7422,60 » 6,0 7422,60 » 6,0 7422,60 )) 1,5 4280,55 »
Dalasýsla . . 6,0 6863,85 » 6,0 6863,85 » 6,0 6863,85 » 1,5 2435,00 »
V.-Húnav.s. . » » » 6,0 6288,00 7500,00 6,0 6288,00 5900,00 6,0 6288,00 1200,00
A.-Húnav.s. . 7,0 10628,80 5400,00 6,0 9110,40 3816,67 6,0 9110,40 1737,50 6,0 9110,40 2758,90
Skagafj.s. . . 6,0 15119,70 3039.75 6,0 15433,80 2330,32 6,0 15687,90 3642,44 6,0 15700,00 3515,00
Eyjafjarðars.. 6,0 25734,00 » 6,0 25734,60 )) 6,0 26212,50 1414,00 6,0 27112,44 ))
S.-Ping.s. . . » » » » » » 5,0 12407,00 » 5,0 12377,00 »

Samtals » 90157,54 10910,35 » 96245,18 15802,67 )) 114714,47 18374,32 » 109408,19 14398,90

Al|>t. 1933. A. i 4fi. löggjnfnrþing'l. 107
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Ed. 407. Lög
um tilbúning og verzlun mcð smjörlíki o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 12. apríl).

1. gr-
Smjörlíki nefnist í löguin þessuni allt það feitmcti, sem líkist smjöri, hver 

sem uppruni þess er eða samsetning, þegar í þvi eru einhver fituefni, sem ekki 
eiga rót sína að rekja til mjólkur.

Ostlíki nefnist ostur, sem í er önnur feiti en mjólkurfeiti.
Rjómalíki nefnist feitijafningur, scm líkist rjóma, en er ekki eingöngu 

gerður úr mjólkurefnum.
Mjólkurliki kallast vökvi, scm likist mjólk að útliti og cfnasamsetningu, en 

önnur feiti er í en mjólkurfeiti.
Þar sem í lögum þessum cr talað um smjörlíkisgerð, eftirlit með smjörlík- 

isgerðum o. s. frv., tekur það einnig til ostlíkis-, mjólkurlíkis- og rjómalíkis- 
gerða, eftir því sem við getur átt.

2. gr.
Bannað er að framlciða smjörliki þar, scm smjörgerð er liöfð um liönd, og 

eigi má nota sömu tæki til skiptis við framleiðsluna.

3. gr.
Hver, sem ætlar sér að búa til smjörlíki, ostlíki, rjómaliki eða mjólkurlíki, 

skal tilkynna það atvinnumálaráðuneytinu minnst 2 mánuðum áður en starf- 
semi bvrjar. Atvinnumálaráðuneytið lætur þá þann, er það hefir falið eftirlit með 
smjörlikisgerðum, eða þegar nauðsvn ber til, annan þar til liæfan mann, skoða 
húsakynnin. Sc þcim ábótavant, má starfscmin cigi byrja fyrr en breytingar eru 
gerðar, sem fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til liúsnæðis og áhalda.

Sé brevting gerð á húsnæði, eða nýtt liúsnæði fengið fyrir smjörlíkisgerð, 
þarf einnig til þess samþykki eftirlitsmanns.

Smjörlíkisgerð má eigi, án samþykkis atvinnumálaráðherra, vera í húsnæði, 
þar sem önnur starfsemi er höfð með höndum.

Smjörlíkisgerðum er skvlt að lialda bækur yfir framleiðsluna, og skulu þær 
um hver áramót senda cftirlitsmanni smjörlíkisgerða nákvæma skýrslu um, hve 
framleiðslan liefir vcrið mikil af smjörliki eða öðrum vörum, sem ræðir um í 
lögum þessum, á árinu. Einnig skulu þær tilkynna honum, hve mikið liafi verið 
notað af hvcrri tegund fituefna til framleiðslu varanna, þar á meðal af mjólk, 

’rjóma og smjöri.
Þess skal gætt, að framleiðslan sé þrifaleg og að fvlgt sé nauðsvnleguni heil- 

næmisreglum við liana. Atvinnuniálaráðherra getur sett reglur um bókhald og 
skýrslur smjörlíkisgerða, svo og hverjar kröfur eru gerðar til þrifnaðar o. fl.
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4. gr.
Þegar vörur þær, sem um getur í 1. gr. laga þessara, eru boðnar til sölu, 

sýndar eða auglýstar, fluttar inn í landið eða út úr þvi, skulu þær nefndar, eftir 
því sem við á, smjörlíki, ostlíki, rjómaiíki eða mjólkurlíki, svo og skal geta 
nafns framleiðanda. Bannað er, að orðin smjör, mjólk og rjómi eða nokkur 
orð eða inyndir, sem minnt geti á landbúnaðarafurðir, séu notuð í sambandi 
við vörur þær, sém lög þessi fjalla um, á nokkurn annan bátt cn í vöruheitun- 
um sjálfum, svo sem þau eru skilgreind í 1. gr.

5. gr.
í smjörlíki á að vera að minnsta kosti 80% fituefni og eigi meira en 16% 

vatn. Smjörlíki og önnur þau efni, sem nefnd eru í 1. gr., mega ekki vera blönd- 
uð öðrum efnum til varnar skemmdum en matarsalti, og eigi vera lituð með 
efnuni, sem eru hættuleg fvrir lieilsu manna, og befir atvinnuniálaráðherra úr- 
skurðarvald um þau efni.

6. gr.
Atvinnuinálaráðherra getur, eftir tillögum Búnaðarfélags íslands, ákveðið, 

að i öllu smjörlíki, sem frainleitt er liér á landi til sölu, sé tiltekinn hundraðs- 
hluti af íslenzku smjöri. Skylt er að blanda erlent smjörliki, sem selt er bér á 
landi, sama luindraðsliluta af íslenzku smjöri og ákveðið er um innlent smjör- 
líki á sama tíma. Skal sú blöndun fram fara bér á landi og undir sama eftir- 
liti og islenzku smjörlikisgerðirnar eru báðar.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um þetta, eftir því sem þurfa þykir.
Annars er bannað að verzla með smjör, sem á annan liátt en segir i þessari 

grein er blandað smjörliki eða öðrum fituefnum en mjólkurfeiti.

7. gr.
í öllu nijólkurliki og rjómalíki, sem búið er til eða notað i landinu, skal vera 

litarefni, sem greini það glögglega frá nijólk og rjóma. Atvinnumálaráðherra 
ákveður, hver litarefni skuli notuð og hve mikið af þeim.

8. gr.
í öllu smjörlíki, ostlíki, rjóma- og mjólkurliki skulu vera 2/% af hreinni 

jarðeplasterkju.
9. gr.

Á umbúðum alls innlends smjörlíkis skal standa skýru letri orðið Smjörliki 
ásamt nafni smiörlíkisgerðar þeirrar, sem vöruna hefir framleitt. Um innflutt 
smjörlíki gilda söniu ákvæði, þó svo, að fyrir orðið Smjörlíki má standa Margar- 
ine, en á umbúðum standi ávallt með greinilegu letri orðið Útlent. Þessi ákvæði 
taka einnig til smjörlíkis, sem selt er í lausri vigt í sölubúðum.

Nú er smjörlíki selt mótað, og skal þá þungi skökunnar vera úi, Ví: eða ýj 
kg., og skal skrá það á umbúðirnar.

Atvinnumálaráðherra getur sett nánari reglur um umbúðir og merkingu á 
vörum þeim, sem lög þessi fjalla um, svo og um hámarksverð á smjörlíki, sem 
blandað er smjöri.
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10. gr.
Atvinnv.málaráðuncytið scr um, að ákvæðum laga þcssara sc fvlgt, og get- 

ur ráðuncylið falið forstöðumanni cfnarannsóknarstofu ríkisins cftirlit mcð 
starfsemi smjörlíkisgerðanna.

Eftirlitsmanni skal jafnan heimill aðgangur að smjörlíkisgerðum þeim, 
sem honum er falið eftirlit með. Er honum heimilt að taka sýnisliorn til rann- 
sóknar, bæði af hráefnum og fulltilbúnum vörum. Forstöðumönnum smjörlíkis- 
gerða er skylt að veita eftirlitsmanni þær upplýsingar um framleiðsluna, sem 
hann óskar og starf háns varðar, og sýna honmn framlciðsluhækur þær, sem 
nefndar eru í 3. gr.

Eftirlitsmaður liefir þagnarskyldu um allt, sem lýtur að framleiðslu og 
rekstri smjörhkisgerða, og má ekki sjálfur notfæra sér eða láta öðrmn í té upp- 
lýsingar, sem hann kann að fá mn sérstakan útbúnað cða aðfcrðir liverrar 
verksmiðju.

11- gr.
Lögreglustjórum er falið eftirlit með rckstri smjörlíkisgerða og útsölustöð- 

um í samráði við eftirlitsmann, og skal þeim jafnan hcimilt að taka til rann- 
sóknar sýnishorn af hráefnum og vörum þeivp, er smjörlíkisgcrðirnar framleiða.

Lögreglustjórar og tollstjórinn í Reykjavik hafa cftirlit með inn- og útflutn- 
ingi á vörum þeim, sem ncfndar cru í 1. gr., og liafa rétt til að Iáta rannsaka þær.

12. gr.
Til greiðslu á kostnaði við eftirlit og framkvæmd þessara laga getur at- 

vinnumálaráðuncvtið lagt gjald á vcrksmiðjur þær, scm framleiða þær vörur, 
sem nefndar eru í lögunum. Gjaldið skal miða við framleiðslu verksmiðjanna, 
og má fela eftirlitsmanni innheimtu þess.

Gjald það, sem verksmiðjunum ber að greiða, má taka lögtaki.

13. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 5000 krónum, nema þvngri 

hegning liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Skal fara með mál út af þeim scm almenn lögreglumál, nema um hrot á 

hegningarlögunum sé að ræða.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla úr gildi lög nr. 38, 20. júní 1923, um 

vcrzlun mcð smjörliki og líkar iðnaðarvörur, tilhúning þeirra m. m., og lög nr. 
28, 27. júní 1925, um brcvting á lögum nr. 38, 20. júní 1923, um verzlun með 
smjörlíki o. s. frv.
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Ed. 408. Nefndarálit

um frv. til laga um hámarkslaun.

Frá niinni hl. fjárliagsnefndar.

Frv. þetta fer frani á að lögleiða það, að þeir, seni hafa yfir 8000 kr. í tekj- 
ur samtals af atvinnu og/'eða eignum, skuli í þrjú ár láta af liendi allt það, 
sem er umfrain 8000 kr., sem sérstakan skatt í rikissjóð. Samkvæmt fyrirsögn 
frv., efni þess og þeim rökum, sem reynt er að færa fyrir því í greinargerð og 
nál. ineiri hlutans, er þó tilgangur frv. alls ekki sá, að ná inn skattgjaldi, lield- 
ur hitt, að koma i veg fyrir það, að nokkur maður afli sér meiri tekna en 8000 
kr. Þó yrði fyrsta árið undantekning að þessu leyti, því að frv. fer fram á það, 
að taka af mönnum á yfirstandandi ári jafnmikla uppliæð — auk allra venju- 
legra skatta — og þeir hafa liaft umfram 8000 kr. í tekjur árið 1932, áður en 
hín fyrirliugaða lagasetning var orðuð.

Mótbára mín gegn þessu frv. er fyrst og fremst sú, að ég tel það fara tví- 
mælalaust i hága við 03. g'r. stjórnarskrárinnar, og eigi geta réttlætzt af á- 
kvæði 73. greinar hennar. Hér er farið fram á lireint og algerlegt eignárnám án 
endurgjalds á öllu því, sem gjaldþegni kann að aflast uinfram 8000 kr. á einu 
ári. Það er ekki unnt að skoða þetta scm skattgjald, því að það er eðli skatt- 
gjalds, að skatturinn er ávallt að upphæð einungis nokkur hluti þess stofns 
(tekna eða eignar), sem skatturinn livilir á. Sem skattstofn eftir þessu frv. 
verður einungis skoðaður sá lduti teknanna, sem er uinfram 8000 kr., og það 
þegar af þeirri ástæðu, að frv. leggur engan skatt á tekjur allt að þeirri upp- 
hæð. Og það, sem frv. nefnir „skatt í ríkissjóð“, er þvi algert eignarnám, end- 
urgjaldslaust, þvert ofan i 63. gr. stjskr.

Upphæð sú, 8000 kr. á ári, sem samkv. frv. á að setja sem takmörk eign- 
arnámsins að neðanverðu, er sjáanlega valin alvcg af handahófi. Ef ákvæði 
frv. þætti samrýmanlcgt 63. gr. stjórnarskrárinnar, sé ég ekki betur en að velja 
mætti livaða aðra upphæð sem væri, t. d. 3000 kr. árstekjur. Og ef þetta má 
lögleiða í 3 ár, sé ég ekki. hvar i stjskr. væri ákvæði til varnar gegn lögleiðingu 
þess fyrir fullt og allt. En það er auðsætt, að ef lögleiða mætti endurgjaldslaust 
eignarnám (konfiseation) á öllum tekjum niður að hvaða marki, sem löggjaf- 
anum sýnist liverju sinni, þá er ákvæði 63. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi 
eignarréttarins gersamlega að engu orðið.

Frv. þetta fer því fram á að lögleiða með cinföldum lögum nýtt þjóðskipu- 
lag, þar sem cignarrétturinn nýtur ekki lengur stjórnskipulegrar verndar. Efni 
þess gr hreinn kommúni.smi. aðeins gerð litilfjörleg og lieldur klaufaleg tilraun 
til þcss að dylja þetta mcð því að setja takmarkatölu eignarnámsins í fyrstu 
það háa, að meiri liluti landsmanna finni sig ekki snortinn af því. En tölunni 
mætti ávallt breyta, þegar þjóðfélagið væri komið á þann kommúnistagrund- 
völl, sem markaður er í frv.

Með því að ég þanuig tel, að frv. fari í bága við stjórnarskrána og eigi þar
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af leiðandi samkvæmt þingsköpum ekki að konia til frekari meðferðar, finn 
ég ekki ástæðu til að fara frekar út í efni þess.

Alþingi, 12. apríl 1933.

Jón Þorláksson.

Ed. 409. Lög
um lieiinild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin i sain- 
koinulagi uin viðskiptamál milli íslands og Xoregs.

(Afgreidd frá Ed. 12. apríl).

1 • Sr-
Rikisstjórninni er heimilt að ákveða, að sainkomulag það, er undirritað 

var í Oslo þann 17. sept. 1932 milli fslands og Xoregs og prentað er sem fylgi- 
skjal með lögum þessum, um fiskiveiðahagsmuni Xorðmanna á íslandi og inn- 
flutninginn á söltuðu íslenzku kindakjöti til Xoregs, skuli koma i gildi.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Fylgiskjal.

Undirritaðir, sem hafa til þess fullt 
umhoð rikisstjórna sinna, liafa orðið 
ásáttir um eftirfarandi samkomulag:

I. kafli. Fiskiveiðahagsmunir 
Norðmanna á íslandi.

1. grein. Hinar norsku síldarverk- 
smiðjur, sem nú eru á íslandi, er lieini- 
ilt að reka áfram.

2. grein. Ank þess, sem íslenzkum 
sildarverksmiðjum er almennt heimilt 
að kaupa við og við nýja síld af er- 
lendum fiskiskipum (að svo niiklu 
leyti sem þetta getur samrýmzt 3. gr. 
fiskiveiðalaganna), er norsku síldar- 
verksmiðjunum, sem nefndar eru í 1. 
gr., heimilt að gera samninga, er gilda 
ákveðið síldveiðatimahil, við eins 
mörg erlend fiskiskip eins og þær 
kynnu að óska, um kaup á nýrri síld

Vndertegnede dertil hehörig hemyn- 
digedc av sine respektive regjeringer 
er kommet overens om fölgende over- 
enskomst:

Kap. I. De norske fiskeriinteresser 
ved Island.

Arl. 1. Det tillates fortsatt drift av 
nuværende norske sildoljefahrikker 
pá Island.

.4/7. 2. Ved siden av de islandske 
sildoljefahrikkers alinindelige rett til 
leilighetsvis (innenfor rammen av 
fiskerilovens Prgr. 3) á opkjöpe fersk 
sild fra fremmede fiskefartöier tilla- 
tes det de i art. 1 nevnte norske sild- 
oljefahrikker á avsluttc sesongkon- 
trakter med det antall fremmede fiske- 
fartöier som de mátte önske, om leve- 
ring av fersk fahrikksild. Det sild- 
kvantum som vedkommcnde norske
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til bræðslu. Það sildarmagn, sem norsk 
verksmiðja tekur á móti samkvæmt 
slíkum samningum, að viðbættu því, 
sem verksmiðjan kynni að kaupa við 
og við frá erlendum fiskiskipum, má 
þó ekki samanlagt fara fram úr 609c 
af bræðslusíld verksmiðjunnar á þvi 
síldveiðatímabili.

.3. greia. Xorskum síldveiðaskipum 
er heimilt að þurrka og gera við veið- 
arfæri sin á Siglufjarðar- og Akur- 
eyrarböfn. Meðan á því stcndur skal 
skipið, sem í lilut á, liggja við akkeri 
eða festar, og bafa uppi merki, sem 
nánar verður ákveðið.

4. grein. Xorskum sildveiðaskipum 
skal heimilt að fara með veiðarfæri sín 
í land og gera við þau á Akureyri og 
Siglufirði. Meðan á því stendur skal 
skip það, sem í lilut á, liggja við akk- 
eri eða festar, og hafa uppi nánar á- 
kveðið merki.

5. greia. X’orskum fiskiskipum er 
heimilt að nota veiðibáta sína til flutn- 
inga og vatnstöku í Reykjavík, á Isa- 
firði, Skagaströnd, Siglufirði, Krossa- 
nesi, Akureyri, Raufarhöfn, Seyðis- 
firði, Eskifirði, í Vestmannaeyjum og 
Hafnarfirði, en til vatnstöku þó þvi 
aðeins, að það komi ekki í bága við 
einkarétt til afhendingar vatns.

6‘. grein. Xorskum fiskiskipum, sem 
afhenda ekki sild til söltunar í móður- 
skip eða í annað erlent skip, skal 
heimilt að selja í land til söltunar alls 
500 tunnur af reknetaskipi hverju og 
700 tunnur af snurpunótaskipi.

Fyrir norsk fiskiskip, sem uppfylla 
þetta skilyrði og hafa gert samning 
yfir síldveiðatímabil við síldarverk- 
smiðju á íslandi, bækkar þessi tunnu- 
tala upp í 700 tunnur fyrir rekneta- 
skip og 1200 tunnur fvrir snurpunóta- 
skip.

fabrikk mottar pá slike sesongkon- 
trakter og ved leilighetsvise innkjöp 
fra fremmede fiskefartöier, skal dog 
tilsammen ikke overstige 60r< av fa- 
brikkens rástofforbruk i sesongen.

Art. i3. Xorske sildfiskefartöier til- 
lates á törre og efterse sine fiskered- 
skaper under ophold i Siglufjord og 
Akureyri. L'nder dette arbeide skal 
vedkommende fartöi være forankret 
eller fortöiet og före nærmere fastsatt 
signalflagg.

Art. 4. Xorske sildfiskefartöier til- 
lates á ilandbringe og reparere sine 
fiskeredskaper i Siglufjord og Akur- 
eyri. Under dette arbeide skal vedkom- 
mende fartöi være forankret eller for- 
töiet og före nærmere fastsatt signal- 
flagg-

Art. 5. X'orske fiskefartöier tillates á 
benytte sine fangstbáter til transport 
og vanrifvlling i Reykjavik, Isafjord, 
Skagastrand, .Siglufjord, Krossanes, 
Akureyri, Raufarhavn, Seydisfjord, 
Eskefjord, Yestmannövane og Havna- 
fjord, vannfylling dog kun forsávidl 
det ikke strider mot etablert monopol 
pá vannforsyningen.

Art. 6. De norske fiskefartöier som 
ikke leverer sild til salting pá moder- 
skib eller pá annet fremmed fartöi til- 
lates á selge iland til salting ialt 500 
tönner og 700 tönner pr. skib, hen- 
holdsvis for drivgarns- og snurpenot- 
fartöier.

For de norske fiskefartöiers ved- 
kommende som foruten á opfylle 
denne betingelse ogsá har sesongkon- 
trakt med sildoljefabrikk pá Island 
forhöies det nevnte kvantum til lien- 
holdsvis 700 tönner og 1200 tönner.
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Ef þessi söluheimild verður afnum- 
in eða torvelduð með sérstökum laga- 
ákvæðum eða öðrum fvrirmælum yf- 
irvalda, getur norska stjórnin, þráít 
fyrir ákvæði 18. greinar, livenær sem 
er sagt upp samningi þessum með 3 
mánaða fyrirvara.

7. grein. Xorskum fiskiskipum, sem 
ekki láta af liendi síld til söltunar í 
móðurskip eða annað erlent skip, og 
liafa gert samning yfir síldveiðatíma- 
]>il við síldarverksmiðju á Islandi, 
skal heimilt að búlka afla sinn og það, 
sem til útgcrðarinnar þarf, á höfnun- 
um á Siglufirði og Akureyri. Hlutað- 
eigandi hafnarstjórn skal fyrirfram 
tilkynnt, að slík búlkun fari fram, og 
skipið, sem í hlut á, skal, meðan á 
verkinu stendur, liggja við akkeri eða 
festar og hafa uppi nánar ákveðið 
merki.

8. grein. Xorsk fiskiskip greiða af- 
greiðslugjald og vitagjald einungis 
þegar þau koma frá útlöndum.

9. grein. Það telst ekki viðkoma í út • 
löndum, er sildveiðaskip liefir sam- 
hand við annað skip utan landhelgi, 
ef hið síðarnefnda skipið hefir einnig 
greitt löghoðin gjöld á íslandi á veiði- 
tímanum, og hefir ekki síðar haft sam- 
hand við útlönd eða við önnur skip, 
sem heint cða óheint hafa haft sam- 
hand við útlönd eftir að hin löghoðnu 
gjöld voru innt af hendi. Sýna ber 
skilríki fyrir þessu frá skipstjóra liins 
skipsins.

10. grein. Xú varpar skip akkerum 
utan löggiltra hafna, og greiðast þá 
ekki opinber gjöld, ef skipið hefir ekki 
samhand við land.

11. grein. Xorsk fiskiskip, sem lcita 
neyðarhafnar á íslandi, skulu aðeins 
greiða venjuleg gjöhl fyrir tollskoðun 
og heilhrigðiseftirlit, og hafnsögu-

Sáfremt denne adgang opheves eller 
vanskeliggjöres ved særlige lovhestem- 
melser eller andre forföininger fra 
myndighetenes side, skal den norske 
regjering uansett hestemmelsene i art. 
18., nársomhelst kunne opsigc denne 
overenskomst med 3 máneders varsel.

Art. 7. De norske fiskefartöier som 
ikke leverer sild til salting pá moder- 
skib eller pá annet fremmed fartöi, og 
som har sesongkontrakt med sildolje- 
fahrikker pá Island, tillates á foreta 
omstuving av egen last av fangst og 
utrustning under opliold i Siglufjord 
og Akureyri. Dette arbeide skal pa 
forhánd anmeldes til vedkommende 
havnemyndigheter, og under arbcidet 
skal fartöiet være forankret eller for- 
töiet og före nærmere fastsatt signal- 
flagg.

Art. 8. Klareringsavgift og fyravgift 
avkrcves norske fiskefartöier kun ved 
anlöp fra utlandet.

Art. 0. Det regnes ikke som anlöp 
av utlandet nár et sildfiskefartöi har 
forbindelse med annet fartöi utenfor 
territorialgrensen sáfremt vedkom- 
mende annet fartöi ogsá har innkla- 
rert pá Island i sesongen og ikke se- 
nere har hatt forhindelse med utlandet 
eller med fartöier som har hatt direkte 
eller indirekte forhindelse mcd ui- 
landet efter innklarering pá Island. 
Bevidnelse herom má foreligge fra 
det annet fartöis förer.

Art. 10. Ved opankring utenfor le- 
->ale islandske havner skal norske 
fiskefartöier ikke avkreves avgifter, 
sáfremt skibet ikke har forhindelse 
med land.

Art. 11. Xorske fiskefartöier som 
söker nödhavn pá Island avkreves kun 
de vanlige avgifter for toll- og sund- 
hetseftersyn samt i tilfelle av virkelig
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mannsgjald og hafnargjöld ». þvl. að- 
cins cf uin slík afnoí cr að ræða.

/?. grein. Xorsk fiskiskip, scin s’cta 
sannað, að þau hafi rckið inn í laml- 
helgi vegna straums og/eða storms, 
skulu ckki sæta ákæru, cf það cr ljóst 
af öllum atvikum, að þetta liafi ekki 
átt sér stað vegna stórkostlegs gá- 
leysis eða ásctnings, i þeim tilgangi að 
veiða cða verka aflann innan land- 
helgi, enda sc þessu kippt í lag svo 
fljótt sem auðið er.

15. grein. PZf norskt fiskiskip viil 
ekki greiða sekt, heldur óskar að dóm- 
ur gangi, skal skipinu þegar sleppt. 
gegn geymslufjárgreiðslu, en ekki 
haldið þar til dómur fellur.

II. kafli. Innflutningurinn á söltuðu 
íslenzku kindakjöti til Noregs.

l'i. grein. Aðalinnflutningstollurinn 
skal strax lækkaður niður í lö aura 
pr. kg„ að viðhættum vcnjulegum við- 
aukum, fyrir innflutningsmagn, cr 
ncmi allt að 13000 tunnuni árið 1932

-1933.
15. grein. Eins fljótt og unnt cr vcrð- 

ur lagt fvrir Stórþingið frumvarp um 
lækkun ó aðaltollinum niður í 10 aura 
pr. kg., og um heimild til þcss að cnd- 
urgrciða islcnzku ríkisstjórninni mis- 
mun þcss tolls, scm greiddur hcfir vcr- 
ið, þ. e. 15 aura aðaltolli pr. kg., og 
tollsins samkvæmt nýja aðaltollinum, 
í háðum tilfellum með venjulegum 
viðaukum, og að því cr sncrtir inn- 
flutningsmagn, cr nemi 13000 tunnum 
árið 1932-1933.

16. grein. Xýi aðaltollurinn, 10 aur- 
ar pr. kg., skal gilda framvegis um 
eftirfarandi innflutningsmagn af sölt- 
uðu íslenzku kindakjöti:
a) Árið 1933—34 fyrir 11500 tunnur. 

cn af þcim flytjist ckkcrt inn frá
Alþt. 1933. A. i 40. lögfí.jjifai*l>ing ).

hcnyttclsc los- og havncavgifter o. 
lign.

Art. /2. Dct skal ikke innledes retts- 
lig forföining mot norske fiskefartöicr 
som kan hcvisc á værc drevet inn pá 
sjötcrritorict pá 'grunn av ström og/ 
eller storm hvis det av alle omstendig- 
heter med tydelighet fremgár at dette 
ikke er gjort ved grov uaktsomhct eller 
forsctlig i den hensikt á fange eller til- 
virke fangst innenfor territorialgren- 
sen og sáfremt forholdet lmrtigst mu- 
lig hringes i orden.

Art. 15. Hvis norsk fiskefartöi ikkc 
vcdtar höteforlcgg men önsker dom, 
skal fartöict straks frigis mot deposi- 
tum og ikke fastholdes inntil dom 
faller.

Kap. II. Innförsel av saltet islandsk 
saukjött i Norge.

Arl. t'i. Tollcn ncdscttes straks til 
15 örc pr. kg. i grunnsats med vanligc 
tariffmcssigc tillegg ved fortolling i 
1932 33 av inntil 13.000 tönner.

.4/7. 15. Snarcst mulig fremsettes dct 
forslag for Stortinget om nedsettelse 
av grunnsatsen til 10 öre pr. kg. og om 
hcmyndigelse til á tilhakebetale til den 
islandske regjering forskjellen mel- 
lem pá dcn ene side erlagt toll efter 
en grunnsats av 15 öre pr. kg. og pá 
den annen side tollen efter den nve 
grunnsats, hcgge med vanlige tariff- 
messige tillegg for et importkvantum 
pá 13.000 tönner i 1932—33.

.4/7. 16. Den nyc grunnsats av 10 
öre pr. kg. gjörcs fremtidig gjeldende 
vcd fortolling av fölgende mengder 
saltct islandsk saukjött:
a) I scsongárct 1933—34 for 11500 

tönner, hvorav intet i tiden 1.
108
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1. júlí til 15. október, 8000 tunnur 
frá 16. október til 31. desember, 
og það, sem eftir er, frá 1. janúar 
til 30. júni.

b) Árið 1934—35 fvrir 10000 tunnur, 
en af þeim flytjist ekkert inn frá 
1. júlí til 15. október, 7000 tunnur 
frá 16. október til 31. desembcr, 
og það, seni eftir er, frá 1. janúar 
til 30. júní.

e) Árið 1935—36 fyrir 8500 tunnur. 
en af þeim flytjist ekkert inn frá 
1. júlí til 15. október, 6000 tunnur 
frá 16. október til 31. deseinber, 
og það, seni eftir er, frá 1. janúar 
til 30. júní.

d) Árið 193(5—37 fyrir 7000 tunnur, 
en af þeini flytjist ekkert inn frá 
1. júli til 15. október, 5000 tunnur 
frá 16. október til 31. deseinber, og 
það, sein eftir er, frá 1. janúar til 
30. júni.

e) Árið 1937 38 og síðar fyrir 6000 
tunnur, en af þeiin flytjist ekkerl 
inn frá 1. júlí til 15. október, 5000 
tunnur frá 16. október til 31. des- 
ember, og það, sem eftir er, frá 1. 
janúar til 30. júní.

III. kafli. Gildistaka og uppsögn.
17. yrein. Sainningur þessi gengur i

gildi og endurgreiðslan samkvæmt 15. 
grein fer fram, þegar eftirfarandi skil- 
yrði eru fyrir hendi:

þegar Stórþingið liefir tekið álvkí- 
un í samræmi við 15. grein hér á 
undan,

þegar Alþingi hefir, ef með þarf, 
samþykkt nauðsynlegar brevtingar á 
fiskiveiðalöggjöfinni,

þegar samningum milli landánna 
liefir verið komið í lag, annaðhvort 
með afturköllun uppsagnarinnar af 
íslands hálfu, eða með því að gera nýj-

juli -- 15. oktober, 8.000 tnr. i 
tiden 16. oktober—31. desember 
og resten i tiden 1. januar — 30. 
juni.

b) I sesongáret 1931—35 for 10.000 
tönner, hvorav intet i tiden 1. juli
— 15. oktoher, 7.000 tnr. i tiden 16. 
oktoher — 31. desember og resten 
i tiden 1. januar — 30. juni.

e) I sesongáret 1935—36 for 8.500 
tönner, hvorav intet i tiden 1. 
jnli —15. oktoher, 6.000 tnr. i 
tiden 16. oktober — 31. desember 
og resten i tiden 1. januar — 30. 
juni.

d) I sesongáret 1936—37 for 7.000 
tönner, hvorav intet i tiden 1. 
jnli —15. oktoher, 5.000 tnr. i 
tiden 16. oktober — 31. desem- 
ber og resten i tiden 1. januar
— 30. juni.

e) I sesongáret 1937—38 og senere 
for 6.000 tnr., livorav intet i tiden 
1. juli — 15. oktober, 5.000 tönner 
i tiden 16. oktoher — 31. desem- 
ber og resten i tiden 1. januar — 
30. juni.

Kap. III. Ikrafttredelse og opsigelse.
Art. n. Nærvivrende overenskomst

trer i kraft Og den i art. 15 omhand- 
lcde tilbakebetaling av tolldifferansen 
finncr sted,

nár Stortinget bar fattet beslutning 
overensstemmende med foranstáende 
art. 15,

nár Altinget har fattet beslutning 
om eventuelle nödvendige endringer i 
fiskeriloven,

nár traktatforholdet mellem de to 
land er ordnet enten ved tilbakekallelse 
av opsigelsen fra Islands side eller ved 
avslúttelse av en nv handels- og sjö-
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an verzlunar- og siglingasainning, er 
byggi á sömu meginreglum og sanm- 
ingar og yfirlýsingar, sem nú cru i 
gildi, en hefir verið sagt upp,

og ekki seinna en 15. apríl 1933.
18. grein. Samningi þessum getur 

hvort rikið fyrir sig sagt upp með ö 
mánaða fvrirvara, þó þannig, að af Is- 
lands hálfu má ekki segja upp sanm- 
ingnum þannig, að hann gangi úr gildi 
á tímahilinu 1. júni til 30. septembcr, 
og frá Xoregs hálfu ekki þannig, að 
hann gangi úr gildi á timabilinu 1. 
októher til fehrúarloka.

Þessu til staðfestu liafa undirritaðir 
skrifað nafn sitt undir samkomulag 
þetta, sem er gert í tveimur eintökum 
á islenzku og tveimur eintökum a 
norsku.

Oslo, þann 17. septemher 1932.

Fyrir ísland: Fyrir Xoreg:
Ólafur Thors. T. Anderssen-Rysst. 
Jón Árnason. S. Johannessen.

Stefán Þorvarðsson. Jolian Askeland.

fartstraktat byggct pá de samme prin- 
sipper som de nugjeldende, opsagte 
konvensjoner og deklarasjoner. 
og senest 15. april 1933.

.4/7. 18. Xærværende overenskomst 
kan opsies med 6 máneders varsel av 
liver av de to stater, dog skal opsigelse 
fra norsk side ikke kunne finne sted 
slik at overenskomsten utlöper i tiden
1. oktoher til utgangen av fehruar eller 
fra Islands side slik at overenskomsten 
utlöper i tiden 1. juni til 30. septemher.

Til hekreftelse herav har underteg- 
nede underskrevet denne overens- 
komst, som er utferdiget i 2 eksem- 
plarer pá norsk og i 2 eksemplarer pá 
islandsk.

Oslo, den 17. september 1932.

For Xorge: For Isla'nd:
T. Anderssen-Rysst. Ólafur Tliors.

S. Johannessen. Jón Árnason.

Johan Askeland. Stefán Þorvarðsson.

Ed. 410. Frumvarp
lil áhúðarlaga.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. KAFLI.

Um b.vgging- jarða.

1. gr.
Jörð nefnist í lögum þessum hvert það býli, heimajörð eða hjáleiga, utan 

kaupstaða eða kauptúna, sem metið er sérstaklega til verðs samkvæmt fast- 
eignamati, enda framfleyti hýlið 9 kúgildum i minnsta lagi eða Jandverð þess 
að fasteignamati sé 1000 kr. hið minnsta.
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Jarðir má þvi aðeins sameina, að þær verði ekki taldar lífvænleg býli og 
úttektarmenn telji sameiningu gagnlega.

Ekki má sami maður samtímis liafa ábúð á tveimur eða fleiri jörðum, ef 
þær geta framfleytl til samans meira en 30 kúgildum, eða liafa sjávargagn eða 
önnur hlunnindi sem því svarar, nema úttektarmenn eða Búnaðarfélag íslands 
samþykki, sbr. þö 3. gr. 3. málsgr. og 11. gr. 4. málsgr.

Akvæði þetta tekur þö ekki til þeirra jarða, sem eru í ábúð sama manns, 
er lög þessi öðlast gildi, nieðan sú ábúð lielzt.

Landeiganda er heimilt að skipta jörð sinni í tvær eða fleiri jarðir, en Ieita 
skal hann samþykkis úttektarnianna um það, hvernig skiþtingunni skuli fyrir 
komið. .

3. gr.
Ilver inaður, sem á jörð, er iiann nyljar ekki að staðaldri sjálfur, skal 

skyldur að byggja bana hæfum umsækjanda gegn hóflegu eftirgjaldi, að dómi 
úttektarmanna.

Nú hefir inaður að staðaldri nytjað jörð, sem hann á, og dvelur þar ekki 
sjálfur eða fjölskylda hans, en tún fer i órækt, mannvirki níðast niður eða 
jörðin rýrnar, svo að sveitarfélag bíður varanlega hnekki af, allt að dómi út- 
tektarmanna, og getur sveitarstjórn þá krafizt, að hann bæti það, sem áfátt er, 
innan tveggja ára, en ella að hann byggi jörðina sainkvæmt 1. málsgr.

Xú fær landsdrottinn ekki byggt jörð sína fyrir 15. marz, og skal bann þá 
bjóða sveitarstjórn hana til ráðstöfunar gegn hæfilegu eftirgjaldi. Sinni sveit- 
arstjórn ekki þeirri málaleitun innan mánaðar, er honum skylt að auglýsa jörð- 
ina til ábúðar. Geti hann þá enn ekki byggt hana, má hann ráðstafa henni 2 
ár sem hentast þykir, en skylt er honum, ef liann getur ekki byggt jörðina inn- 
an þriggja ára, að bjóða sveitarstjórn bana aftur til ráðstöfunar. Hafi enginn 
nol jarðarinnar. er landsdrottni ekki skylt að greiða af henni opinbera skatta, 
en önnur lögskil af henni verður hann að inna af höndum. •

4. gr.
Taki sveitarstjórn við jörð til ráðstöfunar, getur lnin byggt hana öðrum, 

og ber þá sveitarstjórn ábyrgð á öllum jarðarafgjöldum óg álagi til lands- 
drottins.

5. gr.
Jörð skal ávallt byggja frá fardöguni til fardaga, og skal um það bréf gera, 

sem er byggingarbréf fyrir jörðinni. Gera skal 3 samhljóða frumrit af bygg- 
ingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sin undir í votta viðurvist. 
Heldur landsdrottinn einu, leiguliði öðru, en hið þriðja skal afhenda'hrepp- 
stjóra, er varðvciti það með öðrum embættisskjölum.

6. gr.
í byggingarbréfi skal greina landamerki jarðar og geta þeirra ítaka, er 

hún á i annara manna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða iskvldur hvíla á henni.
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há skal og kvcða á í byggingarbréfi, liverja landsskuld sknli greiða eftir jörð- 
ina og í hverju sé goldin. Svo og ef innstæðukúgildi fylgja jörð og hversu 
mörg þau séu.

7. gr.
■ Nú liefir landsdrottinn vanrækt að gera byggingarbréf fyrir jörð, og skal 

þá svo telja, að hún hafi verið byggð ineð sania leigumála sem síðast var á 
lienni, enda telji úttektarmenn hann hæfilegan og hvorugur aðilja sannar, 
að öðruvisi hafi verið um samið. Telji úttektarmenn þennan leigumála ekki 
við hæfi, ákveða þeir eftirgjald jarðarinnar.

Xú meta úttektarmenn jörð til eftirgjalds, og skal þá miða landskuld 
við leigumála hennar að fornu, að svo miklu leyti sem jörðin er óbrevtt, af- 
rakstur hennar i búrekstri, aðstöðu til ræktunar og sölu afurða, arð af sér- 
stökum hlunnindum, húsakost, vátryggingarkostnað, girðingar og önnur mann- 
virki, er jörðinni fvlgja, svo og kvaðir, er á henni kunna að hvíla.

8. gr.
Ef landsdrottinn bvggir fleirum en einum manni sömu jörð eða jarðar- 

part, þá skal sá hafa, er fyrr tók, en landsdrottinn fá hinum jafngott jarð- 
næði sem hitt var eða bæta skaðann, hvorttveggja eftir mati óvilhallra manna.

II. KAFLI.

Um ábúðartíma. 

í>. gr.
Allar jarðir skal byggja æfilangt, nema nauðsyn beri til að ráðstafa jörð, 

svo sem embættisjörðum, skólajörðum. jörð, sem sveitarfélag á innan hrepps- 
ins, og jörðum, sem líkt stendur á um, um tiltekinn tima, sbr. þó 3. mgr.

Ekkja leiguliða hefir ábúðarrétt hans þar til hún giftist að nýju. Heimilt 
er þó landsdrottni að taka jörð eða jarðarpart úr lífstíðarábúð handa sjálfum 
sér, foreldri sinu, systkini, barni, stjúpbarni, tengdabarni eða kjörbarni, fóst- 
urbarni eða barni þeirra til ábúðar, nema landsdrottinn iiafi fallið frá þessum 
rétti í byggingarbréfi. Uppsögn ábúðar skal vera tilkynnt að minnsta kosti með 
árs fyrirvara.

Xú getur jörð framfleytt meiru en 36 kúgildum, að dómi trúnaðarmanns 
Búnaðarfélags íslands og úttektarmanna, og er landsdrottni ])á ekki skylt að 
byggja æfilangt meira af jörðinni en sem því svarar.

Landsdrottinn má undanskilja leiguliðaafnotum leigur af lóðum undir 
hús eða land til vergagna og uppsáturs i landi- jarðarinnar, sbr. 25. gr.

Undanskilin leiguliðaafnotum eru vatnsréttindi, önnur en til heimilisnota 
og búsþarfa, svo sem til áveitu og rafstöðvar, og nauðsynlegt land til virkjun- 
ar þeirra, námar og önnur þvílík verðmæti, er ekki geta talizt til venjulegra 
leiguliðaafnota á jörð, en leiguliða ber bætur fyrir jarðrask og átroðning, er 
leiðir af virkjun vatns eða starfra'kslu þvílikra fyrirtækja.
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10. gr.
Nú scgir landsdrottinn npp áhúð, cn aðcins at' yfirskinsástæðum, þannig 

að hann hvorki flytur sjálfur á jörðina nc afhcndir hana öðrum til ábúðar 
samkvæmt 9. gr., og cr þá sú uppsögn ögild og á lciguliði hcimting á að fá 
jörðina aftur, cf hann krcfst þess innan árs frá þvi að hann flutti af jörðinni. 
Auk þcss hæti landsdrottinn honum allan þann skaða, cr hann kann að hafa 
hcðið af þcssum sökum.

III. KAFLI.

Um hús á jörð og skyldur landsdrottins og leiguliða.

11- gr.
Skylt cr landsdrottni að láta fvlgja lcigujörð sinni nauðsvnleg hæjarhús 

og pcningshús í góðu lagi, að dómi úttcktarmanna.
Vítalaust cr þó landsdrottni, cf hann lcggur til notliæf jarðarhús, cr nema 

% af landvcrði jarðarinnar, hvorttvcggja að fastcignamati. Ennfremur cr 
landsdrottni vítalaust, ef hartn lcggur til jarðarhús, er nema helmingi af land- 
vcrði jarðarinnar, cf landskuld cr lægri cn '.Ví af vcrði lands og jarðarhúsa 
samkvæmt fasteignamati.

Nú fylgja jörð lóðargjöld, vatnsrcttindi, námar cða önnur þvílik vcrð- 
mæti, cr auka vcrð landsins fram yfir vcrðgildi þcss til húrekstrar, og skal þá 
draga verðgildi þessara vcrðmæta frá landverðtnu, þegar meta skal skyldur 
Iandsdrotíins til liúsabóta.

Undanþeginn þcssari húsaskyldu cr landsdrottinn um þær jarðir, er við 
auðn liggur að mati úttcktarmanna, svo og þær járðir í nánd við kaupstaði eða 
sjávarþorp, cr rctt þvkir að dómi Búnaðarfclags Islands að skipta niður í 
spildur til ræktunar, cnda gcri landsdrottinn fyrir sitt leyti kost á lcigulönd- 
um mcð þcim lcigumála, cr Búnaðarfclag íslands samþykkir.

12. gr.
hcgar cndurrcisa þarf jarðarhús cða auka við þau, cr leiguliða skylt að 

leggja fram rif tófta. gröft allan og innlcnt cfni, svo og aðdrætti á innlcndu 
cfni um allt að 2 km. vcg og á úllcndu cfni um allt að ö km. vcg.

Nú hafa jarðnytjar á lcigujörð aukizt svo við ræktun, að jarðarhús þau, 
sem úttektarmcnn hafa áður talið nægilcg samkvæmt ákvæðum 11. gr. 2. mgr., 
eru orðin ónóg pcningi þeim, cr jörðin framflcytir, og getur leiguliði þá kraf- 
izt, að landsdrottinn auki hús á jörðinni, svo scm úttcktarmcnn tclja nægilcgt, 
shr. þó 11. gr. 2—1. nigr.

Ef Iandsdrottinn vill ekki auka jarðarhús, cr Iciguliða hcimilt að gera hús 
svo sem þörf krcfur, að dómi úttcktarmanna. Skulu úttcktarmenn siðan meta 
húsagerðina til verðs, að frádregnu framlagi lciguliða, og cr landsdrottni þá 
skvlt að grciða lciguliða húsagcrðarkostnaðinn, samkvæmt þvi mati, cnda sc 
þar ckki um óþarfan íhurð að ræða og fullrar hagsýni gætt. Jafnan skal lands-



Þingskjal 410 863

drottni gerður kostur á að vera viðstaddur matsgerðina, og getur liann krafizt 
nægra sönnunargagna um kostnaðinn, að dómi úttektarmanna.

Xú hefir landsdrottinn greitt leiguliða húsagerðarkostnaðinn samkvæmt
2.—3. málsgrein, og iná þá hækka afgjald jarðarinnar sem svarar allt að al- 
mennum útlánsvöxtum Búnaðarhanka íslands af upphæðinni, ank vátrygg- 
ingargjalds af húsunum.

Sama er uni endurnýjun hæjar- eða peningshúsa, ef landsdrottinn neitar 
að endurreisa þau. En þá skal jafnan 'draga frá húsagerðarkostnaði verð liúsa 
þeirra, sem endurnýjuð eru, ásanit álagi og leiguliðahót, shr. 14. gr„ og tekur 
liækkun afgjalds aðeins til niisniunarins.

Akvæði 2. 3. málsgreinar gilda þó ekki, ef landsdrottinn liefir lagt til
nægileg peningshús, seni enn eru í nothæfu standi, en verða nú eigi notuð að 
fullu, vegna breyttra búnaðarhátta á jörðinni.

Xú flytur leiguliði af jörð áður liðin eru 6 ár frá því hús voru reist á jörð- 
inni, og á liann þá endurgjaldskröfu á landsdrottin á V,; af framlagi sinu fyrir 
livert ár, sem vantar á þann tínia, allt samkv. niati úttektarmanna.

13. gr.
Xú á fráfarandi hús á jörð, og eru þau til framhúðar, haganlega fyrir 

koniið og nauðsvnleg til húrekstrar á jörðinni, að dómi úttektarmanna, og skal 
liann þá láta úttektarmenn meta liúsin til peningaverðs, og er þá landsdrottni 
skylt að kaupa þau því verði, sem metið er, shr. þó 11. gr. 2.—4. mgr.

Geti leiguliði ekki selt landsdrottni né viðtakanda hús sín, er honum rétt 
að flytja þau af jörðinni eða selja þau öðrum til brottflutnings og skylt að sjá 
uni, að þau séu rofin, cf viðtakandi krefst, og þá svo, að viðtakanda sé sem 
niinnst mein að.

14. gr.
Leiguliði greiðir leiguliðahót af liúsuin landsdrottins. Miðast leiguliða- 

hótin við varanleik húsanna og er ákveðin af úttektarniönnuni í eitt skipti 
fyrir öll sem jafnt hundraðsgjald af kostnaðarverði þeirra, að frádregnu fram- 
lagi leiguliða. Skal lmndraðsgjaldið vera %—af steinhúsum, en :íí—Hóýí 
af liúsuin úr öðru efni. Innheimtir sýslumaður það á manntalsþingum og 
fvlgir þvi lögtaksréttur. Leiguliðahót allra leigujarða skal greiða í sérstakan 
sjóð, er nefnist endurhyggingarsjóður liúsa á leigujörðum. Sjóðinn skal 
ávaxta i Búnaðarhanka íslands undir vfirstjórn hankastjórnar og atvinnu- 
málaráðuneytisins. Hver jörð liefir sérreikning í sjóðnum og á tilkall til sér- 
eignar sinnar eða liluta af henni til að endurreisa hús og liíhýli jarðarinnar.

Ef leigujörð kemst i sjálfsábúð, fellur niður greiðsla leiguliðahótar, en 
séreign hennar skal standa óhrevfð þar til hús jarðarinnar verða endurreist.

Atvinnuniálaráðherra setur, að fengnum tillögum stjórnar Búnaðarfélags 
Islands. með reglugerð nánari reglur um sjóðinn.

15. gr.
Skyldur er leiguliði að lialda liúsum við, svo að ekki lirörni umfrain eðli- 

lega fyrningu, að áliti og mati úttektarmanna. Setur atvinnumálaráðherra



reglur uni viðliald liúsa á leigujörðum, að fengnum iillögum Búnaðarfélags 
Islands,

Xú liefir leiguliði eigi haldið við jarðarhúsuni samkvæmt ákvæðum, er 
þar að lúta, og skulu úttcktarinenn þá gera honum að hæta það, er á vantar, 
nieð álagi.

16. gr.
Skvlt er úttektarmönnum, ef landsdrottinn eða leiguliði krefst, að skoða öll 

hús á leigujörð og gefa skýrslu uin til aðila. Skulu úttektarmenn sérstaklega at- 
huga umgengni og viðhald húsa, hversu ákvæðum þar að lútandi er fylgt og 
jörð sctin yfirleitt.

17. gr.
Séu hús vátryggð á leigujörðum, skal eigandi bera kostnaðinn. En skylt er 

leiguliða að annast vátryggingu fyrir liönd landsdrottins, ef hann krefst þess.

18. gr.
Xú sér landsdrottinn sér ekki fært að fullnægja þeim skyldum. sem á hann 

eru lagðar nieð lögum þessuin, og skal lionuni það vítalaust, ef hann hýðtir við 
votta leiguliða jörðina til kaups fyrir það verð, er úttektannenn meta, enda fái 
leiguliði gjaldfrest á '!í þess hluta kaupverðs, er kann að vera umfrain veð- 
skuldir, eigi skemmri tíma en þrjú ár, gegn ahnennum útlánsvöxtum Búnaðar- 
hanka Islands og veði í jörðinni næst á eftir áhvílandi veðskuldum með upp- 
færslurétti, og á seljandi heimtingu á, að luis séu vátryggð og kaupandi taki að 
sér veðskuldir.

Þegar úttektarmenn meta kaupvcrð jarðar samkvænit 1. nigr., skal það 
metið með hliðsjón af gildandi fasteignamati, nema sérstakar hreytingar séu 
orðnar á jörðinni frá því, er fasteignamat hefir síðast farið fram.
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IV. KAFLI.

Um leiguliðaskipti á jörð og skyldur leiguliða.

19. gr.
Skylt er leiguliða að ciga lögheimili á áhúðarjörð sinni, nema sveitarstjórn 

og landsdrottinn samþykki annað, sbr. þó 2. gr. 2. málsgr. og 3. gr.

20. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörð, má viðtakandi taka tii voryrkju þá, er' 

hann vill, en eigi má liann flytja hú sitt á jörðina fyrir fardaga, nema fráfarandi 
leyfi. Þó er viðtakanda heimill hagi. þegar 3 vikur eru af sumri, ef liann óskar. 
Fardagar eru, þá er 6 vikur eru yf sumri. og eru þeir fjórir. Er fimmtuílagur i 
sjöundu viku suniars fyrstur þeirra, en sunnudagur síðastur. Ef leiguliði er ekki 
kominn til jarðar að forfallalausu, þá er sjö vikur eru af sumri, né umhoðsmað- 
ur hans, og hvorugur þeirra liefir gert ráðstöfun til að hagnýta liana, liefir leigu-
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liði fvrirgert ábúðarrétti sínuni og lúki laiidsdrottni eins árs jarðarafgjöld. En 
landsdrottinn iná nvtja sér jörð það ár, ef bann getur ekki bvggt öðrum.

21- gr.
Fráfarandi skal liafa flutt allt bú sitt af jörð binn síðasta fardag, nenia við- 

takandi leyfi, að bann bafi það þar lengur. En bvorki má bann beita tún né 
engjar, beldur verja fyrir öllum ágangi frá byrjun gróanda og þar til hann vfir- 
gefur jörðina. Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sem viðtakanda er ekki 
mein að, af búslóð sinni, ef bann má eigi flytja það burt þegar. En það skal 
liann liafa flntt burt svo fljótt sem bann má. og eigi síðar en fyrir næstu vetur- 
nætur. Séu búsmunir þá eigi burt fluttir. skal ábúandi segja breppstjóra til, og 
fer bann með þá scm fé í vanbirðu.

22. gr.
Ef fráfarandi á fyrning lieys, eldsneytis eða byggingarefnis, er liann befir 

aflað á þeirri jörð, skaí liann 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 bann bafa flutt það af jörðinni fvrir næstu bey- 
annir, nema öðruvisi semji. Bannað er að flytja búf járáburð af jörðinni. Akvæði 
þessarar greinar ná þó ekki til þeirra jarða, sem landsdrottni er ekki skylt 
að búsa.

23. gr.
Eráfarandi skal bafa flutt búfjáráburð allan á tún, áður bann fer frá jörð, 

svo snemma, að liægt sé að byrja ávinnslu á benni í ta3ka tíð. Hann skal og 
hreinsa öll bús, heygarða og heytóftir, sem á jörðu eru. Ef fráfarandi vanrækir 
þetta, bæti bann viðtakanda fyrir eftir mati úttektarmanna.

Ef æðarvarp, eggver, selalátur, vergögn eða önnur þvílík blunnindi 
fylgja jörð, á viðtakandi <>11 afnot þeirra það vor, er liann . flytur sig að 
jörð. nema öðruvísi sé um samið. Ef reki fylgir leigujörð. á fráfarandi það. sem 
rekur til miðs föstudags i fardögum.

24. gr.
Um innstæðukúgildi á jörð fer eftir samkomulagi landsdrottihs og leigu- 

liða. Taki leiguliði við kúgildum, skal liann greiða í leigu eftir þau fi'/í af verði 
þeirra eftir verðlagsskrá og skila þeim fullgildum við brottför.

25. gr.
Leiguliði skal bafa öll leiguliðanot ábúðarjarðar sinnar, eða þess bluta, er 

liann býr á, en það eru leiguliðanot að bafa til notkunar allt land jarðarinnar 
eða jarðarparts, öll lnis og mannvirki, svo og hlunnindi, er jörðinni fylgja. 
svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver og annað, sem leiguliðanotum 
hefir fylgt að fornri landsvenju, nema sérstakur samningur sé um annað og 
Búnaðarfélag íslands samþykki eða lög madi öðruvisi fyrir.

Heimilt er að leigja öðrum hlunnindi, sem vegna fjarlægðar eða aðstöðu er 
erfitt að nvtja frá jörðinni, enda sé býlið vel lífvænlegt til búrekstrar, að dómi

Al])t. 193.3. A. (46. löggjafarþingl. 109
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úttektarnianna, þó að þau blunnindi séu undan tekin og eigi bannað i lögum að 
skilja hlunnindi þessi við jörðina.

Þá má landsdrottinn og leigja lóðir undir liús eða land til vergagna og upp- 
sáturs og spildur til ræktunar í óyrktu landi leigujarðar, ef trúnaðarmaður Bún- 
aðarfélags íslands telur það eigi valda leiguliða veruleguin skaða, enda lækki 
jarðarafgjaldið að réttri tiltölu, eftir mati úttektarmanna.

Xú er leiguliðaréttur brotinn, og á leiguliði sókn þess máls. Ef leiguliði'sæk- 
ir ekki, á Jandsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera landsdrottni aðvart, ef 
leiguréttur lians er brotinn, og láta bann vita, hvort bann sækir.

26. gr.
Eigi má leiguliði byggja öðrum af leigujörð sinni, nema landsdrottinn leyfi. 

Aftur á nióti má Iiann leyfa not blunninda cða landsnytja gegn öðrum jafngild- 
um hlunnindum eða landsnvtjmn, sem jörð lians þarf með. Heimilt er honum 
að láta i té nokkrar landsnytjar heimilismönnuni, Sem vinna að búi lians. Enn- 
fremur er lionum beimilt að láta af bendi jarðarafurðir, sem bann hefir aflað 
sjálfur, gégn öðrum jafngildum jarðarafurðmn, og sömuleiðis gegn verði, en 
gæta verður bann þess ætíð, að varanlegar landsnvtjar, blunnindi og ræktun 
jarðarinnar rýrni ekki eða spillist fyrir slik viðskipti með jarðarnvtjar, ella 
greiði hann fullar skaðabætur, eftir mati úttektarmanna.

27. gr.
Ef leiguliði situr illa ábúðarjörð sína, tún eða engi fer í órækt eða liús 

brörna og mannvirki spillast sökum vanbirðu bans, eða jörðin á annan hátt líð- 
ur varanlegar skennndir af bans vöhhnn, befir bann fvrirgert ábúðarrétti sín- 
um, nema liann lofi að bæta úr næsta ár og setji ’tryggingu fyrir. Getur lands- 
drottinn bvenær sem er látið meta skemmdir, er orðið hafa á leigujörð hans, 
og er leiguliði skyldur að bæta þær að fullu.

28. gr.
Leiguliði skal greiða alla skatta og skyldur, er sérstaklega livíla á leigujörð 

hans, og lialda uppi lögskiluin af lienni landsdrottni að kostnaðarlausu. Leigur 
skal liann greiða fyrir 1. október ár livert, en landskuld og önnur afgjöld af 
jörðinni skal greiða eftir á ár livert í fardögum, nenia öðruvísi sé um samið. Xú 
befir leiguliði eigi greilt jarðarafgjöldin tveim mánuðmn eftir gjalddaga, og ber 
lionuni þá að greiða af þeim almenna útlánsvexti Búnaðarbanka Islands frá 
eindaga og innheimtukostnað.

Xú greiðir leiguliði eigi jarðarafgjöld að fullu fyrir veturnætur næstar eflir 
eindaga, og getur landsdrottinn þá bvggt lionuni út af jörðinni, enda sé útbygg- 
ing birt í síðasta lagi fyrir jól næstu á eftir.

29. gr.
Ef landskuld og lcigur greiðast í öðru en peningum, er leiguliði skvldur til 

þess, þótt eigi sé tilskilið, að færa jarðarafgjöld á beimili landsdrottins, ef eigi 
er fjær en 30 km„ ella liafi landsdrottinn umboðsmann, er eigi búi fjær og taki
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við jarðarafgjöldum. Greiðist jarðarafgjöldin í penjngum, er leiguliða liinsveg- 
ar skylt að koma þeiin til landsdrottins, þó að liann búi í ineiri fjarlægð.

30. gr.
Hvarvetna þess, er landsdrottinn byggir leiguliða út vegna vanefnda á 

skyldum lians, skal liann bafa gert það fyrir jól, nema öðruvísi sé mælt í lögum 
þessuni.

l'tbygging skal vera tvimælalaus og sannanleg. Skal þar tekið skýrt fram, 
hverjar sakir leiguliða séu.

31. gr.
Leiguliði fyrirgerir ábúðarrétti sínuni, og varðar útbyggingu, sbr. þó 1. 

tölul., ef hann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, sbr. 20. gr.
2. Brýtur fyrirmæli 26. gr.
3. Brýtur fyrirmæli 27. gr.
4. Greiðir eigi jarðarafgjöld samkvæmt 28. gr.
5. Vanefnir skyldur þær, er liann kann að hafa á sig tekið sainkvæmt 40. gr., 

meira en eitt ár.
Þá hefir leiguliði og fyrirgert ábúðarrétti sinuni án útbyggingar, ef bann 

vísvitandi spillir jörð, húsum eða mannvirkjum eftir að útbyggingarfrestur er 
liðinn, svo sem með því að rifa viði úr búsum til eldsneytis eða gera önnur 
þvilík spellyirki, að dómi úttektarmanna. Þó skal leiguliðinn halda ábúðarrétti 
sínum næsta ár, ef hann greiðir fullar skaðabætur þegar í stað eða setur fullt 
veð fyrir, hvorttveggja að mati úttektarmanna.

32. gr.
Xú vill leiguliði flytja sig af leigujörð sinni, og skal liann þá liafa sagt jörð 

lausri fyrir jól. Skal bann segja landsdrottni eða umboðsmanni hans upp leigu- 
mála þannig að sannað verði.

33. gr.
Ef leiguliði segir eigi lausri leigujörð sinni eftir lögum, en flytur sig af 

henni, geldur hann landsdrottni jarðarafgjöld næsta ár.
Xú befir leiguliði sagt jörð lausri í tækan tima, en flytur sig af lienni fyrir 

fardaga, og bætir bann landsdrottni skaða þann, er af befir lilotizt, eftir mati 
úttf ktarmanna.

34. gr.
Xú hefir landsdrottinn byggt leiguliða löglega út, sbr. 30. gr., og vill leigu- 

liði ekki flytja af jörð eða beitir þrásetu, og er landsdrottni þá rétt að krefja út- 
burðar á sína ábyrgð, og fer um það sem lög mæla fyrir.
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V. KAFLI.

Um breytin« á jarðarafgjöldum fvrir sérstakar ástæður.

35. gr.
Ef land jarðar spillist af vatnsgangi, skriðum, sandfoki, eldsumbrotum 

eða öðru af völdum náttúrunnar, sem leiguliða verður ekki sök á gefin, þá gerir 
hann landsdrottni aðvart eða umboðsmanni bans og krefst skoðunar á skemmd- 
unum. Séu skemmdir ekki meiri en svo, að bættar verði á einu ári, enda nemi 
kostnaður eigi meiru en þriggja ára eftirgjaldi jarðar, skulu báðir, landsdrott- 
inn og leiguliði, bæta skemmdirnar, þannfg að leiguliði leggur þó aldrei meira til 
en svarar eins árs afgjöldum af jörðinni.

Verði land jarðar fyrir meiri skemmdum og til langframa, skidu úttektar- 
menn meta, hve mikill hluti jarðarafgjaldsins verði að teljast leiga eftir landið 
sjálft og bve mikið landverð jarðirnar mundi eiga að lækka að fasteignamati 
vegna skemmdanna, og siðan meta, bve mörg ár sjálf landleigan á að lækka að 
sama skapi.

36. gr.
Xú verða breytingar á verðlagi eða aðstaða til búskapar á jörð breytist, án 

þess að einstök fyrirmæli laga Jx'ssara nái til þess, og getur þá bvor aðilja krafizt, 
að úttektarmenn endurskoði leigumála jarðar og meti eftirgjald eftir jörð með 
bliðsjón af eldri leigumála og breytingum þeim, er orðið bafa síðan hann var 
gerður. Xú telur annarlivor aðilja leigumála jarðar óviðunandi, samanborið við 
leigumála á líkum jörðum í þeirri sveit eða héraði, og getur liann þá á sama bátt 
krafizt endurskoðunar á leigumálanum.

VI. KAFLI.

Um reka á leigujörðum.

37. gr.
Þegar reki fylgir jörð. skal landsdrottinn hafa allan f jögra álna við og lengri, 

en leiguliði allan við minni, nema landsdrottinn vilji nota hann til einliverra um- 
bóta á jörðinni.

Skal þá leiguliði birða við þann, er rekur, sem ætti hann sjálfur og draga úr 
flæðarmáli, svo eigi taki út aftur. Skylt er leiguliða, er sérstakt rekaítak er í 
ábýlisjörð lians, að liirða reka fyrir eiganda, marka bann viðarmarki lians og 
bjarga, svo að sjór taki ekki út. Öll álnarlöng kefli eða minni skulu þá vera eign 
leiguliða.

38. gr.
Xú rekur bval, og skal þá landeigandi liafa 2;i, en leiguliði % bluta livals- 

ins. Leiguliði skal festa hvalinn landfestum og bjarga sem lög ákveða. Gera skal 
hann strax landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans. Komi landsdrottinn eða 
umboðsmaður lians ekki þegar á vettvang, er leiguliða rétt að skera hvalinn, en



áhyrgjast skal haiin landsdrottni allan þann lival, er liann sker. Um endurgjald 
til leiguliða fer seni lög ákveða.

39. gr.
Um allan annan reka á leigujörð fer cftir lagaákvæðum, er gilda þar um í 

hvert sinn.
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VII. KAFLI.

Um jarðabætur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.

40. gr.
Þegar leiguliða er með ákvæðuni hyggingarhréfs gert að skyldu að inna af 

hönduin jarðarafgjald að einhverju leyti með jarðabótuin cða öðruin fram- 
kvæmdum, en hann vanrækir að framkvæma þær, á landsdroltinn heimtingu á 
endurgreiðslu jarðarafgjalds í peninguin, eftir þvi sem úttektarnienn ineta.

Heiniilt er leiguliða, án samþvkkis landsdrottins, að gera minni háttar jarða- 
hælur á áhýlisjörð sinni, ef þær eru að inati trúnaðarinanns Búnaðarfélags ís- 
lands vel og hyggilega gerðar og stuðla að því að hækka jörðina í verði. Skal 
leiguliði, þá er hann fer frá jörðinni, fá jarðahætur þessar greiddar, eftir þvi 
sem úttektarmenn meta, að hækka megi þeirra vegna landskuld á jörðinni, þann- 
ig að hann fái tólffalda landskuldarhækkunina, en þó eigi yfir kostnaðarverð 
jarðabótanna, að frádreginni fyrningu.

41. gr.
Ef leiguliði ætlar að gera meiri háttar jarðahætur, þannig að þær á einu ári 

kosíi hann meira en sem neniur eftirgjaldi jarðarinnar, skal hann jafnan leita 
samkomulags og samþykkis landsdrottins og fara fram á, að hann láti gera 
jarðahótina á sinn kostnað og hækki fyrir því eftirgjald jarðarinnar sem svarar 
vöxtum ræktunarsjóðs.

Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðabótina á sinn kostnað, en hún að áliti 
trúnaðarinanns Búnaðarfélags íslands er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan 
arð, er leiguliða lieiniilt að framkvæma verkið, og á hann þá, er liann fer frá 
jörðinni, sömu kröfu fyrir þá jarðahót eins og segir í næstu grein á undan og 
eftir mati sömu ínanna.

„ 42. gr.
Xú vill landsdrottinn gera jarðahót á jörð, sem er í fastri hyggingu, og getur 

liann þá um það leitað samkomulags við leiguliða. Xáist ekki samkomulag, getur 
hann Iátíð gera jarðahótina engu að síður, en hæti Ieigulíða fullum hótum það, 
sem verkið kann að spilla leiguliðanotum lians. Þegar jarðabótinni er lokið, 
getur hann látið littektarmenn skoða hana og meta, hversu mikið jarðarafgjald 
megi hækka við jarðahótina. Getur hann þá afhent liana leiguliða, og her hon- 
um þá að halda henni vel við og svara henni í góðu lagi eða með álagi. Enn- 
freinur her honum að gjalda árlega þá hækkun á eftirgjaldi, sem metin er fyrir 
jarðahótina.
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Xú er leiguliða, að dónii úttektarmanna, ekki fært að greiða öftirgjalds- 
hækkun samkvæmt 1. lið þessarar greinar, og er landsdrottni þá rétt, með sam- 
þvkki úttektarmanna, að taka hluta af jörðinni til nýhýlis, gegn því að hæta 
leiguliða missinn með umhótum á þeim hluta jarðar, er hann heldur, eða gegn 
hæfilegri lækkun eftirgjaldsins.

43. gr.
Leiguliðahót samkvæmt 14. gr. skal vera forgangskrafa i hú leiguliða og 

ganga jafnhliða þeim kröfum, sem nefndar eru i h-lið 83. gr. skiptalaga, nr. 3,
12. apríl 1878. Krafa sú, er leiguliði á á hendur landsdrottni samkvæmt 12. gr.,
13. gr., 40. gr. 2. mgr. og 41. gr., skal vera forgangskrafa í hú landsdrottins, og 
gengur hún næst á eftir þeim forgangskröfum, sem nú eru í lögum.

VIII. KAFLI.

Um kaupskyldu á Ieigujörðum.

44. gr.
Xú býður landsdrottinn Ieiguliða áhýlisjörð lians til kaups með þeim kjör- 

um, er segir í 18. gr., en leiguliði neitar eða liefir eigi svarað kauptilhoði innan 
missiris, og hefir leiguliðinn þá fvrirgert áhúðarrétti sínum, og getur eigandi þá 
hvggt lionum út af jörðinni fyrir næstu jól að frestinum liðnum.

IX. KAFLI.

Um úttektir á leigujörðum.

45. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörðum, skal taka þær út með lögmætri skoð- 

unargerð. Úttekt á jörðu skal fram fara fyrir 20. júní.
Úttektarmenn skulu gera viðtakanda og fráfaranda aðvart, hvenær úttekt 

fer fram, með nægum fyrirvara, svo og landsdrottni eða umhoðsmanni hans, svo 
þeir geti verið þar viðstaddir og gætt réttar síns.

46. gr.
úttektarmenn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru littektarmenn, hver i sín- 

um lireppi, en hinn aðalúttektarmann skipar sýslumaður, og tvo varamenn, 
að fengnum tillögum sveitarstjórnar. Xú hefir úttektarmaður forföll eða er svo 
nákominn aðila, að hann mætti eigi dómkveðja til matsstarfa í dómsmáli hans 
eða getur talizt vilhallur, og tekur þá varamaður sæti hans. Ef úttektarmenn 
greinir á, skal kalla til varamann þann, sem n;er er, og er hann þá oddamaður.

47. gr.
Úttektarmenn, aðrir en hreppstjóri, skulu vera skipaðir lil 12 ára. Euginn 

er skvldugur að taka við endurskipun fyrr en 6 áV eru liðin frá því að hann hætti



starfanum. Allir fullveðja búendur hreppsins, yngri en 60 ára, eru skyldir að taka 
við útnefningu.

Úttekfannenn skulu áður en þeir byrja starf sitt undirrita í úttektarbókina 
drengskaparvottorð uiii að gegna starfi sínu hlutdrægnislaust og eftir beztu 
vitund og sannfæringu.
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48. gr.
Fttektannenji fá þóknun fyrir starf sitt seni hér segir:

1. Fyrir úttekt á jörð skal greiða svo sem fyrir er niælt i lögum nr. 64 frá 14. 
nóv. 1917, uni laun hreppstjóra og aukafekjur in. m., og kosti fráfarandi 
og viðtakandi bana að hálfu hvor.

2. Fyrir aðrar virðingar- og skoðunargerðir, er um ræðir i löguni þessum, 
ber hverjum úttektarmanni 6 krónur án ferðakostnaðar, og greiðir sá, er 
krafizt hefir virðingar eða skoðunargerðar. Þó kostar landsdrottinn og leign- 
liði skoðun og virðing, sein gerð er sanikvæmt 13. gr., að liálfu hvor.

49. gr.
Úttektarmenn skuln hafa gerðabók, er sveitarsjóður borgar og sýslumaður 

löggildir. Skal í hana rita allar úttektir jarða, skoðunargerðir á jörðum sani- 
kvæint 16. gr. og allar matsgerðir úttektannanna samkvæmt lögum þessuin. 
Þegar úttekt er lokið eða skoðunargerð, skulu úttektarmenn og þeir aðilar, sem 
eru við úttektina, rita nöfn sín undir í bókina til staðfestingar.

Ef aðilar, einn eða fleiri, neita að rita undir úttektargerð, skal þess getið í 
bókun. Skyldir eru úttektarinenn að gefa staðfest eftirrit úr gerðabók gegn end- 
urgjaldi samkv. lögum um laun hreppstjóra, nr. 64, 14. nóv. 1917.

50. gr.
Úttektarmenn skulu lýsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi lnisa, bvað 

á skorti til þess að þau séu fullgild jarðarhús, skemmduin á þeim, ef orðið hafa 
af völduni ábúanda, hvernig húsunuin hefir verið viðhaldið og annað, eftir því 
sem þurfa þvkir.

Ennfreniur skulu þeir taka út og lýsa öðrum ínannvirkjum landsdrottins á 
jörðinni.

Ef innstæðukúgildi fvlgja jörð, skulu úttektarinenn mcta, hvort séu full- 
gild. Þeir skulu og kynna sér nákvæmlega allar jarðarnytjar og meta, hvort jörð 
er sæmilega setin.

51. gr.
Að lokinni úttektargerð greiðir fráfarandi álag til viðtakanda. En greiði 

hann eigi þegar álagið, geri úttektarmenn lögtak til lúkningar álaginu í eignum 
þeim, seni fráfarandi á á jörðinni, eftir því sem hann visar á og fyrir hendi er. 
(ieti viðtakandi sannað, að hann liafi krafizt álags frá fráfaranda, en eigi fengið 
það eða hluta þess, á landsdrottinn að greiða honum það, seni á vantar.
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52. gr.
Ef tvíbýli cða flciri býli cru á jörð, skulu úttcktarnicnn, cf landsdrottinn 

óskar þess, skipta í milluin þcirra liúsuin, inat jurtagörðum og öðruni niann- 
virkjuni, cf til eru og þcss eðlis, að skipt vcrði. Söniulciðis túni, cngi, skógi. 
Iilunninduin og yfirlcitt öllu, scin aðilar koma scr sanian uni að æskja skipta á.

53. gr.
Ef cinhvcr, scni hlut á að niáli, vill cigi lilíta littckt, scni gcrð cr á jörð, 

cða öðruni niats- og skoðunargcrðuni úttcktarnianna sanikvænit löguni þcss- 
iiin, gctur liaiin innan tvcggja vikna krafizt yfirúttcktar cða yfirniats. Skal þá 
sýsluniaður innan bálfs niánaðar skipa fjóra yfirúttcktarnicnn cða yfirniats- 
nienn, og skulu þcir liaga úttckt cða niati á sama bátt. Söniu laun ciga þcir 
fyrir starfa sinn seni úttcktarinenn, og grciðir krcfjandi yfirúttcktar það gjald, 
cf bótuni cr cigi brcytt, ella fcr uni gjaldið scni scgir í 48. gr.

X. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.

54. gr.
Lög þcssi ganga í gildi 1. janúar 1934, og koiíia ákvæði þcirra til frani- 

kvæmda jafnskjótt og lciguliðaskipti verða á jörð, cða nýtt hvggingarhréf er 
gcfið út cða franilcngt cftir að lög þcssi öðlast gildi. Þó konia ákvæði uni 
húsabótaskyldu landsdrottins sanikvænit 11. og 12. gr. ekki til franikvænida 
fyrr cn í fardöguin það ár, cr 5 ár cru liðin frá þvi er lög þcssi öðlast gildi.

55. gr.
Mcð löguin þessuni falla úr gildi lög nr. 1, 12. jan. 1881, jafnóðuni og lög 

þcssi konia til franikvænida, svo og önnur lagafyrirniæli, cr koma í bága við 
lög þessi.
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Ed. 411. Frumvarp

til fjárlaga fvrir árið 1934.

(Eftir 3. uinr. i Nd.).

I. KAFLI. 

T e kj u r :

1. gr.
Árið 1934 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2.-5. gr„ 

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

2. gr.
Ætlað er á, að þessir skaltar og tollar nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur....................................................................... 330000
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................................ 1000000
3. Lestagjald af skipum.............................................................. 45000

1375000
4. Aukatekjur............................................................... ............ 550000
5. Erfðafjárskattur........................................................................ 55000
6. Vitagjald. ... '........................................................................ 425000
7. Leyfisbréfagjöld....................................................................... . 15000
8. Stimpilgjald.......... ............................................................... 400000
9. Skólagjöld ................................................................................ 15000

10. Bifreiðaskattur .............................................. .................... 280000
1740000

11. Útflutningsgjald....................................................................... 800000
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 450000

Flyt ... 1250000 ■3115000
Alþt. ]933. A. (46. löggjiil'nrjjing). 110
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kr. kr.

Flutt ... 1250000 3115000
13. Tóbakstollur............................................ ........................... . 1150000
14. Kaffi- og sykurtollur............................. ............................. 975000
15. Annað aðflutningsgjald .................... ............................. 100000
16. Vörutollur .............................................. ............................. 1200000
17. Verðtollur .............................................. ............................. 1000000

5675000
18. Gjald af innlendum tollvörum ............................. 150000
19. Skemmtanaskattur .............................

Samtals ...
—

100000

9040000

3. gr.

kr. kr.

A.
I. Tekjur af rekstri rikisstofnana eru áætlaðar:

1. Rekstrárhagn. simans .............................................. 220000
2. — vineinkásölu ..................................... 700000
3. — tóbakseinkasöhi ............................. 300000
4. — rikisprentsmiðju ............ ............ 40000
5. — ríkisvélsmiðju ........... 25000
6. — Vifilsstaðabús ..................................... 4000
7. — Kleppsbús.............................................. 3000

1292000

II. Frá dregst:
1. Rekstrarhalli póstsjóðs .............................................. 77140
2. — útvarps............ ..................................... 11125

88265

Eftir • • • • • • 1203735
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Sundurliðun.
Póstsjóður.

kr. kr.

Gjöld:
1. Laun:

a. Eftir launalögum..................................... 110000
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur 87000
c. Bréfhirðingamenn..................................... 25000

222000
2. PóstflutnÍDgar ..............................................
3. Annar kostnaður:

............ 280000

a. Skrifstofukostnaður í Reykjavík, eftir 
reikningi...................................................... 24000

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan 
Reykjavikur .............................................. 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á
stærri póststofum og póstafgreiðslum 12000

d. Önnur gjöld .............................................. 65000
e. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)................... 4140

125140
627140

Tekjui ........... 550000

Fært á 3. gr. A. II. 1. tekjuhalli 77140

Síminn.
Tekjur........................................................................ ........... 1750000
Gjöld: 
a. Til einkasíma i sveitum ............................. • 25000
b. Til starfrækslu landssimanna m. m.:

1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-
anna............................................................... 60000

2. Ritsímastöðin í Reykjavík .................... 157000
3. Loftskeytastöðin i Reykjavík................. 31000
4. Bæjarsíminn i Reykjavík og Hafnarfirði 490000
5. Áhaldahúsið .............................................. 12000
6. Ritsimastöðin á Akureyri .................... 45000
7. Ritsímastöðin á Seyðisfirði.................... 58000
8. Ritsimastöðin á ísafirði............................. 28000
9. Simastöðin á Borðeyri............................. 15000

10. Simastöðin í Vestmannaeyjum........... 23500

Flyt ... 919500 25000 1750000
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kr. kr.

Flutt ... 919500 25000 1750000
11. Simastöðin á Siglufirfli............................ 17000
12. Til annara símastöðva og eftirlitsstöðva 120000

1056500
Launabætur símritara, kvenvarðstjóra, kven- 

símritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar, 
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, greiðist 
eftir sömu reglum sem verið hefir, enda færist þær 
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.

c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m................... 45000
d. Viðbót og viðhald stöðvanna ..................................... 50000
e. Kostnaður af ferðalögum vegna starfrækslunnar, eftir

reikningi, allt að............................................................... 10000
f. Viðhald landssimanna...................................................... 185000
g. Framhaldsgjald ............................................................... 23000
h. Til kennslu handa símamönnum ............................. 2000
i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern .................... 2000
j. Ýmis gjöld ........................................................................ 5000
k. 1. Fyrning á sjálfv. stöð og linukerfi ... 100000

2. — á húsum og áhöldum............ 25000

I. Slysatrygging........................................................................
125000

1500
1530000

220000Fært á 3. gr. A. I. 1
------...

Eignabreytingar. 
út. •

Afborgun af láni L. M. Ericsson, húseign á Seyðisf. o. fl. 75000
Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 45000
Til nýrra símalína ............................................................... 90000

að þvi tilskildu, að samkomulag náist við héruð,
er hlut eiga að máli.

Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 3 ......... 210000

Vineinkasalan.
Tekjur (brúttó af vörusölu) ............................................. 900000
Gjöld:
a. Ýmiskonar rekstrarkostnaður..................................... 192000
b. Fyrning á pakkhúsi og áhöldum (sjá 20. gr.) ... 8000

— 200000

Fært á 3. gr. A. I. 2 700000
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kr. kr.

Útvarpiö.
I. Gjöld:

a. Starfræksla:
1. Yfirstjóm...................................................... 17000
2. Útvarpsstöðin .............................................. 55000
3. Útvarpssalur .............................................. 20000
4. Útvarpsefni     70000
5. Skrifstofan..................................................... 18000
6. Óviss gjöld ... ..................................... 10000
7. Húsaleiga, hiti o. fl..................................... 25000

b. Vextir af láni frá Marconifélaginu í London............
215000

16125
c. Fyrning húss, véla og áhalda (sjá 20. gr.) ............ 30000

11. Tekjur (þar í ágóði viðtækjaverzlunar) ....................
261125
250000

Fært á 3. gr. A. II. 2. tekjuhalli 11125

Eignabreytingar.
Út.

Afborgun af láni frá Marconifélaginu í London £ 5600 
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.)..................................... 124040

B.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................... 20000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Arnarhvoll:

a. Tekjur ................................................................................ 60000
b. Gjöid:

1. Vextir (6,2°/o af 363500) .................... 22500
2. Ýmiskonar rekstrarkostnaður ............ 30230
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.) ............ 7270

Samtals ...

60000

20100
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt 
lögum nr. 14, 9. júlí 1909 .............................................. 17000

2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/o af 3 millj............ 180000
3. Vextir af veðd.bréfum Búnaðarbankans, 6°/0 af 1,5 millj. 90000
4. 'Aðrir vextir................................................................................ 235625

Samtals ... ........... >522625

5. gr.
Óvissar tekjur eru taldar 60000 kr.

Par í ’/t af tekjum Menningarsjóðs.

II. KAFLI.

G j ö 1 d :

6. gr.
Árið 1934 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru i

7.-19. gr.

7. gr.
Vextir af lánum rikissjóðs eru taldir:

kr.
— -J----...-----

kr.

Vextir:
1. Innlend lán ....................................................................... 116961
2. Dönsk lán, d. kr. 114585.99 á 100.00 .......................... 114586
3. Ensk lán, £ 49220 - 0 - 0 á 22.15 ............................ 1090223
4. Vextir af lausaskuldum ... ..............................................

Samtals ... ............

135000

1456770
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8. gr.

kr. kr.

Borðfé Hans Hátignar konungsins 60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfírskoðunar rikisreikninga er veitt:

1. Til alþingiskostnaðar...........................
2. Til yfírskoðanar rikisreikninga
3. Fyrning & alþingishúsi (sjá 20. gr.)

kr. kr.

...................
225000

4000
2170

Samtals ...
i

231170

10. gr.
Til rikisstjórnarinnar er veitt:

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

kr.
Ráðuneytið, rikisféhirðir o. fí.
1. Til ráðherra:

a. Laun............................................................... 32700
b. Til risnu...................................................... 6000

38700
2. Til utanferða ráðherra.................................... . . ... 6000
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins ............ ............ 89200
4. Annar kostnaður........................................... ,. ............ 60000
5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum........... ............ 32000

þar af 1000 kr. persónuleg launabót til núver-
andi rikisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir ritstjórn tiðindanna o. fl 700
b. Til pappirs og prentunar .................... 18000 ■
c. Til kostnaðar af sendingu með póstum 1000 -

19700

Flyt ... 245600
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II.

III.

kr. kr.

Flutt ... 245600
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 5000

ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá

20.gr.)..............................................................•• ............ 2046
252646

Hagstofan:
1. Laun ............................................................................... 11800
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna.................... 14000
3. Prentun eyðublaða............................................................ 2500
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m......................................... 5000
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ............................. 22000

— 55300
Utanríkismál o. fl.
1. Til sendiráðs í Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra ..................................... 20000
b. Húsaleiga....................................................... 6000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds..................................... 20000

66000
2. Til meðferðar utanríkismála ..................................... 12000
3. Ríkisráðskostnaður ...................................................... 4000
4. Kostnaður af sambandslaganefnd ............................. 500

82500

Samtals ... ............ 390446

1L gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.
A.

Dómgæzla og lögreglustjórn.
Hæstiréttur:
a. Laun.................................................................................... . 28700
b. Annar kostnaður............................................................... 10000

Par at 3000 kr. til ritara. 38700

Flyt ... . ». . . • 38700
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kr. kr.

Flutt ...
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra..........
3. Laun hreppstjóra......................................................................
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins í Reykjavík:

a. Láun 3 fulltrúa og 2 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting..................................
c. Ýmis gjöld ........................................................................
d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veð-

málahækur ........................................................................

23000
4860
6500

500

38700
140000
24000

34860

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavík
a. Laun 5 skrifara .....................................
b. Laun 6 tollritara.....................................
c. Aðstoð og aukavinna.............................
d. Húsaleiga, Ijós og biti ... ............
e. Innheimtukostnaður .............................
f. Ýmis gjöld...............................................

20000
30000
10000 !
8400 !

20000 !
14000 '
----------! 102400

6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara..........................
b. Húsaleiga, ljós og hiti ..................................
c. Ýmis gjöld ............................................ .

25000 
8800 ;
3500 ’

----------! 37300

7. Toll- og löggæzla ...............................................................
8. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta...........
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 250000 kr. framlagi

úr landhelgissjóði ...............................................................
10. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................
11. Til hegningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostn-

aður fangelsa ........................................................................
(Par af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).

12. Til vinnuhælisins i Litla-Hrauni.....................................
(Par af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.).

13. Sakamálakostnaður og lögreglumála .............................
14. Rorgun til sjódómsmanna.....................................................
15. Rorgun til setu- og varadómara .....................................
16. Til endurskoðunar réttarfarslöggjafarinnar....................

70000
100000

300000
20000

15000

25000

30000
2000
5000
3000

Alþt. 1933. A. (4fi. löggjafarþing).
Samtals A. ... 947260

íii
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kr. kr.

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 

eyri undir embættisbréf .. ..................................... 45000 •
b. Fyrir embættisskeyti ...................................................... 55000

Brunaábyrgðar- og fasteignagjald nokkurra rikis- 
fasteigna ...............................................................................

100000

25000
Til embættiseftirlitsferða...................................................... 6000
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og 
fyrir skattvirðingar ............................................................... 45000
Til- ríkisskattanefndar ...................................................... 6000
Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl............................... 25000

Samtals B. ...
1

207000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 230000
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi
3. Styrkur til læknisvitjana banda sveitum, sem eiga

6000

sérstaklega erfiða læknissókn..............................................
Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Kolbeinsstaða-,

Eyja- og Miklaholtshreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. 
til hvers, 600 kr. — 2. Til Staðarsveitar 200 kr. —
3. Til Bæjarhrepps 300 kr. — 4. Til öræfinga 400 kr.
5. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 6. Til Grímseyinga 
400 kr. — 7. Til Suðureyrarhrepps 200 kr. — 8. Til 
Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 9. Til Holts- 
og Haganeshreppa 300 kr. — 10. Til Breiðdalshrepps 
300 kr. — 11. Til Eyrarsveitar 200 kr. — 12. Til Fiat- 
eyjarhrepps í Þingeyjarsýslu 200 kr. — 13. Til Sel- 
vogshrepps 150 kr. — 14. Til Vestur- og Austur-Eyja-

7550

Flyt ... ............ 243550
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kr. kr.

Flutt ...
fjallahreppa 200 kr. — 15. Til Sléttu-, Grunuavíkur- 
og Snæfjallahreppa, 300 kr. til hvers, 900 kr. — 16. Til 
Borgarfjarðarhrepps í Norður-Múlasýslu 300 kr. — 
17. Til Rauðasands- og Barðastrandarhreppa, 150 kr. 
til hvors, og til Múlahrepps 250 kr„ 550 kr. — 18. Tit 
Fjallahrepps í Norflur-Þingeyjarsýslu og Jökuldals- 
hrepps i Norður-Múlasýslu, vegna byggðar i Möðru- 
dalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr. 
19. Til Árneshrepps i Strandasýslu 600 kr., sé hér- 
aðið læknislaust. — 20. Til Nauteyrarhrepps 300 kr. 
21. Til Reykjarfjarðarhrepps 150 kr. — 22. Til Loð- 
mundarfjarðarhrepps 150 kr. — 23.TÍ1 Álftveringa 250kr.

4. Til læknis i Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkra-
vitjunum í Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit og Reykja- 
víkurhéraði, utan kaupstaðarins,. og fara eftir taxta 
héraðslækna ........................................................................

5. 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 hlutann, frá 
Hólmavík til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýslu.

6. Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts í Reykjavik
7. Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins-

sonar í Reykjavik ...............................................................
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavik og læknanna 

Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bund- 
inn þvi skilyrði, að þeir, hver nm sig, segi stúdentum 
i læknadeild háskólans til í 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 radiumsjóðs íslands, styrkur til radiumlækn-
inga .........................................................................................

800
800
800

243550

1200

2400

800

800

2000

Flyt ... 250750
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Flutt ...
9. Til Jónasar Kristjánssonar héraðslæknis, Sauðárkróki, 

ferðastyrkur til að sækja læknafund i Stokkhólmi, 
þar sem rætt verður um hollustu og óhollustu mat- 
aræðis.........................................................................................

10. Landsspítalinn: 
Rekstrarkostnaður
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna ...................................................... ............
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsfólks ..................................... 79000
2. Fæði ....................................................... 68000
3. Þvottur og ræsting ............................. 32000
4. Lyf og umbúðir...................................... 17000
5. Ljós og hiti.............................................. 24000
6. Viðhald og umbætur............................. 25000
7. Skattar ...................................................... 5000
8. Til að kaupa stórsegul til augnlækninga 2000
9. Ýmis gjöld ............................................ 20000

Þar af 3500 kr. til þess að leggja 
útvarpsleiðslur og heyrnartæki að rúm- 
um sjúklinga.

10. Fyrning húsa og áhalda .................... 44500

C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar, þar i
fæði ljósmæðranema.............................................. •...

Þar frá dregst:
1. Daggjöld sjúklinga.....................................  232000
2. Tekjur af röntgendeild............................. 45000
3. Skurðstofugjald o. 11.................................. 15500

11. Holdsveikraspitalinn...........................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...................................
B. Annar kostpaður-

1. Laun starfsmanna..................
2. Viðurværi 30 manna..........

kr. j kr.______ 1__________!---------------

. ... i 250750

41000

316500 i
i

11200 
368700 j

1000

76200

292500

Mismunur ...

... 11400
12000

76200

57082

6900

rt ... 23400 6900 385032
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kr. kr.

3. Klæðnaður .............................
Flutt ... 23400

1000
4. Lyt og sáraumbúðir ............ 1800
5. Ljós og hiti............................. 9000
6. Húsbúnaður og áhöld............ 1000
7. Viðhald á húsum.................... 2500
8. Þvottur og ræsting.................. 1000
9. Flutningskostnaður ............ 1000

10. Greftrunarkostnaður ............ 5Ó0
11. Skemmtanir ............................. 500
12. Skattar o. fl............................... 3000
13. Ýmisleg gjöld .................... 1000
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)... 4482

12. Geðveikrahælið á Kleppi: 
1. Gamli spitalinn ... .

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

1. Kaup fastra starfsmapna ............ 13000
2. Kaup daglaunamanna .................... 750
3. Matvæli .............................................. 29000
4. Fatnaður sjúklinga........................... 3000
5. Klæðnaður starfsfólks .................... 500
6. Lyf og sáraumbúðir .................... 500
7. Ljós og hiti ..................................... 9000
8. Viðhald og áhöld ............................. 6000
9. Þvottur og ræsting............................. 4000

10. Flutningskostnaður............................. 2000
11. Skemmtanir ..................................... 500
12. Skattar m. m....................................... 2500
13. Óviss gjöld ..................................... 1400
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)............ 3064

6900

50182

57082

5900

75214 !

385032

45527

81114 i

81114 ! 430559Flyt ...
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Flutt
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr. 1,50 á dag

Mismunur

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

............

1. Kaup fastra starfsmanna ............ 26000
2. Kaup daglaunamanna .................... 1500
3. Matvæli .............................................. 36000
4. Fatnaður sjúklinga ............................. 3500
5. Fatnaður starfsfólks.......................... 1000
6. Lyf og sáraumbúðir........................ 3500
7. Ljós og hiti ..................................... 10000
8. Viðhald og áhöld ............................. 6000
9. Pvottur og ræsting............................. 6500

10. Flutningskostnaður............................. 2000
11. Skattar og tryggingar .................... 3000
12. Skemmtanir ..................................... 500
13. Óviss útgjöld ..................................... 1500
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.).................... 3355

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum ...

Mismunur ...

Heilsuhælið á Vífilsstöðum ...........
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis.............................
B. Laun aðstoðarlæknis....................
C. önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna..................
2. Viðurværi...................................
3. Lyf og hjúkrunargögn...........

............ 40000

............ 100000

............ 16000

kr. 1 kr.

81114 430559

35587

45527

69255 •

5900

104355

110255

41000

69255

1350

5900
5000

Flyt ... 156000 10900 501164
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kr.

Flutt ... 156000 10900
Ljós og hiti .............................................. 24000
Þvottur og ræstiug................................... 15000
Viðhald húsa.............................................. 10000
Viðhald véla.............................................. 3000
Húsbúnaður og áhöld............................. 10000
Flutningskostnaður................................... 5000
Óviss gjöld .............................................. 5000
Fyrning á húsum (sjá 20. gr.)............ 3350

• 231350

242250

14.

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 120 sjúklingum, 5 kr. á dag 219000 
Meðgjöf með 15 'börnum, 4 kr. á dag ... 21900

240900

ínur ...Mismi 1350

Heilsuhælið á Reykjum i Ölfusi;
Rekstrarkostnaður .............................................. ............
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og annars starfsfólks............ ... 9000
B. Annar kostnaður:

1. Fæði............................................................... 14000
2. Lyf og hjúkrunargögn............................. 1000
5. Ljós.................... ..................................... 1000
4. Pvottur og ræsting..................................... 2000
5. Viðhald húsa og áhalda .................... 2000
6. Flutningur og simakostnaður ............ 2000
7. Óviss gjöld .............................................. 1500
8. Fyrning húsa.............................................. 1272

24772

33772
Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 6500 legud., 5 kr. á dag ............ 32500

Mismunur ... 1272

Flyt ... ... ... 502436

1272
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kr. kr.

Flutt ...
15. Heilsuhælið í Kristnesi:

Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og aðstoð ..............................................
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsfólks .......... .................... 27000
2. Fæði..................................... .................... 45000
3. Lyf og hjúkrunargögn... .................... 3500
4. Ljós og hiti .................... .................... 12000
5. Pvottur og ræsting......... .................... 3000
6. Viðhald húsa og véla ... .................... 5000
7. Viðhald læknistækja ... .................... 500
8. Húsbúnaður og áhöld... .................... 5000
9. Flutningskostnaður .................... 4000

10. Ýmis gjöld .................... .................... 5000
11. Fyrning húsa og áhalda .................... 7670

7400 j

117670

502436

970

Hér frá dregst:
Daggjald 68 sjúklinga. 5 kr. á dag

125070

124100

Mismunur 970

16. önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að

Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða 
aðnjótandi, sendi umsóknir um hann fyrir 1. októ- 
ber, enda fylgi umsóknunum rekstrarreikningar, 
gerðir eftir fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar.

Styrkupphæðirnar miðast við fjölda legudaga, 
enda fari tekjur þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkra- 
skýlið hefir af hverjum sjúklingi á legudag, að 
viðbættum* styrknum fyrir hvern legudag, ekki 
fram úr þeirri upphæð, sem talizt getur sanngjarnt 
kostnaðarverð á hverjum stað, miðað við sjúkra- 
húsrekstur i Iandinu yfirleitt. Það er og skilyrði 
fyrir styrkveitingu, að sjúklingar þeir, sem ríkissjóð-

Flyt ...

15000

15000 ; 503406
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kr. kr.

Flutt ...
ur greiðir sjúkrahúsunum eða sjúkraskýlunum fyrir, 
njóti sömu kjara sem innanhéraðssjúklingar.

b. Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
c. Til Reykhólalæknishéraðs, til greiðslu vaxta af

skuldum (er nema nál. 20500 kr.) vegna læknis- 
bústaðar á Reykhólum ..............................................

d. Bólusetningarkostnaður ..............................................
e. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um

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

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

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

þýðuskólum.......................................................................
i. Til bjálparstöðvar hjúkrunarfélagsins Líknar, gegn

a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur ...
j. Til hjálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar

fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði 
Aki.reyrar ... ...............................................................

k. Til félags íslenzkra hjúkrunarkvenna ....................
1. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sér gervilimi

m. Til Gísla Kristjánssonar, til þess að standast kostn- 
að við dvöl f sjúkrahúsi erlendis.............................

n. Til hjónanna Finnboga Sveinssonar og Sæunnar
Sæmundsdóttur á Velli í Hvolhreppi, styrkur til 
hælisvistar handa fávita syni þeirra ........... —

o. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grímsey, gegn jafn-
mikilli launabót annars staðar að............................

p. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ...........

17. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra............................

Samtals

Aiþt. 1933. A. (,4Í». löggjnfarþing

15000 503406

5000

1200
3500

12000

2000

10000

2000 ,

3000

500 
500 ’

2000

1500

1000

300
1600
------- 61100

65000

629506

112
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

kr. kr.

A.
Vegamál.

1. Stjórn og undirbúningur vegagerða :
1. Laun vegamálastjóra............................. .................... 6900
2. Laun aöstoöarverkfræðings ........... .................... 6160
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi ... ..................................... .................... 5000
4. Til aðstoðarmanna og mælinga .................... 16000
5. Skrifstofukostnaður ............................. .................... 13000

II. Þjóðvegir. 47060
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegur..................................... 15000
2. Stykkishólmsvegur .................... 6000
3. Vesturlandsvegur .................... 7000
4. Saurbæjarvegur ............................. 4000
5. Holtavörðuheiðarvegur ........... ... 40000
6. Geiradalsvegur ............................ 4000
7. Langadalsvegur í ísafjarðarsýslu 3000
8. Breiðadalsheiðarvegur í Isafj.s. 8000
9. Kollafjarðarvegur .................... 3000

10. Húnavatnssýsluvegur ............ 5000
11. Hofsósvegut ............................. 5000
12. Blönduhlíðarvegur .................... ... 10000
13. öxnadalsvegur ............................. 7000
14. Ljósavatnsskarðsvegur ........... 12000
15. Pistilfjarðarvegur .................... 7000
16. Bakkafjarðarvegur .................... 4000
17. Vopnafjarðarvegur .................... 4000
18. Jökulsárhliðarvegur.................... 5000
19. Fjarðarheiðarvegur .................... 10000
20. Breiðdalsvegur ............................. 4000
21. Geithellnavegur............................. 5000
22. Suðursveitarvegur .................... 3000 1
23. Síðuvegur ..................................... 5000
24. Eyjafjallavegur ............................. 20000
25. Hreppavegur ............................. 8000 204000

b. Viðhald og umbætur .................... 400000 i _____
604000

III. Til brúargerða.............................................. ... ... ... 100000
IV. Fjallvegir...................................................... .................... 25000
V. 1. Til áhalda ............................................. ........... ... 15000

2. Til bókasafns verkamanna ............ 300
15300

Flyt ... ... 791360
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kr. kr.

Flutt ...
VI. Til sýsluvega:

1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegu að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 

staðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra selur.

2. Tiilag til akfærra sýsluvega, 15% af bifreiðaskatti
3. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...

VII. Tilmalbikunar áþjóðvegaköflum,20°/o afbifreiðaskatti 
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. Vöruflutningastyrkur til hafnleysishéraða á Suðurlandi

Um úthlutun styrksins til hinna einstöku héraða 
fer eftir reglum, er atvinnumálaráðheira setur.

XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 
ferðamönnum........................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskekktum bæjum í þjóðbraut.

XIII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-
um nr. 44 27. júní 1925 ..............................................

XIV. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.).............................

Samtals A.

1.

B.
Samgöngur á sjó.

Til strandferða:
a. Rikissjóðs ........................................................................

enda verði launagreiðsla til yfirmanna skipanna 
í samræmi við launagreiðslur eftir lögum nr. 63 7. 
maí 1928, að því leyti, sem við verður komið og við á.

(Par af fyrning kr. 50000, sjá 20. gr.).

Flyt ...

. ... 791360
i

15000 i

42000
100000
----------- ; 157000

56000
i

300 !
300 j 
300

-----------í 900
250

5000
20000

330000

330000

3000

5000
552

1039062
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Flutt ...
b. Eimskipafélags íslands
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

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

Samtals B. ...

C.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- og bafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

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

2. Laun aðstoðarverkfræðings ....................
3. Húsaleiga, Ijós og hiti.............................
4. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi
5. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn

ingi ...............................................................
5. Til aðstoðarmanna og mælinga ............

II..
III.
IV. 
V.

VI.
VII. 

VIII.

IX.

Laun vitavarða......................................................................
Rekstrarkostnaður vitanna.............................................. .
Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ...........
Til áhaldakaupa ... .......................................................
Ýmislegt................................................................................
Til hafnargerðar á Akranesi .....................................
Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að J/s kostn- 
aðar, gegn ?/3 annarsstaðar að, enda sé það fé 
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun, og sé 
verkið framkvæmt undir eftirliti vitamálastjóra ...
Til sjómælinga ...............................................................
Fyrning (sjá 20. gr.)...........................................................

kr. kr.

330000
250000

24000
604000

78300

............ 682300

6900

6160
6300
7000

2500
3500

32360
25000

125000
8000
5000

25000
25000

31000
10000
84430X.

Samtals C. ... 370790
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

Á. kr. kr.
Kirkjumál.

Biskupsdæmið:
1. Laun biskups........................................................................ 7900
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, ............................. 3000

10900
Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27.febr. 1880, 1. gr. 300
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

lögum nr. 49 1907 ...................................................... 120
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

óg prestsekkjur njóta samkvæmt lögum................... 8000
4. Framlag til prestlaunasjóðs.............................................. 260000

Stjórninni er beimilt að greiða 3Íra Einari Tbor-
lacius í Saurbæ 1000 kr. úr prestlaunasjóði fyrir
að vinna að undirbúningi og fjársöfnun til Hall-
grimskirkju.

.5. Til dómkirkjuprestsins í Reykjavík, fyrir skýrslugerðir 1000 !
6. Embættiskostnaður presta .............................................. 60000
7. Til Kvennabrekkusafnaðar í Dalasýslu, vegna sér-

stakra fjárhagsvandræða út af kirkjubyggingu 3000
— 332420

Samtals A. ..
B. 343320

Kennslumál.
I. Háskólinn:

a. Laun................................................................................ 101900
Þar af til kennslu i lífeðlisfræði og lyfjafræði

kr. 2500.
b. Til kennslu í réttarlæknisfræði ............................. 400
c. Til kennslu i söng...................................................... 800
d. Til kennslu í bókhaldi.............................................. 400
e. Námsstyrkur ............................................................... 15000
f. Húsaleigustyrkur ...................................................... 9000
g. 'Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans 25000

(þar í styrkur til jarðvegsrannsókna, kr. 5000,00)
b. Til kennsluáhalda læknadeildar............................. 800
i. Til kennslu í efnafræði.............................................. 1600
j. Hiti, Ijós, ræsting og vélgæzla ............................. 4000

Flyt ... 158900 |
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Fiutt ..
k. Önnur gjöld:

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

2. Ýmis gjöld .............................................. 5000

l. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta ....................
m. Til stúdentaráðs háskóla ísiands, til þess að

starfrækja leiðbeiningaskrifstofu.............................
n. Til þýzks sendikennara .....................................
o. Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ...........

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til íslenzkra stúdenta í 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 Leifs Ásgeirssonar til framhaldsnáms í stærð-
fræði................................................................................

d. Til Jóns Blöndals, til lokanáms í hagfræði ...
e. Til Gústafs E. Pálssonar, til lokanáms í verkfræði

í Þýzkalandi ...............................................................
f. Til Trausta Einarssonar, tii lokanáms i stjörnu-

fræði í Þýzkalandi......................................................
g. Til Samúels Ketilssonar stúdents, til framhalds- 

náms í sútunarefnafræði og leðuriðnaðarverkfræði

III. Fræðslumálastjórnin:
1. Laun fræðslumálastjóra .....................................

kr. kr.

158900

9000
750

800
1000

188
170638

24000

8000

1200
1200

1200

1200

1500
383001

6900
800

5000
--------  12700

74320

74320 221638

2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að .......... .
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi

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

1. Til bókasafns skólans .................... 800
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 8000
3. Til viðhalds .....................................
4. Til stundakennslu og til prófdóm-

3000

enda, allt að ..................................... 9000

Flyt ... 20800
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kr. kr.

Flutt ... 20800 74320 221638
5. Húsaleigustyrkur handa 15 læri-

sveinum, 75 kr. handa hverjum ... 1125
6. Námsstyrkur ..................................... 2800
7. Læknisþóknun..................................... 400
8. Til kennslutækja ............................. 1000
9. Ýmisleg gjöld ............................. ... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 200
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 1500
12. Til bókasafnsins íþöku.................... 200
13. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 3540

35065
Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita — 109385

efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleigustyrkur sé venjulega aðeins veittur utan-
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar-
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöín n.

V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Laun........................... ................................... .......... 38180
b. Önnur gjöld:

1. Til aukakennara og stundakennslu 20000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennsluábalda........... 1200
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 10000
5. Námsstyrkur ..................................... 1000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum, ’ (
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörzlu..................................... 2000
7. Til viðhalds ..................................... 3000 í
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3500
9. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 3160

45860 ;
VI. Kennaraskólinn: ---------_----- 84040

a. Laun................................................................... .......... 16800
b. önnur gjöld:

1. Stundakennsla..................................... 4000
2. Eldiviður og ljós ............................. 2500
3. Bókakaup og áböld............................. 400
4. Námsstyrkur ..................................... 2500 j

Flyt ... 9400 16800 415063
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kr. kr.

16800 415063Flutt ... 9400
Utanbæjarnemendur gangi að

styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til viðhalds ........... .................... 800
6. Ýmisleg gjöld ........... .................... 3500
7. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 1090

Stýrimannaskólinn:
a,- Laun................................... .....................................
b. önnur gjöld:

1. Til stundakennslu ... ..: ............ 2000
2. Til eldiviðar og ljósa .................... 1800
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra............................ .................... 300
4. Ýmisleg gjöld ........... .................... 3000
5. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 700

Vélstjóraskólinn:
a. Laun................................... .....................................
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakennslu ... .................... 800
2. Húsnæði .................... .................... 3800
3. Ljós og hiti ............ .................... 1150
4. Til prófhalda ............ .................... 1000
5. Ýmis gjöld.................. .................... 650

' Við skólana undir liðunum IV.—VIII. skal vera

14790 I
______ j 31590
12720 '

7800
--------  20520
8400

7400 ;
--------i 15800

skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern 
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
tillögurn skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun...................................................... 8520
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-

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

1. Til verklegs náms...........  2000
2. Til kennsluáhalda ... 600

I

Flyt ... 2600 9970 482973
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3. Til eldiviðar og Ijósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ........... 3000

9100
Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .. . ... 1034

bændaskólans á Hvanneyri:
Laun............................................. 8880
Til smiða- og leikfimikennslu 1300
Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms............ 2875
2. Til kennsluáhalda............ 500
3. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld.................... 3000

Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ...> ... 1790

Styrkurinn' til verklegs nátns í bændaskól- 
unum á Hólum og Hvanneyri veitist nemend- 
um, sem stuuda verknám samkvæmt samningi, 
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólun- 
um dagbókum um vinnubrögðin yfir námstim- 
ann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis 
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei bærri 
uppbæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
viku námstímans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve 
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

X. Iðnfræðsla:
a. Til iðnaðarmannafélagsins i Reykjavík, til þess

að reka iðnskóla í Reykjavík, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar..............................................

b. Til iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til
kvöldskólabalds .......................................................

c. Til iðnaðarmannafélagsins á ísafirði, til skóla-
halds.......................................................•.......................

Alþt. 1933. A. Í4fi. löggjafnrþing)

kr. kr.

I
. ... 482973

20104

22345
42449

I

6500

1500

1000

9000 525422
113

FJyt ...
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d. Til iðnaðarmannafélagsins í Hafnarfirði, til

kvöldskólahalds ..............................................
e. Til iðnaðarmannafélagsins í Vestmannaeyjum,

til kvöldskólahalds......................................................
Styrkurinn til þessara 5 skóla má þó ekki 

fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu 

skýrslu um starf sitt.
f. Til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

XI. Verzlunarskólar:
a. Til kaupmannafélagsins og verzlunarmanna- 

félagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla

kr. kr.

9000 525422

1200

1200 -

3000
--------  14400

fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands-
stjórnarinnar, þó ekki yfir 3A kostnaðaf............

b. Til sambands samvinnufélaganna, til þess að 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar ...

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík: 

a. Húsnæðisstyrkur .................... 5000
b. Rekstrarstyrkur............ ............ ... 18000
c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, 

er allt skólaárið, allt að............
sem

4000
d. Námsstyrkur til sveitastúlkna... ... 1000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi : 
a. Rekstrarstyrkur............................. 12000
b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, 

er allt skólaárið, allt að............
sem

2000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara í föstum skólum og dýrtíðaruppbót
2. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót ....................

5000

5000
-------- 10000

2 8000

14000
42000

360000
70000

Flyt ... 430000 591822
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3. Til farkennslu og eftirlits með beimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir............................
4. Styrkur til byggingar barnaskóla utan kaupstaða 

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Giðum:

a. Laun...................................................... 9120
b. Til hannyrða-, leikfimi- og 

kennslu .............................
smiða-

2000
c. Önnur gjöld:

1. Til kennsluáhalda 500
2. Til eldiviðar og ljósa ... 4000
3. Ýmisleg gjöld ........... 3000
4. Til viðhalds.................... 1700

9200
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ............ 800

2. Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929
a. Rekstrarstyrkur..................................... 75000
b. Stofnkostnaður...................................... 5000

3. Til gagnfræðaskóla samkv. 1. nr. 48 1930. ...
4. Til gagnfræðaskóla Reykvikinga ... ............
5. Til unglingafræðsln utan kaupstaða, samkv. 20.

gr. 1. nr. 48 1930 ......................................................
6. Til bókasafna við unglingaskóla ....................
7. Ritstyrkur fyrir kennslubækur handa skólum ... 

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við alþýðuskóla Þingeyinga
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................

Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2. eru bundnir því 
skilyröi hvor um sig, að atvinnumálaráðherra 
samþykki reglugerðir skólanna.

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

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrum á Isafirði eða i ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 
um skilyrðum.

4. Til húsmæðrafræðslu í Vík i Mýrdal ............

430000 í 591822

4000 j 
15000 i

----------- ! 449000

21120

80000
50000

2500

12000
1600
1600

4500
7000

4500

800

168820

16800

Flyt ... 1226442
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XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............

Par af fyrning húss kr. 550,00 (sjá 20. gr.). 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemend-

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

33550

XVII. Til blindravinafélags íslands .....................................
XVIII. Sundkennsla o. fl.:

2600

1. Til sundkennslu í Reykjavík .............................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, 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 ríkisfé, 
njóti kennslunnar ókeypis.

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

300

1

kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ... 2400
3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en í Rvik ...

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefndum með því 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

2400 j

kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að 5000

XIX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi
—------ •—- 12700

kennslu i teikningu og tréskurði í þjóðlegum stíl 
XX. Til Geirs Þormars tréskurðarmeistara á Akureyri, 

til að halda uppi kennslu á Norðurlandi i teikn-

1500

ingu og tréskurði í þjóðlegum stíl.............................
XXI. Til íþróttakennslu og leikfimikennaraprófs, samkv.

600

1. nr. 24 1932 ............................................................... 2400
XXII. Til iþróttasambands Islands .....................................

XXIII. Til Sínu Ásbjörnsdóttnr leikfimikennara, til fram-
5000

haldsnáms erlendis ......................................................
XXIV. Til glfmufélagsins Ármanns, upp í halla af ferð 

glímuflokks til Stokkhólms i tilefni af íslenzku

1000

vikunni þar........... ...................................................... 1500

Samtals B. ... ........... 1284692
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15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt;

kr. kr.
1. Landsbókasafnið:

a. Laun ................................................................................ 22550
b. Launabót til 2. bókavarðar, 1000 kr........................... 1000
c. Til aðstoðar...................................................................... 3800
d. Til þess að kaupa bækúr og bandrit og til bókbands 12000
e. Til þess að semja spjaldskrá ..................................... 800
f. Til þess að semja og prenta skrá um bandrit 2400
g. Til ritaukaskrár ............................................................... 900
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið................................... 360
i. Húsaleiga........................ ...................................................... 2000
j. Ýmisleg gjöld........................................................................ 1000

46810
2. Þjóðskjalasafnið:

a. Laun....................................................................................... 6400
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns .............................................. 5000
c. Ýmis gjöld ........................................................................ 1000

12400
3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:

a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............ 6400
b. Til aðstoðar, eftir reikningi ..................................... 2500
c. Til þess að útvega forngripi ..................................... 1200
d. Til áhalda og aðgerða...................................................... 1200
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 800

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

12100
4. Náttúrufræðifélagið:

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

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

3400
5. Landsbókasafnshúsið:

a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ............................. 6500
b. Til viðhalds og ábalda .............................................. 1800
c. Fyrning (sjá 20. gr.)...................................................... 3639

11939
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og sýslusjóði...................................................... 1800

'Flyt ... ............ 88449
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kr. kr.

Flutt ...
7. Aukastyrkur til fjögurra bókasafna:

a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskiidu, að 
Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu með 
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar

b. Til bókasafnsins á (safirði, að því tilskildu, að
Guðmundur Gísiason Hagalin rithöfundur hafi 
þar bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar ......................................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
d. Til bókasafns Hafnarfjarðar .................................. .

8. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá sýslusj.
9. Til hins islenzka bókmenntafélags..................................

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

10. Til Þjóðvinafélagsins ..............................................
11. Til Fornleifafélagsins ......................................................
12. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl..................................................................
13. Til Snorrabókasafns í Reykhölti .....................................
14. Til útgáfu allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar

Sigfússonar, gegn þreföldu framlagi annarsstaðar að
15. Til Helga Guðmundssonar kennara i Austmannsdal, 

til þjóðsagnasöfnunar á Vestfjörðum og útgáfu safnsins
16. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um 

skjöl, er ísland varða og geymd eru iskjalasöfnumiKaup- 
mannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið eftirrit af skránni

17. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur, enda 
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds síðuslu sýn- 
ingu hvers leiks........................................................................

18. Til frú Soffíu Guðlaugsdóttur, til sjálfstæðra leiksýninga
19. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
20. Til leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300

kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað .............................
21. Til tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.

framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur .............................

Flyt ...
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kr. kr.

Flutt ... 117549
22. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 

urutn og barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis 
kennslu í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum 
og barnaskólum....................................................................... 1600

23. Til Sambands islenzkra karlakóra ............ ............ 3000
24. Styrkur tii skálda og listamanna, þó eigi minna en 

500 kr. til hvers ... ....................................................... 5000
25. Til dr. Guðm. Finnbogasonar til þess að vinna að 

bók um eðliseinkenni íslendinga, Iokagreiðsla ............ 2000
26. Til Halldórs Kiljau Laxness, til ritstarfa .................... 2500
27. Til Jóns Leifs tónskálds...................................................... 1500
28. Til Pórbergs Pórðarsonar, til þess að safna orðum 

úr alþýðumáli, enda sé safnið eign rikisins................. 1600
29. Til Jóns Ófeigssonar yfirkennara, til útgáfu þýzk- 

islenzkrar orðabókar, siðari greiðsla ...................., ... 2000
30. Til Hannesar Porsteinssonar, til þess að semja æfisögur 

lærðra manna islenzkra á síðari öldum, enda sé 
handritið eign ríkisins að honum látnum.................... 1600

31. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa..................................... 2000
32. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga ............ 1200
33. Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku og 

vísnasöfnunar ....................................................................... 1000
34. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna: 

a. Föst laun með dýrtíðaruppbót.................................... 5900
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ... 1000

6900
35. Til Árna Friðrikssonar, vegna ritstarfa og fyrirlestra 

um fiskilif og fiskiveiðar .............................................. 1000
36. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa..................................... 400
37. Til Baldvins Jónatanssonar, til ritstarfa .................... 300
38. Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja miðalda- 

menningarsögu....................................................................... 1500
39. Til Frimanns B. Arngrimssonar, til þess að safna stein- 

um og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt 1200
40. Til Páls Porkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni 

sínu ...................................................... ................................. 800
41. Til Pórðar Flóventssonar .................................... . ... 800
42. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 3711

(Par af fyrning kr. 711 (sjá 20. gr.).
43. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót.............................................................. 5900

Flyt ... 5900 159160
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44.

kr. kr.

Flutt ... 5900 159160
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns 

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

b. Til sama, til aðstoðar......................................................
Til Skáksambands íslands.upp í ferðakostnað 5 tafl- 
manna á alþjóðaskákþing i Englandi sumarið 1933

1000

1000 7900

Samtals ... ............ 167060

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Til Búnaðarfélags Islands, enda samþykki atvinnu-
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins...........
Tíl sandgræðslu.......................................................................

Þar af 3000 kr. til áveitu og sandgræðslu í Meðallandi.
Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum .............................
Til búfjárræktar samkv. I. nr. 32 1931 ....................
Tillag til búnaðarbanka Islands:
a. Til byggingar- og landnámssjóðs .............................
b. Tillag til teiknistofu og leiðbeinioga um húsagerð

til sveita................................................................................
c. Til ræktunarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða ..................................... 20000
2. Kostnaðartillag............................................ 4000
3. Hluti af útflutningsgjaldi........................... 50000

Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna, 
samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931... 
Til ræktunarvegar í Vestmannaeyjum, gegn ^/3 fram-
lagi úr bæjarsjóði .......... , ..............................................
Til ræktunarvegar í Hornafirði, gegn V3 framlagi ann-
arsstaðar að .................... ..............................................
Til ræktunarvegar á Akranesi, gegn 3/< framlagi ann-
arsstaðar að ........................................................................
Til ræktunarvegar á Seyðisfirði, gegn s/r framlagi úr
bæjarsjóði ................................................................................
Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, allt að ............
Til garðyrkjufélags Islands:
Laun garðyrkjustjóra..............................................................

Flyt ..
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kr. kr.

Flutt ... 1068300
13. Til skógræktar:

a. Laun ................................................................................ 10700
Par af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 

mundsens.
b. Til skóggræðslu ............................................................... 8000 18700

14. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................... 14640
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 700 15340

15. Til fjárkláðalækninga ...................................................... 2000
16. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/« af öllum tekjum
stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtiðarnppbót 4920

b. Til aðstoðar....................................................................... 4800
c. Húsaleiga ....................................................................... 3000
d. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakaupa............................................................... 500 14420

17. Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa ............................. 15100
b. Til aðstoðar....................................................................... 17200 |
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl. 12000
d. Til veðurskeyta o. fl.......................................................... 11000
e. Til loftskeytatækja ...................................................... 750
f. Húsaleiga, Ijós, hiti og ræsting..................................... 3600-
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl.................. 1000
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum 1500 62150

18. Rafmagnseftirlit ríkisins:
a. Laun forstöðumanns ...................................................... 5100
b. — rafvirkja ............................................................... 4200
c. Ferðakostnaður ............................................................... 3000
d. Skrifstofukostnaður ...................................................... 2200
e. Til áhaldakaupa............................................................... 1000

Tekjur .... ................................................................................
15500
15500

19. Gjöld vegna laga um eftirlit með verksm. og vélum 600
20. Til landmælinga........................................................................ 35000
21. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu- 

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og félagið sjái um
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks ............ 80000

Flyt ... ............ 1296510
Alþt. 1933. A. 1.46. lögg.jníiii'þing). 114
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kr'. kr.
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22. Til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna 

í verstöðvum landsins ...................................................... 5000
23. Laun yfirmatsmanna o. fl.:

a. 5 fiskiyfirmatsmanna ...................................................... 28800
•

b. Laun 4 ullarmatsmanna .............................................. 2000
c. Laun 6 kjötmatsmanna .............................................. 4500
d. Ferðakostnaður yfirmatsmanna .............................
e. Utanfararstyrkur til Giriks Bjarnasonar, til að

8000

kynna sér meðferð og verkun sildar við Bretlands- 
eyjar fyrir þau ýmsu neyzlulönd, enda leiðbeini 
bann sildveiðimönnum um verkun sildar við beim- 
komu ................................................................................ 1200

44500
24. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra: 

a. Laun skipaskoðunarstjórá.............................................. 6900
b. Til skrifstofukostnaðar...................................................... 7000
c. Ferðakostnaður, allt að .............................................. 2000

15900
25. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö- 

földu fjárframlagi annarsstaðar að.................................... 8000
26. Til sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............ 4000
27. TilGuðmundar JónssonarfráMosdal.tilþessaðhaldauppi 

kennslu og námsskeiðum í tréskurði og beimilisiðnaði 650
28. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að efl- 

ingu heimilisiðnaðar............................................ . ........... 1500
29. Til Guðrúnar Finnsdóttur .............................................. 300
30. Til kvenfélags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til 

þess að halda uppi kennslu i handavinnu kvenna ... 500
31. Til kvenfélagasambands íslands ..................................... . 1600
32. Til sambands norðlenzkra kvenna.................................. 400
33. Til sambands austfirzkra kvenna..................................... 400
34. Til sambands sunnlenzkra kvenna.................................. 400
35. Til sambands vestfirzkra kvenna..................................... 400
36. Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 300
37. Til bandalags kvenna ....................................................... 400
38. Til Sambands sunnlenzkra kvenna, styrkur til að 

halda uppi námskeiðum fyrir húsmæður og hús- 
mæðraefni................................................................................ 2500

39. Til kvenréttindafélags íslands............................................ 400

Flyt ... ............ 1383660
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kr. kr.

Flutt ...
40. Til vinnumiðstöðvar kvenna..............................................
41. Til Sigrúnar Kjartansdóttur, til þess að setja á stofn

saumastofu fyrir skinnhanzka og fleiri vörur úr is- 
lenzkum skinnum ...............................................................

42. Til vörumerkjaskrásetjara ..............................................
43. Handa ungmennafélagi íslands, til eflingar iþrótta

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

fénu er varið.
44. Til bandalags skáta...............................................................
45. Til dýraverndunarfélags lslands, til dýraverndunar-

starfsemi ................................................................................
46. Til fiskræktarfélagsins Blöndu, 'ls rekstrarkostnaðar,

allt að.........................................................................................
47. Húsameistari ríkisins:

a. Laun ................................................................................
b. Skrifstofukostnaður

48. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa,
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að....................

49. Til vatnsrennslismælinga............................. ....................
50. Til að ijúka við mælingar i Landeyjum ....................
51. — — — — — á vatnasvæði Hornafjarð-

arfljóts................................................................................
52. Til þess að Ijúka við fyrirhleðslu Skálmar i Álftaveri,

gegn annarsstaðar að......................................................
53. Til Búnaðarbanka íslands, fyrsla greiðsla vaxta og

afborgana af viðlagasjóðslánum málaranna Ásgríms 
Jónssonar og Jóns Stefánssonar, að upphæð samtals 
13 þús. kr. til hvors, sem ríkið tekur að sér að greiða 
að. fullu........................................................................................

enda greiði skuldunautar aftur rikinu, bvor að sinum 
hluta, i eigin málverkum jafnvirði þess, er rikissjóður 
greiðir af skuldinni á hverju ári, að mati manns eða 
manna, sem stjórnin kveður til þess í hvert sinn.

Samtals ...

1383660
1600

2000
1600

5000

400

1000

500

6900 I 
5000
_____i 11900

5000
1000
2000
2000

1500

3300

1422460
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 700000
2. Gjöld samkv. 1. nr. 68, 1932 um br. á fátækralögunum 100000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga ................... .................... 12000

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi hins ísl. 
prentarafélags styrk í samræmi við styrk til annara 
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
í Reykjavík................................................................................ 3000

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða............................. 400
6. Til slysatryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ... 15000
7. Til slysavarna ........................................................................ 15000

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina. 
Af framlagi þessu skal verja allL að 7000 kr. til

simalagninga að Hjörsey og Straumfirði á Mýrum.
8. Til þess að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
9. Tillag til ellistyrktarsjóða...................................................... 50000

10. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ............ 12000
Þar af til sambands bindindisfélaga i skólum lands- 

ins 2500 kr. og til Péturs Sigurðssonar 3500 kr.
11. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............ 400
12. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 300
13. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 300
14. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar í Reykjavík...................................................... 400
15. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmíðanema í Reykjavík ... 200
16. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ... 400
17. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drífanda i Vest-

mannaeyjum............................................................................. 400
18. Til sjúkrasjóðs verklýðsfélags Akureyrar .................... 300
19. Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsinsGiningará Akureyri 200
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Pingeyri........... 300
21. Til sjúkrasjóðs hjúkrunarfélags Ólafsvikur.................... 300
22. Til Gkknasjóðs Vestmannaeyja ..................................... 800

Fjárveitingarnar undir 11.—22. tölul. eru bundnar 
þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi
annarsstaðar að, og að stjórnarráðinu sé send skýrsla
um starfsemina.

Flyt ... •»• • • • 912700
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kr. kr.

Flutt ...
23. Til elliheimilisins »Grundar« í Reykjavik....................

............ 912700
4000

24. Til gamalmennabælis á ísafirði ..................................... 1000
25. Til gamalmennahælis á Seyðisfirði.................................. 1000

Samtals ... ........... 918700

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ............................................................
b. Embættismannaekkjur og börn ..........................
c. Prestsekkjur ............................................................
d. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 ... .
e. — — — — 51 1921 ... .

II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embæltismenn:

43256,27
17003,89
6402,55
2500,00
2550,00

------------ 71712,71

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Sigurðar Kvarans béraðslæknis 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. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju ... 450
7. — Sigríðar Finnbogadóttur............ 800
8. — Rannveigar Tómasdóttur.......... 600
9. — Önnu Gunnlaugsson.................. ... 900

10. — Kristbjargar Marteinsdóttur ... ... 1200
11. — Kristínar Jacobson .................... 600

1305,00'

Flyt ... 6525 1305,00 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 6525
12. Til Kirstfnar Þ. Blöndal .................... 300
13. — Gnðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
14. — 2 barna hennar ............................. 200
15. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
16. — Jenny Forberg..................................... 600
17. - Ástu Hallgrímsson .................... 600
18. — Ástu Ginarson..................................... 600
19. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ........... 1200
20. — Dómhildar Jóhannsdóttur ............ 1200
21. — önnu Þorgrímsdóttur læknisekkju, 

600 kr., auk 100 kr. með hverju 
barni bennar i ómegð .................... 1300

22. — Soffiu Johnsen læknisekkju ........... 500
23. — Kristinar Þórarinsdóttur læknisekkju 400
24. — Sigrfðar Blöndal læknisekkju........... 300
25. — Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju, 

600 kr., auk 100 kr. með einu barni 
í ómegð .............................................. 700

26. — Sigríðar Jónsdóttur læknisekkju ... 400
27. — Súsönnu Friðriksdóttur.................... 500
28. — Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jóns-

sonar ...................................................... 450
29. — Polly Ólafson, ekkju Gísla J. Ólafson 600
30. — Margrétar Lárusdóttur læknisekkju 400
31. — Griku Gislason, ekkju Odds Gísla- 

sonar, bæjarfógeta ............................. 1000
32. — Ingibjargar Jónsdóttur, ekkju Björns 

Magnússonar símstjóra .................... 300

c. Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Ginarssonar 780,00
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar . 662,25
3. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
4. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
5. — Jóns Árnasonar ............................ 445,00
6. — Þórðar Ólafssonar .................... 370,00
7. — Páls Stephensens............................. 355,00
8. — Helga P. Hjálmarssonar ............ 475,00
9. — Ginars Pálssonar............................. 430,00

1305,00 71712,

20675,00

Flyt ... 4325,2 21980,00 71712,
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Flutt ... 4325.25
10. Til Kristins Danielssonar.................... 520,00
11. — Jóns Finnssonar............................. 385,00
12. — Magnúsar prófasts Bjarnarsonar 355,00
13. — ólafs prófasts Stephensens 550,00

Prestsekkjur:
1. Til Auðar Gísladóttur .................... 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
3. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 500,00
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. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr., auk 

100 kr. með hverju barni hennar, 
sem er i ómegð ............................. 500,00

10. — Kirstínar Pétursdóttur................. 300,00
11. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............ 300,00
12. — Steinunnar Pétursdóttur ........... 300,00
13. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
15. — Ingibjargar Magnúsdóttur ... ... 157,90
16. - Guðfínnu Jensdóttur .................... 183,04
17. — Guðrúnar Sigurðardóttur ........... 181,07
18. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
19. — Pórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
20. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00
21. — Önnu Stefánsdóttur .................... 200,00
22. — Helgu Skúladóttur .................... 227,06
23. — Guðriðar Óiafsdóttur.................... 164,26
24. — Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jóh. 

L.L. Jóhannssonar, 132 kr.,auk 100 
kr. með hverj u barni hennar i ómegð 332.00

25. — Arndisar Pétursdóttur.................... 137,90
26. — Guðnýjar Porsteinsdóttur ........... 173,56
27. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá 

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

Fiyt ... 7346,06

kr. kr.

21980,00 71712,71

6135,25

28115,25 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 7346,06 28115,25 1 71712,71
29. Til Kamillu Briem ... .................... 170,57
30. — Kristinar Jónsdóttur prófastsekkju

á Brjánslæk..................................... 300,00
31. — Sigríðar Þórðardóttur.................... 144,00
32. — Sigurlaugar Knudsen.................... 300,00
33. — Þóru Jónsdóttur............................. 217,28
34. — Margrétar Jónasdóttur .......... 168,64
35. — Sigriðar Jónasdóttur .................... 146,71
36. — Sigriðar Jóhannesdóttur ........... 300,00
37. — Ástriðar Petersen prófastsekkju 200,00
38. — Margrétar Sigurðard. prófastsekkju 500,00
39. — Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju 300,00
40. — Guðrúnar Mettu Sveinsdóttur ... 300,00
41. — Vilborgar Jónsdóttur prestsekkju 300,00
42. — Lineyjar Sigurjónsd. prófastsekkju 500,00
43. — Bergljótar Blöndal .................... 200,00

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn: —— 11393,26
1. Til Önnu Ásmundsdóttur .................... 300
2. — Guðlaugar Zakariasdótlur ............ 360
3. — Magnúsar Einarssonar.................... 500
4. — Elinar Briem Jónsson .................... 300
5. — Steinunnar Frímannsdóttur........... 450
6. — Guðmundar Björnssonar ............ 200
7. — Baldvins B. Bárðdals .................... 200
8. — Jóns Strandfelds ............................. 150
9. — Einars Hávarðssonar .................... 150 ■

10. — Elísabetar Jónsdóttur .................... 300
11. — Ragnheiðar Torfadóttur.................... 400
12. — Ásdisar Porgrimsdóttur 300 kr.,

auk 100 kr. með hverju barni
hennar i ómegð ............................. 600 í

13. — Sigurjóns Rögnvaldssonar ............ 200 1

14. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju 200 í
15. — Ögmundar Sigurðssonar . ... 2500
16. — Cathincu Sigfússon............................. 600 1

17. -- Ragnh. Guðjónsdóttur .................... 300
18. — Lárusar Rists kennara.................... 600
19. — Jóhanns P. Péturssonar kennara . 200

Fiyt ... 8510 39508,51 71712,71
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kr. kr.

Fiutt ... 8510 39508,51 71712,71
20. Til Helgu Finnsdóttur............................. 1200
21. — Ingivalds Nikulássonar kennara... 200 i
22. — Victoríu Bjarnadóttur kennaraekkju 150

10060,00
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Guðm. Kristjánssonar .................... 300
2. — Böðvars Jónssonar............................. 400
3. — Þóru Matthiasdóttur .................... 300
4. — Vigdisar Steingrímsdóttur ............ 300
5. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts............ 200
6. — Aninu Arinbjarnardóttur ............ 200
7. — Eliesers Eiríkssonar .................... 200
8. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
9. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300

10. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600 í
11. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
12. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
13. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Þorleifs Jónssonar............................. 1000 i
14. — Friðriks Jónssonar pósts ............ 450 í
15. — Einars Ólasonar fyrrum pósls ... 300
16. — Þórodds Bjarnasonar pósts........... 600
17. — Sigriðar Guðmundsdóttur, ekkju

Böðvars Porlákssonar .................... 300 i

18. — Kristjáns Jónssonar pósts .......... 200
19. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blön-

dals póstritara, 300 kr., auk 100 kr. 
með hverju barni hennar í ómegð 600

20. — Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts
á Akureyri ..................................... 300

21. — Torfa Sæmundssonar pósts............ 200
22. — Guðjóns Kjartanssonar pósts 250
23. — Jóns Jónssonar i Galtarholti, f. pósts 200
24. — Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns

Blöndals póstafgreiðslumanns 300
25. — Mariu Jónsdóttur, ekkju Fr. Kle-

menssonar.............................................. 300
8600,00

Flyt ...' 58168,51 71712,71
115Alþt. 1933. A. (4fi. lö.ns.jafarbiiiS i.
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Rithöíundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
3. — Porsteins Gíslasonar .................... 2000
4. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1500
5. — dr. Helga Péturss ............................. 4000
6. — Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
7. — Einars Benediktssonar .................... 5000
8. — Jakobs Thorarensens .................... 1200
9. — Sigurjóns Friðjónssonar ............ 1000

10. — Til Guðmundar Kambans ............ 1800
11. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000
12. — Bríetar Bjarnhéðinsdóttur ........... 1000
13. — Herdísar Andrésdóttur .................... 500
14. — Ólfnu Andrésdóttur .................... 500

Ekk ur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Jakobínu Pétursdóttur.................... 200
2. — Guðrúnar Jónsdóttur .................... 300
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300
5. — Ólínu Porsteinsdóttur .................... 300
6. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200
7. — Kristinar Jakobsdóttur.................... 800
8. — Sigríðar Jónsdóttur .................... 500

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Petreu Jónsdóttur ............................. 300
2. — Kristinar Sigurðardóttur júþil-

Ijósmóður.............................................. 500

4. —

5. —
6. —
7. —
8. —

Matthildar Þorkelsdóttur júbil-
ljósmóður.............................................. 500
Þórdfsar Símonardóttur júbilljós-
móður ..................................... ... 500
Þórunuar Gísladóttur ljósmóður ... 500
öunu Þorsteinsdóttur ljósmóður... 400
Kristinar Jónasdóttur ljósmóður... 300
Nikólinu Björnsdóttnr Ijósmóður ... 300

Flyt ... 3300

58168,51 71712,

27000,00i

3900,00

89068,51 71712
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kr. kr.

Fiutt ... 3300 89068,51 71712,71
9. Til Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóður 300 !

10. — Jórunnar Guðmundsdóttur Ijós-
móður .............................................. 300

11. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður 200
12. — Kristinar Guðmundsdóttur ljósm. . 200
13. — Hólmfriðar Friðfinnsdóltur ljós-

móður .............................................. 200
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
15. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
16. — Guðrúnar Guðmuudsdóttur ljós-

móður .............................................. 300
17. — Halldóru Metúsalemsdóttur Ijós-

móður .............................................. 300
18. — Jensinu Pálsdóttur ljósmóður 200
19. — Margrétar Jónsdóttur ljósmóður ... 200
20. — Guðrúnar Magnúsdóttur ljósmóður 200
21. — Gróu Jónsdóttur ljósmóður............ 200
22. — Puríðar Jóusdóttur ljósmóður 300
23. — Guðrfðar Guðmundsdóttur ijós-

móður .............................................. 200
24. — Guðrúnar Einarsdóttur ljósmóður 200
25. — Guðrúnar Jóbannesdóttur ljósmóður 300
26. — Sigríðar Narfadóttur Ijósmóður ... 300
27. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
28. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
29. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
30. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
31. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrum ferju-

manns .............................................. 300
32. — Guðlangar Jónsdóttur, ekkju Jóns

sildarmatsm. Stefánssonar ............ 200
33. — Sigriðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs

Björnssonar síidarmatsmanns 300
34.. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-

varðar .............................................. 400

Fiyt ... 11100 89068.51 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 11100 89068,51 71712,71
35. Til Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita- 

varðar ................................................... 300
36. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
37. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar Vigfússonar ............ ... 600
38. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórð- 

ar vitavarðar Pórðarsonar ............ 300
39. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Ma'gnús- 

ar Gunnarssonar ............................. 300
40. — Halldóru Pétursdóttur Briem . ... 600
41. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
42. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
43. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur í 

Múlakoli .............................................. 400
44. — Henriette Kjær...................................... 600
45. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za- 

karíassonar ..................................... 400
46. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100 

kr. með hverju barni bennar i ómegð 2300
47. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
48. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars 

Lárussonar ......................................... 300
49. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu- 

raanns, Hrisey..................................... 300
50. — Halldóru Þórðardóttur.................... 600
51. — Vigdísar Bergsteinsdóttur fyrrv. spít- 

alaráðskonu ..................................... 300
52. — Sigriðar Magnúsd. hjúkrunarkonu 500
53. — Jóninu Marteinsd. hjúkrunarkonu 300
54. — Guðleifar Erlendsdóttur fyrrv.

bjúkrunarkonu ................................... 300 1

55. — Arndisar Sigurðardóttur, þvotta- 
konu i Laugarnesspítala.................... 300 i

56. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
57. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju 

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300
58. — Susie Briem, ekkju Halldórs Briems 800
59. Valgerðar Steinsen fyrrv. spitala- 

ráðskonu.......... ................................... 500
i

Flyt ... 25200 89068,51 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 25200 89068,51 71712,71
60. Til Benedikts f*. Gröndals .................... 800
61. — Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ... 600
62. — Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju

Erlendar Zakaríassonar.................... 300
63. — Sigriðar Pálsdóttur, ekkju Gunn-

laugs Indriðasonar............................. 400
64. — Halldórs Brynjólfssonar blinda ... 350
65. — Halldórs Póröarsonar fyrrv. dyra-

varðar Alþingis ............................. 300
27950,00

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðar-
uppbót eftir reglum launalaganna.

j. Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar . .......... 1000,00
k. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli . ... ... .. 3000,00

---------:----- 121018,51
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.--i. ... 37746,24

Samtals ... ............ 230477,46

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 150000 kr.
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III. KAFLI.

Eignahreyfingar.

20. gr.

kr. kr.
Inn.

I. Fyrningar:
1. Samkvæmt 3. gr. A....................................................
2. — 3. — B......................................................
3. — 9. —........................................................
4. — 10. —........................................................
5. — 11. — .......... : .....................................
6. — 12. — .............................. ....................
7. — 13. —........................................................
8. — 14. — ......................................................
9. — 15. —........................................................

II. Væntanlega útdregið af bankavaitabréfum, keypt- 
um skv. lögum nr. 14, 9. júlí 1909 .............................

III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .............................
IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ...........
V. Tekjur Menningarsjóðs, sh blutar ...............................

Samtals

167140
7270
2170
2046
5300

67693
134982

12852
4350

403803

24000
10000

100000
30000

567803

Út.
I. Afborganir lána ríkissjóðs og rikisstofnana:

1. Rikissjóðslán:
a. Innlend lán ..................................... 163950,00
b. Dönsk lán, d.kr. 321353,99 á 100.00 321354,00
c. Ensk lán, £ 6762—4—0 á 22.15 149783,00

2. Lán ríkisstofnana:
a. Siminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ........... 75000
b. Útvarpið (sjá 3. gr. A. Út) ............ 124040

635087

'i

199040 ;
834127

Flyt ... 834127
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kr. kr.

Flutt ... 834127
II. Til eignaaukningar rikisstofnana:

1. Búið á Vffílsstöðnm (sjá 3. gr. A. I. 6)............ 4000
2. Búiö á Kleppi (sjá 3. gr. A. 1. 7) .................... 3000
3. Sfminn: Ný simakerfí o. fl. (sjá 3. gr. Út II—III.) 135000

142000
[II. Til bygginga nýrra vita .............................................. 60000
IV. Til lögboðinna fyrirframgreiðslna .................... ;.. 10000
V. Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V).................... 30000

Samtals ... ............ 1076127
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21.;
I. Rekstrj

kr. kr.

2. gr.
T e k j u r:

Skattar og tollar ............................. 9040000,Oí
3. gr. A. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ............................. 1203735

— B. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs............................. 20100

4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ....................
1223835,01
522625,01

5. gr. Óvissar tekjur.............................................  ............ 60000,0»

Samtals ...
---------------- ;
10846460,0C

II. Sjóðj

kr.

2.-5. gr.
I □ n:

Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti..................................... 10846460,00

20.gr. I.
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar ......................................................................................... 403803,00

— II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ............................. 24000,00
— III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .............................................. 10000,00
— IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ............................. 100000,00
— V. Tekjur Menningarsjóðs....................................................................... 30000,00

Greiðslujöfnuður ................................................................................ 192877,46

Samtals ... 11607140,46

1) Fyrningar færðar hér til jafnaðar sömu'upphæð, sem talin er í rekstrarútgjöldum.
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kr. kr.

7. gr.
8. gr.
9. gr.

0. gr.
1. gr. A. 
— B.

Gjöld:
Vextir ............................................ ....................
Borðfé konungs ......................................................
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ...............................................................
Til ríkisstjórnarinnar ..............................................
Til dómgæzlu og lögreglustjórnar ....................
Sameiginlegur kostnaðnr við embættisrekstur

947260,00
207000,00

1456770,00
60000,00

231170,00
390446,00

1154260,00
629506,00

2092152,00

1628012,00
167060,00

1422460,00
918700,00
230477,46
150000,00
315446,54

2. gr.
3. gr. A.

— B. 
— C.

Til læknaskipunar og heilbrigðismála ...........
Vegamál ........................................................................
Samgöngur á sjó ....................  ................. . ...
Vitamál og hafnargerðir .....................................

1039062,00
682300,00
370790,00

4. gr. A. 
— B.

Kirkjumál ............................. .............................
Kennslumál ...............................................................

343320,00
1284692,00

5. gr.
6. gr.
7. gr.
8. gr.
9. gr.

Til vlsinda, bókmennta og lista.............................
Til verklegra fyrirtækja .....................................
Til almennrar styrktarstarfsemi.............................
Til eftirlauna og styrktarfjár .............................
uviss útgjöld...............................................................
Rekstrarafgangur ..................................... ............

Samtals ... ............ 1 10846460,00

rlit.

kr.

7.—19. gr.

20.gr. I. 
— II. 
— III. 
— IV. 
— V.

Út:
Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti
Áðrar útborganir:
Afborganir lána ......................................................
Til eignaaukningar ríkisstofnana ....................
Til byggingar nýrra vita .................... ..........
Lögboðnar fyrirframgreiðslur .............................
Til menningarsjóðs ..............................................

Þar af kr. 3000 til menntamálaráðs.
....................

10531013,46

834127,00
142000,00
60000,00
10000,00
30000,00

Samtals ... 11607140,46

Alþl. 193.3. A. < '46. li>}<g.jíifarþing >. 116
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22. gr.
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Stjórninni er heimilt:
I. Að kaupa því verði, er hún telur hæfilegt, íbúðarhús sýslumannsins í Borgar- 

nesi.
II. Að kaupa, fyrir fé úr kirkjujarðasjóði. húseignir séra Ólafs Sæmundssonar í 

Hraungerði, er hann lætur af prestskap.
III. Að veita styrk í eitt skipti fyrir öll til þess að koma á stofn mjólkuibúum 

til osta- og smjörgerðar og mjólkurniðursuðu. Styrkurinn nemi allt að ’/i 
kostnaðar og sé því aðeins greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfrækslu.

IV. Að taka á leigu á hentugum stað í Reykjavik kjallara til öruggrar geymslu 
á innlendum kartöflum, sem ætlaðar eru til sölu hér á landi, og lána hann 
aftur islenzkum kartöfluframleiðendum og þeim, sem verzla með fslenzkar 
kartöflur, gegn hæfilegum leigumála, er stjórnin ákveður.

V. Að láta Fiskifélagi íslands I té ókeypis lóð á Arnarhólstúni á horni Iug- 
ólfsstrætis og Skúlagötu.

VI. Að greiða Jósef J. Björnssyni kennara full laun, þegar hann lætur af 
kennslustarfi.

VII. Að greiða eftirlaunasjóði starfsmanna Landsbankans, vegna Jóns Halldórs- 
sonar fyrrv. ríkisféhirðis, úr lífeyrissjóði embættismanna það fé, sem hann 
hefir greitt I sjóðinn.

VIII. Að taka 24 þús. kr. lán úr Byggingar- og landnámssjóði til þeSs að full- 
nægja ákvæðum laga nr. 63 1931, um húsbyggingu prestssetra, og greiða 
vexti af þvi og afborganir úr ríkissjóði, enda greiði prestar, sem húsanna 
njóta, lögmæltar kvaðir af þeim.

IX. Að veita Ásmundi Sveinssyni myndhöggvara allt að 10 þús. kr. lán til þess 
að reisa sér vinnustofu, gegn þeim skilyrðum, er stjórnin ákveður, og má 
skipta úlborgun lánsins á 3 ár.

X. Að verja allt að 25 þús. kr. af verzlunarágóða Viðtækjaverzlunar ríkisins 
til þess að greiða fyrir útvarpsnotum, þar sem ekki er raforka fyrir hendi, 
eftir reglum, sem atvinnumálaráðuneytið setur.

XI. Að ábyrgjast lán, allt að kr. 50000, til þess að reisa stúdentagarð í Reykjavík.
XII. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fyrir h/f Djúpbátinn til bátskaupa, 

gegn 1. veðrétti í skipinu og endurábyrgð sýslufélags Norður-lsafjarðarsýslu.
(Endurveiting).

XIII. Að ábyrgjast allt að 600 þús. kr. lán fyrir ísafjarðarkaupstað og Eyrar- 
hrepp til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur gildar.

XIV. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán til Hvammshrepps til raforkuveitu í 
Vík í Mýrdal, gegn endurábyrgð sýslufélags Vestur-Skaftafellssýslu og 1. 
veðrétti i raforkustöðinni.

XV. Að taka ábyrgð á allt að 60 þús. sterlingspunda láni, sem Eimskipafélag 
íslands ætlar að fá í Englandi og greiða með þvi skuldir félagsins í Dan- 
mörku, ásamt afborgunum i Hollandi, gegn fyrsta veðrétti i eftirtöldum 
skipum félagsins: Gullfossi, Goðafossi, Dettifossi og Lagarfossi.

XVI. Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 120000 kr. láni fyrir nýstofnað sainvinnu- 
félag á Eskifirði til kaupa á fiskiskipum, enda nemi lánið eigi meiru en
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*•/$ af kaupverði skipanna fullbúinna til fiskiveiða. Lánið skal tryggt með 
sjálfskuldarábyrgð félagsmanna, ábyrgð Eskifjarðarhrepps og fyrsta veðrétti 
i skipunum. Forstöðumaður og annar endurskoðandi félagsins skulu sam- 
þykktir af rikisstjórninni. (Endurveiting 90000 kr.).

XVII. Að ganga i ábyrgð fyrir samvinnnfélag sjómanna og verkamanna á Seyðis- 
firði fyrir láni til kaupa á fiskiskipum, allt að l/$ kaupverðs skipanna full- 
búinna til fiskiveiða, samtals allt að 100000 kr. Lánið skal tryggt með 
sjálfskuldarábyrgð félagsmanna, ábyrgð Seyðisfjarðarkaupstaðar og fyrsta 
veðrétti í skipunum. Ráðning forstöðumanns og annars endurskoðanda 
skal samþykkt af rikisstjórninni. (Endurveiting).

• XVIII. Að ábyrgjast allt að 100 þús. kr. lán fyrir Vestmannaeyjakaupstað, gegn 
fullum tryggingum.

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

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1934, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu reglu sem bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu.

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlaun eftir svipuðum reglum sem Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skip- 
stjóra sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

24. gr.
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1933 og hafa í 

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

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

25. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt, ef hún telur bera til þess brýna nauðsyn, að 

draga af öllum fjárveitingum fjárlaganna, sem ekki eru lögum bundnar, um 
allt að 25*/o, eftir því sem við verður komið, og ennfremur að fresta um 
ákveðinn tíma rekstri stofnana.

Ed. 412. Breytingartillaga
við frv. til laga unr geldingu húsdýra.

Frá Jóni Jónssyni.

Við 1. gr. Uppliaf grcinarinnar orðist svo;
Húsdýr veturgömul og eldri, seni o. s. frv.
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Nd, 413. Frumvarp
til laga uui geldingu liúsdýra.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1- gr-
líúsdýr, veturgömul og eldri, seni gelda þarf, skal staðdeyfa áður en geld- 

ing fer frain.

2. gr.
Sýslunefndir hlutast til um, að hæfilega niargir geldingainenn séu í liverri 

sýslu. Skulu þeir Iiafa lært að fara með staðdeyfingarlyf og einnig aflað sér 
þeirrar þekkingar og leikni, sem þarf til að inna verkið vel af liendi, og hafa 
fengið um það vottorð frá dýralækni eða héraðslækni. Dómsmálaváðuneytið 
setur reglur um sölu og afhendingu deyfingarlyfja til geldingamanna. An sér- 
staks endurgjalds skal dýralæknum skylt að kcnna mönnuni innan þeirra um- 
dæmis geldingaraðferðir og meðferð á deyfingarlyfjum.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum til ríkissjóðs, 50—500 kr., nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi löguin. ðlál út af brotuin 
skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.

Ed. 414. Frumvarp
til laga um heimild til lántöku til vega- og hrúargerða.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Ríkisstiórninni er heimilt að taka lán innanlands á áhyrgð ríkissjóðs á ár- 

unum 1933 -35, allt að 200 þús. kr. til vegagerðar á þjóðveguin og allt að 300 
þús. kr. til hyggingar þeirra hrúa, sem taldar eru i 2. gr. laga nr. 32 23. júni 
1932, um hrúargerðir. Lánin endurgreiðist á 0 8 árum, og séu vextir ö1^').
Vexti og afhorganir af lánum þessum skal telja með öðrum slikum gjöldum 
ríkissjóðs.

Lög þessi öðlast þegar gildi.



Úingskjal 415 925

Ed. 415. Frumvarp
til laga uiii breyting á vegalögum, nr. 11 1. júní 1921.

(Eftir 2. innr. í Ed.).

1- gr.
2. gr. laganna skal orða svo:
Þjóðvegir eru þessir:

A. Um Suðurland:
1. Suðurlandsveyur: Frá Reykjavik um Ölfus, Flóa og Holt austur yfir brú 

á Ytri-Rangá. Um Rangárvelli, Landeyjar, Eyjafjöll, Sólbeiinasand og Mýr- 
dal til Yíkur. Uni Mýrdalssand, Skaftártungu, yfir Eldhraun, um Síðu, 
Fljótshverfi, Skeiðarársand, ()r;efi, Breiðamerkursand, Suðursveit, Mýrar, 
um Hóla í Xesjum, uin Almannaskarð og Lón að Lónsheiði.

2. kinyvallabraut: Frá vegainótum Yesturlandsvegar nálægt Köldukvísl til 
Þingvalla.

3. Geysisveyur: Frá Þingvölhun uni Laugardal til Geysis.
1. fíiskupstunynabraat: Frá vegamótum hjá Ingólfsfjalli uni Grímsnes og 

Biskupstungur bjá Yatnslevsu að vegamótum Gevsisvegar bjá Múla.
5. Eyrarbakkaveyur: Frá Selfossi að Eyrarbakka.
(i. Lauyardalsveyur: Frá vegamótum Biskupstungnabrautar hjá Svínavatni 

að vegamótum Geysisvegar bjá Laugarvatni.
7. Skeiða- oy Hreppaveyur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar i Flóa, norðan 

Flatholts upp Skeið og Hruuamannabrepp að vegamótum Gullfossvegar 
vestan við Hvítárbrú á Brúarhlöðum.

8. GuUfossveyur: Frá vegamótum Riskupstungnabrautar bjá Tungufljóti til 
Gullfoss.

9. Gnúpverjaveyur: Frá vegamótum Skeiðavegar’sunnan Laxár um brú á 
Iválfá að vegamótum hjá Þjórsárholti.

1(1. Landveyur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar bjá Meiri-Tungu í Holtum 
upp Land að Múla.

11. Fljótshlíðarveyur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar bjá Garðsauka inu 
Fljótsblíð að Hlíðarenda.

12. Hafnarbraut: Frá Höfn í Hornafirði á Suðurlandsveg bjá Hólum.
13. Reykjanesbruut: Frá Reykjavík um Hafnarfjörð til Keflavíkur.
11. Vífilsstaðaveyur: Frá vegamótum Hafnarfjarðarvegar til Yífilsstaða.
15. Utvarpsstöðvarveyur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar fyrir innan Reykja-

vík að Útvarpsstöð á Yatnsendahæð.

B. Um Vesturland:
1. Vesturlandsveyur: Frá vegamótum bjá Ártúni við Elliðaár um Mosfellssveit 

ogKjalarnes, kringum Hvalfjörð, yfir Ferstiklubáls, um Svinadal, um Hest- 
báls, þvert yfir Borgarfjörð sunnan við Grímsá, yfir Hvitárbrú bjá Hvítár- 
völlum og á vegamót Borgarnesbrautar norðan við Gufá. Um Xorðurárdal,
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Bjarnadal, Sökkólfsdal, Miðdal, Búðardal, Svínadal, kringum Gilsfjörð, yfir 
Geiradal, um Þorskafjarðarheiði og Langadal að Arngerðareyri.

2. Hafnarfjallsvegur: Frá veganiótum Vesturlandsvegar hjá Ferstiklu út með 
Hvalfirði, uni Leirársveit og Andakil á veganiól Vesturlandsvegar hjá Hvít- 
árvöllum.

3. Akranesvegur: Frá Akranesi inn að vegamótum Hafnarfjallsvegar hjá 
Lambhaga.

1. Horgarnesbraul: Frá Borgarnesi að vegamótum Vesturlandsvegar norðan 
Gufár.

5. liorgarfjarriarbraut: Frá vegamólum Vesturlandsvegar hjá Haugum um 
Stafholtstungur yfir Hvítárhrú á Kálffossi.

6. Stykkishólmsvegur: Frá veganiótuni fyrir ofan Borgarnes um Mýrar, um 
Kerlingarskarð og Helgafellssveit til Stykkishóhns.

7. Ólafsvíkurvegur: Frá vegamótum Stykkishólmsvegar austan við Strauin- 
fjarðará irm Staðarsveit og Fróðárheiði til Ólafsvikur.

8. Hellusandsvegur: Frá Ólafsvík um Ennisdal til Hellusands.
9. La.rárdalsvegur: Frá vegamótnm sunnan Laxár um Laxárdal og Laxárdals- 

heiði að vegamótum Strandavegar utan Borðeyrar.
10. Strandavegur: Frá vegamótum við Hrútafjarðará um Borðeyri, út með 

Hrútafirði, um Stikuháls, meðfram Bitrufirði, um Bitruháls, Kollafjörð, 
Hólmavik, Steingrímsf jarðarheiði að vegamótum Vesturlandsvegar á 
Þorskafjarðarheiði.

11. Steinadalsvegur: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Brekku í Gils- 
firði um Steinadal og Steinadalsheiði að vegainótum Strandavegar -i 
Kollafirði.

12. Vestfjarðavegur:
a. Frá ísafirði um Breiðadalshe'iði inn fyrir Ónundarfjörð um Gemlu- 

fallsheiði að Gemlufalli við Dýrafjörð.
h. Frá Þingeyri um Brekkudal að Rafnseyri.
c. Frá Bildudal um Hálfdán fvrir Tálknafjarðarhotn um Mikladal til 

Geirseyrar við I’atreksfjörð.

C. Um Norðurland:
1. Norðurlandsvegur: Frá vegamótum hjá Dalsmynni i Norðurárdal, um 

Holtavörðuheiði, Hrútafjörð og Hrútaf jarðarháls yfir Miðfjarðará hjá 
Reykjum, um Línakradal, Auðunnarstaðaháls. um Viðidalsárhrú hjá 
Lækjamóti, um Gljúfurárbrú hjá Miðhópi, yfir Vatnsdalsárbrú hjá Hnaus- 
um, úm Blöndubrú hjá Blönduósi, um Langadal og Slóra-Vatnsskarð. Vfir 
Skagafjörð um Norðurárdal, Öxnadalsheiði, Öxnadal, Þelamörk og Krækl- 
ingahlið til Akurevrar. Vfir Vaðlahciði, um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði 
og Aðalreykjadal til Húsavíkur. Um Reykjaheiði, Kelduhverfi að vega- 
mötum austan við Jökulsárhrú nálægt Ferjuhakka.

2. Hvammstangabraul: Frá Hvannnstanga að vegamótum hjá Stóra-Ósi.
3. Veslurliópsvegur: Frá vegamótum Norðurlandsvegar hjá Vatnshorni að 

Vesturhópsvatni móts við Breiðahólsstað.
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4. Vatnsdalsvegur: Frá Vatnsdalshóluni að Undirfelli.
5. Svínvetningabraut: Frá Blönduósi að Svínavatni.
(i. Skagastrandarvegur: Frá Blöndubrú við Blönduós til Skagastrandar.
7. Sauðárkróksbraul: Frá Sauðárkróki að veganiótuni austan við Víðiinýri.
8. Hofsósvegur: Frá Sauðárkróki uni Héraðsvatnabrýr og Hegranes, Við- 

víkursveit, uni brú á Hjaltadalsá, uni Óslaudshlíð til Hofsóss.
9. Eyjafjarðarbraut: Frá veganiótuni sunnan Akureyrar að Saurbæ ásanit 

brautinni að Kristneslueli.
10. Dalvíkurvegur: Frá Dalvík uin brú á Svarfaðardalsá bjá Argerði uni Ár- 

. skógsströnd og Arnarneshrcpp, uin brú á Hörgá bjá Möðruvölluin að vega-
mótuni Norðurlandsvegar á Moldhaugahálsi.

11. Tjörnesvegur: Frá Húsavik kringuni Tjörnes að veganiótuni Norðurlands- 
vegar lijá Lóni í Kelduhverfi.

12. Kópaskers- oy Haufarhafnarveyur: Frá veganiótuni austan við Jökulsá i 
Axarfirði um Kópaskerskauptún, yfir Melrakkasletlu um Blikalón og 
Raufarhöfn, uin Hálsa, hjá Svalbarði, uni Þistilfjörð til Þórshafnar.

D. Um Austurland:
1. Austurlaiidsvegur: Frá vegainótum Norðurlandsvegar austan við Jökuls- 

árbrú í Axarfirði, uni Hólsfjöll bjá Grínisstöðuni, bjá Möðrudal, uni 
Möðrudalsöræfi, uin Jökuldal bjá Skjöldólfsslöðum, uni Jökulsárbrú bjá 
Fossvölluni, uni Hróarstungu, íun Lagarfljótsbrú bjá Egilsstöðuin, um 
Velli og Skriðdal, um Breiðdalsheiði, um Breiðdal, bjá Eydöluni, uni 
Strætishvarf, uin Berufjarðarströnd til Djúpavogs. Uni Geithellnahrepp 
vfir Lónsheiði.

2. Stranda- oy Vopnafiarðarvegur: Frá Þórshöfn jivert yfir Langanes uin 
Strandir, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og Jökulsárhlíð að 
vegauiótuni Austurlandsvegar vestan við Jökulsárbrú bjá Fossvölluni.

3. Uthéraðsvegur: Frá veganiótuni Fjarðarlieiðarvegar austan við Eyviiid- 
arárbrú, uni Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþinghá að óshöfn.

4. Fjarðarheiðarvegur: Frá veganiótuni Austurlandsvegar lijá Egilsstöðuni 
um Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar.

5. Fagradalsbraut: Frá veganiótuni Austurlandsvegar hjá Egilsstöðuni uni 
Fagradal til Beyðarfjarðarkauptúns.

6. Eskifiarðarvegur: Frá Beyðarfjarðarkauptúni til Eskifjarðarkauptúns.
7. Norðfjarðarveyur: Frá Eskifirði til Neskaupstaðar.
8. Fáskrúðsfjarðarveynr: Frá Fagradalsbraut i Reyðarfirði uni Sléttuströnd 

og Hrossadalsskarð að Búðuni í Fáskrúðsfirði.
9. Mjóafjarðarveyur: Frá Fagradalshraut við Köldukvisl uni Evvindardal, 

Slenjudal og Mjóafjarðarbeiði að Mjóafirði.

2. gr.
Aftan við 3. gr. bætist 2 nýjar niálsgreinar, er orðist svo:
Þar, seni niörk kaupstaðar- eða verzlunarlóðar eru ekki ákveðin. úr-

skurðar ráðberra, livar þjóðvegur endar.
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Xú nær byggð meðfrani slíkum vegi úl fyrir mörk kauiistaðar- eða verzl- 
unarlóðar, og skal þá ekki telja þjóðveg lengra en þar að, sem byggð telst enda 
sanikvæmt úrskurði ráðherra.

3. gr.
1. niálsgrein 8. gr. skal orða svo:
Sýslunefndir liafa, undir yfirumsjón vegainálastjóra, unisjón og stjórn 

þeirra vegagerða og þess viðhalds. sem kostað er ,af sýslusjóði eða sýsluvega- 
sjóði; fela má sýslunefnd oddvita sinum umsjón mcð tilteknum vegagerðuin, 
eða sýslunefndarmanni eða hreppsncfndum unisjón með sýsluvegagerð, bverj- 
um i sinuni lireppi, og ber þeim, sem umsjón er falin, að ráða til þann vcrk- 
stjóra, sem bæfur er til þess starfa. Skylt er sýslunefndum að hlíta ráðum 
veganiálastjóra um framkvæmd vegagerða.

4. gr.
Aftan við siðari 'málsgrcin 11. gr. skal bæta:
Þar, sem enginn skurður er meðfram vegi, má girðingu ekki setja nær 

miðju vegar en 4 metra og ekki reisa hús na*r en 8 metra, nema sérstök heini- 
ild komi til.

5. gr.
12. gr. skal orða svo:
Rikissjóður kostar umbætur og viðhald þjóðvega. Skulu þeir gerðir ak- 

færir svo fljótt sem fé er veitt lil í fjárlögum. Xú verður álitið gagnlegt að 
gera einhvern þjóðvegarkafla aktæran, og má þá, þegar sérstakar ástæður 
eru fyrir hendi, gera það að skilyrði, að blutaðeigandi sveitarfélög eða sýslu- 
félög leggi fram tiltekinn bluta alls vegagerðarkostnaðar.

6. gr.
13. grein skal orða svo:
Stjórn vegamáíanna ákveður. bvaða fjallvegir skuli gerðir akfærir. Aðrir 

fjallvegir skulu gerðir reiðfærir og varðaðir svo sem nauðsyn ber til. (ireiðist 
kostnaður við þá úr rikissjóði.

7. gr.
Aftan við 36. gr. bætist ný málsgrein, er orðisl svo:
Hvergi má festa upp auglýsingaspjöld meðfram alfaravegum utan kaup- 

staða og kauptúna, eða setja upp auglýsingar á annan liátt, nema um opinbér- 
ar tilkynningar sé að ræða.

Heimilt er þó þeim, sem býr við alfaraveg, að auglýsa þar atvinnurekstur 
sinn.

8- gf.
30. gr. orðist svo:
Rrýr skal gera samkvæmt lögum nr. 32 23. júni 1932.
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9. gr.
Aftan við 44. gr. komi ný málsgrein, er orðist svo:
Þyki vegamálastjórninni ástæða til að halda akfærum kafla þjóðvegar 

með snjómokstri að vetrarlagi, má telja þann kostnað með viðhaldi vegarins.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 57 19. mai 1930.

11- gr-
Lög þessi öðlast þegar gildi.

12. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra inn i megin- 

mál laga nr. 41 4. júní 1924 og gefa þau út svo breytt sem vegalög.

Ed. 416. Frumvarp

til laga um heimild handa rikisstjórninni til þess að taka á leigu síldar- 
bræðslustöð dr. Pauls á Siglufirði, eða taka afnot síldarbræðslustöðvar- 
innar eignarnámi.

Flm.: Jón Baldvinsson.

1- gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að taka á leigu næsta sildveiðitímabil sildar- 

bræðslustöð dr. Pauls á Siglufirði, ef samkomulag næst við eiganda verksmiðj- 
unnar um viðunandi leiguskilmála.

2. gr.
Nú nást eigi, að dómi ríkisstjórnar, viðunandi samningar um leiguskil- 

mála við eiganda sildarverksmiðjunnar, og skal þá ríkisstjórninni heimilt að 
láta fara fram eignarnám á afnotum verksmiðjunnar fyrir síldveiðitímabilið 
1933, eða svo lengi sem þörf er á afnotum verksmiðjunnar vegna vinnslu sild- 
ar frá sildveiðitimabilinu 1933.

3. gr.
Þá er ríkisstjórnin hefir tekið umrædda síldarbræðslustöð á leigu samkv.

1. gr., eða látið fara fram eignarnám sér til handa á afnotum verksmiðjunnar 
skv. 2. gr., skal ríkisstjórnin láta starfrækja verksmiðjuna í sambandi við 
síldarbræðslustöð ríkisins.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþingj. 117
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GreinargerS.
Fram hefir verið borin þingsályktunartillaga um að heimila rikisstjórn- 

inni að taka á leigu síldarbræðslustöð dr. Pauls á Siglufirði, en flutningsmað- 
ur frv. þessa telur aðstöðu ríkisstjórnarinnar sterkari með þvi að samþykkja 
heimildina í frumvarpsformi. Auk þess er með lögum hægt að heimila ríkis- 
stjórninni að taka sér til handa eignarnámi afnotarétt verksmiðjunnar, og er 
slík heimild veitt í 2. gr. frv.

Ed. 417. Tillaga
til þingsályktunar um leigu á síldarbræðslustöð.

(Eftir fyrri umr. í Ed.).

Alþingi heimilar ríkisstjórninni að taka á leigu og starfrækja síldar- 
bræðslustöð, sem ella mundi verða óstarfrækt, næsta sildveiðitímabil, á Siglu- 
firði eða annarsstaðar, enda sé stöðin að öllu leyti i rekstrarhæfu ásigkomu- 
lagi frá hendi eiganda og áhætta í sambandi við reksturinn ekki óhæfilega 
mikil að dómi ríkisstjórnar.

Ed. 418. Þingsályktun
um breytingar á leyfisbréfi 31. júli 1926, um sæsimasambandið.

(Afgreidd frá Ed. 19. april).

Alþingi ályktar að samþykkja breytingar þær á leyfisbréfi h/f Hins inikla 
norræna ritsimafélags í Kaupmannahöfn, dags. 31. júli 1926, um starfrækslu sæ- 
simans milli Hjaltlands, Færeyja og íslands, sem samkomulag hefir náðst um, 
og að heimila ríkisstjórninni að koma á talsambandi milli íslands og útlanda 
svo fljótt sem henni virðist það tiltækilegt.

Nd. 419. Tillaga
til þingsályktunar um breyting á slysatryggingalögum.

Flutningsm.: Pétur Ottesen.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta 
Alþingi lagafrumvarp, er feli i sér þær breytingar á slysatryggingalögunum, að
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meira samræmi en nú á sér stað verði komið á um greiðslu dagpeninga þegar 
slys ber að höndum, þannig að þeir, sem sjó stunda, verði ekki verr úti en hinir, 
sem í landi vinna.

Greinargerð.
Tillaga þessi er flutt samkvæmt áskorun frá þingmálafundi á Akranesi.
Við framkvæmd slysatryggingalaganna hefir það komið mjög berlega í 

ljós, að óhjákvæmilegt er, að komið verði á meira samræmi en nú á sér stað 
um greiðslu dagpeninga þegar slys ber að höndum, þannig að þeir, sem sjó 
stunda, verði ekki verr úti en þeir, sem í landi vinna.

Ed. 420. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 75 frá 1921, um stimpilgjald.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 15. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, 
form. og frsm.

Jón Þorláksson. Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.

Ed. 421. Nefndarálit
um frumvarp til laga um stofnun happdrættis fyrir Island.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin telur eftir atvikum rétt, að frv. þetta gangi fram.

Alþingi, 19. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, Jón Þorláksson.
form. og frsm.

Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.



932 Þingskjal 422—424

Nd. 422. Breytingartillaga
við frv. til 1. um viðauka við lög um veð, nr. 18 4. nóv. 1887, og lög um viðauka 
við þau lög, nr. 34 31. maí 1927.

Frá Héðni Valdimarssyni.

Við 1. gr. Aftan við greinina bætist: að undanteknum kröfum þeim, er um 
ræðir i 3. og 5. lið 83. greinar þeirra laga.

Ed. 423. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 46 15. júni 1926, um útsvör.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt jneð svofelldri

BREYTINGU.

Upphaf fyrri efnismálsgr. frvgr. orðist svo:
Samvinnufélög. Þau greiða útsvar af arði síðasta útsvarsárs, sem leiðir af 

skiptum við utanfélagsmenn, eftir sömu reglum og kaupmenn sama staðar.

Alþingi, 21. apríl 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
form. fundaskr. og frsm.

Ed. 424. Breytingartillaga
við frv. til laga um heimild til lántöku til vega- og brúargerða.

Frá Jóni Jónssyni.

Við 1. gr. Annar málsliður greinarinnar orðist svo:
Lánin endurgreiðist á 6—8 árum og vextir séu allt að 1% hærri en venju- 

legir innlánsvextir Landsbanka íslands.
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Ed 425. Nefndarálit
um frv. til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.

Prá fjárhagsnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með, að samþykktir verði 1., 4., 5. og 6. 
liður frv. Um hina aðra liði hafa nefndarmenn óbundin atkvæði.

Alþingi, 21. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,
form. fundaskr. og frsm.

Jón Þorláksson.

Fylgískjal I.

Reykjavík 28. febr. 1933.
Út af bréfi hinnar háttvirtu fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis, dags. 

25. febr., þar sem hún óskar umsagnar vor nefndarmanna um 1. gr. tölulið 2 í 
frumvarpi til bráðabirgðabreytinga nokkurra laga, skal Þjóðleikhússnefndin 
taka það fram, sem hér fer á eftir.

Af því að skemmtanaskatturinn var látinn renna í ríkissjóðinn frá 1. júlí 
1932 til ársloka, vantar nefndina fé til þess að leggja múrskel á þjóðleikhúss- 
bygginguna, svo að búast má við, að hún liggi undir skemmdum, bygging, sem 
hingað til hefir kostað 620000 krónur, en til þessa vantar 25—30 þús. krónur, 
og þær verður nefndin að eiga vísar að fá fyrir aprillok.

Að taka skemmtanaskattinn líka fvrir árið 1934 er meira en varhugavert. 
Leikhúsbyggingin er verulegasta menningarmálið, sem Alþingi hefir nú með 
höndum. Að fleygja því nú svo frá sér, að láta skemmtanaskattinn ganga til al- 
mennra þarfa, væri ekki heiður fvrir nokkurn mann hér á landi, og erlendis 
væri það álitsspillir. Leikhúsið þarf að komast upp; bæði er það menningar- 
meðal, sem illt er að vera án, og þess erfiðara á islenzk leiklist uppdráttar, sem 
það dregst lengur. Vér leggjum það einhuga til, að 1. gr. 2. liður verði felldur 
úr frumvarpinu.

Ýmsir munu álita, að leikhúsið sé of stórt, en fólkinu i Reykjavik hefir al- 
drei fækkað nokkurt ár í 130 ár. Nú að síðustu bætir bærinn við sig 8000 íbúum 
á hverjum 10 árum, og það er ekki óliklegt, að hér verði yfir 50000 manns um 
árið 1960.

I stað þess að svipta Þjóðleikhúsið tekjum þess, leggur nefndin það til, að 
byggingu þess verði flýtt og það fullgert til kvikmyndasýninga eins fljótt og 
unnt er, svo að fé það, sem þegar hefir verið i það lagt, þurfi ekki að standa með 
öllu arðlaust. Er það kunnara en frá þurfi að segja, að kvikmyndasýningar eru 
mjög arðvænlegar, og má vænta þess, að sá rekstur mundi á skömmum tima 
skila aftur stofnfé sínu. I því skyni fer nefndin fram á, að ríkisábyrgð verði
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veitt fyrir 300000 króna láni, og væntir nefndin þess fastlega, að skemmtana- 
skatturinn verði ekki tekinn af Þjóðleikhúsinu, hyorki 1934 né framvegis.

Virðingarfyllst.
Indr. Einarsson. Einar H. Kvaran. Jakob Möller.

Til fjárhagsnefndar efri deildar.

Fylgiskjal II.

Háttvirt fjárhagsnefnd efri deildar Alþingis liefir beiðzt þess, að stjórn 
Bókadeildar menningarsjóðs Téti henni í té skriflega umsögn um tölulið 7 i frv. 
um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga, þar sem ráðgert er, að fjórðungur 
tekna menningarsjóðs renni í ríkissjóð til ársloka 1934.

Stjórn bókadeildar vill hér með lýsa vfir því, að hún leggur eindregið á 
móti því, að ákvæði þetta verði samþvkkt.

I sambandi við þetta viljum við benda á eftirfarandi atriði:
Bókadeildin hefir nú síðastliðið ár ráðizt í stórfyrirtæki, lagasafnið, sem 

revndist svo miklu stærra en áætlað var í fvrstu, að svo má heita, að deildin sé 
rúin að fé og lömuð starfsemi hennar fyrst um sinn.

1 öðru lagi viljum við geta þess, að þegar er samþvkkt, að deildin gefi út á 
næstu árum stórt og vandað úrval af verkum Matthíasar Jochumssonar, og mun 
það kosta mikið fé.

1 þriðja lagi er það i ráði, að gefa út á næstu árum smátt og smátt stór al- 
þýðleg fræðirit í ýmsum greinum, en til slíkra hluta þurfum við að leita til 
margra manna og ráða þá til starfa í þágu deildarinnar um langan tíma. En ó- 
gerlegt er með öllu að ráðast í slík framtiðarfvrirtæki, nema tryggt sé, að deild- 
in fái að starfa óáreitt og halda stvrk þeim, sem henni ber að lögum.

Loks viljum við benda á, að ekki aðeins starfsemi bókadeildar, heldur og 
öll starfsemi menningarsjóðs i heild getur því aðeins náð þeim árangri, sem til 
var ætlazt í upphafi, að sjóðurinn fái að starfa óskertur og i friði. Hitt getur 
riðið framtiðarstarfi hans að fullu, að liróflað sé við honum á hverju þingi, og 
tilvera hans þannig komin undir skoðun, áliti og atkvæði háttvirtra þingmanna 
í þann og þann svipinn.

Reykjavík, 1. marz 1933. 
Virðingarfyllst,

f. li. Bókadeildar menningarsjóðs
Freysteinn Gunnarsson 

formaður.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.
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Fylgiskjal III.

Alþýðusamband Islands.
Reykjavík, 7. marz 1933.

Háttvirt fjárhagsnefnd efri deildar Alþingis hefir óskað umsagnar Alþýðu- 
sambands íslands um tölul. 3 í frv. til laga um bráðabirgðabrevtingu nokkurra 
laga, sem lagt hefir verið fyrir vfirstandandi Alþingi.

Út af þessu vill stjórn Alþýðusambandsins taka þetta fram:
1. Þegar lög nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, voru sett, var 

það ákveðið, að annar helmingur ágóðans af einkasölunni skyldi renna í 
Byggingar- og landnámssjóð skv. lögum nr. 35 7. maí 1928, en hinn hlutiqn 
ganga til byggingarsjóða skv. lögum um verkamannabústaði, nr. 71 8. sept. 
1931. Lögin voru þvi alls ekki sett sem venjuleg tekjuöflunarlög fyrir rik- 
issjóð, heldur beinlínis í því skvni að hjálpa til við uppbyggingu mann- 
legra vistarvera til sjávar og sveita. Lögin íná þvi miklu fremur skoða sem 
viðauka við lögin um Byggingar- og landnámssjóð og lögin um verka- 
mannabústaði en sem skattalög. Ef þessar tekjur eru teknar og þeim ráð- 
stafað til annars, væri það algert brot á tilgangi laganna og tilætlun Al- 
þingis 1931. Mætti þá á sama hátt ákveða, að öll útsvör í landinu skyldu 
renna i ríkissjóð í nokkur ár, til þess að bæta úr tekjuþörf ríkissjóðs í 
kreppunni.

2. Það voru fastir samningar milli Alþýðuflokksins og Framsóknarflokksins, 
er þessi lög voru sett, að tekjum einkasölunnar skyldi þannig varið. Verði 
þessu breytt, er það samningsrof.

3. A síðasta Alþingi, er samskonar frv. og hér er óskað umsagnar um var til 
umræðu, var þvi skýlaust lofað af hæstv. fjármálaráðherra, að þessi und- 
anþága skvldi aðeins gilda til ársloka 1933. Ef nú á að framlengjá lögin, 
verður að skoða það sem brigðmælgi, sem illa fer manni í þeirri stöðu. 
Samkvæmt þessu leggjum vér eindregið til, að umrætt frv. nái ekki fram

að ganga.
Virðingarfvllst.

Jón Baldvinsson. Stefán Jóh. Stefánsson.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavik.

Fylgiskjal IV.

Menntamálaráð íslands.
Reykjavik, 9. marz 1933.

Háttvirt fjárhagsnefnd efri deildar hefir með bréfi, dags. 25. f. m., beiðzt 
skriflegrar umsagnar Menntamálaráðs um 7. tölulið í frumvarpi til laga um 
bráðabirgðabreytingu nokkurra laga, sem nú liggur fyrir hinu háa Alþingi.

Þegar svipað frumvarp lá fyrir Alþingi 1932, sendi Menntamálaráð, ásamt
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stjórnendum bókadeildar og náttúrufræðideildar menningarsjóðs, mótmæli sín 
gegn því, að tekjur menningarsjóðs vrðu á nokkurn hátt skertar. Menntamála- 
ráð vill fyrir sitt levti endurtaka eindregin mótmæli sín gegn skerðingu menn- 
ingarsjóðs og levfir sér hér með að taka upp eftirfarandi áðurnefnda greinar- 
gerð fyrir þessum mótmælum:

„Með stofnun menningarsjóðs er andlegri starfsemi i landinu veittur all- 
verulegur stuðningur, sem má að miklu gagni koma, þegar tímar líða, svo framt 
að sjóðurinn fær að starfa óskertur, enda mun til þess ætlazt i upphafi, að hann 
sé óháður árferði og sparnaðarviðleitni einstakra manna. En með frv. því, er 
áður getur, er tilraun gerð til þess að hnekkja þeirri starfsemi, sem þegar er 
hafin í samhandi við sjóðinn, og meira að segja ónýttar fyrirætlanir og fram- 
kvæmdir, sem ráðnar voru í þeirri trú, að sjóðurinn starfaði óskertur framvegis.

Um starfseini bókadeildar hingað til er óþarft að fjölyrða. Aðeins skal á 
það bent, að ekki er vonlegt, að fjöldi úrvalsrita liggi fyrir til útgáfu þegar í upp- 
hafi starfseminnar. Það lilýtur að taka nokkurn tima að koma slíkri starfsemi á 
þann rekspöl, sem stjórn deildarinnar hefir hugsað sér til frambúðar. En hann 
er sá, að verja mestum hluta fjárins til útgáfu stórra fræðirita við alþýðu hæfi, 
sem einstakir hókaútgefendur telja sér ekki viðráðanleg. Hefir t. d. þegar verið 
rætl um útgáfu stórrar mannkynssögu og yfirlitsrits í náttúrufræði. Ennfremur 
hefir komið til mála að gefa út ritsöfn merkustu íslenzkra skálda og rithöfunda, 
bæði eldri og yngri. Einmitt nú standa yfir samningar um útgáfu allra rita Matt- 
híasar Jochumssonar. En jafnhliða þessum stóru ritum mun bókadeildin gefa út 
smærri rit, hæði skáldrit og fræðirit.

Að lokum skal á það hent, að nýlega eru gerðir samningar um, að hókadeild 
menningarsjóðs gefi út Löghók íslendinga, þá er fyrirhugað var, að út yrði gefin 
á ríkiskostnað. Hefir hókadeildin þar ineð lyft allþungri hyrði af ríkissjóði, en 
bundið um leið sjálfri sér þann bagga, sem óvíst er, að hún rísi undir. ef sjóður- 
inn verður skorinn niður að hálfu.

Náttúrufræðideild menningarsjóðs liefir þegar lirundið af stað margþætt- 
um rannsóknum á náttúru landsins með tilstyrk sjóðsins. Sú deild á mikið 
og merkilegt verkefni fyrir liöndum, ef ekki verður tekið fyrir hendur hennar 
með því að svipta hana styrk þeim, sem sjóðurinn veitir. En með því að starf- 
semi hennar liingað til og fyrirhugaðar framkvæmdir eru lítt kunnar almenn- 
ingi, og þá einnig háttv. fjárhagsnefnd, látum vér fvlgja liér með hréf til mennta- 
málaráðs frá stjórn náttúrufræðideildar, þar sem hún gerir glögga grein fyrir 
starfsemi deildarinnar og framtíðarætlunum liennar.

Um listadeild menningarsjóðs er það að segja, að hlutverk hennar er tvenns- 
konar, annarsvegar að koma upp listasafni fyrir íslenzka ríkið, og hinsvegar að 
gera færum mönnum kleift að starfa að íslenzkri myndlist. Fyrra atriðið er harla 
nauðsynlegt hverri menningarþjóð og sizt ástæða til að draga úr þeirri merki- 
legu viðleitni. Síðara atriðið er og áriðandi engu síður. Það er kunnugt, að kjör 
islenzkra listamanna hafa ætíð verið örðug, og sökum yfirstandandi kreppu eru 
þau enn örðugri, með því að fáir eða engir kaupendur fást að listaverkum þeirra. 
Það myndi því verða islenzku listalífi til óbætanlegs hnekkis, ef stórlega væri 
dregið úr opinberum framlögum til listaverkakaupa.
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Að öllu þessu athuguðu væntuin vér þess fastlega, að háttv. fjárhagsnefnd 
rasi ekki að því ráði að leggja samþykki sitt á frv. þetta, sem áreiðanlega yrði 
til þess að drepa niður þann vísi andlegrar starfsemi í landinu, sem hafinn er 
með stofnun menningarsjóðs".

Framanritaða greinargerð vill Menntamálaráð gera að sinum orðum, að svo 
miklu levti sem við á nú, og endur.tekur eindregin mótmæli sín gegn þessum lið 
frumvarpsins.

Barði Guðmundsson. Arni Pálsson. Stefán Jóh. Stefánsson.

Til f járhagsnefndar efri deildar Alþingis.

Nd. 426. Breytingartillögur

við frumv. til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 68 14. nóv. 1917, um 
áveitu á Flóann.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Hver jarðeigandi á áveitusvæðinu, sem njóta vill ívilnunar laga þessara, 

skal greiða áveituskatt, er nemi 1 krónu á hektara áveitulands hans í 40 ár. 
Áveituskattur þessi skal tryggður með lögveði í jörðinni og hafa forgangs- 
rétt fyrir öllum samningsbundnum veðskuldum, enda skal kvöðin innfærð 
i veðmálabækur sýslunnar. Þó getur ríkisstjórnin (atvinnumálaráðherra) 
krafizt þess, að landeigandi greiði áveitukostnaðinn með landi að einhverju 
eða öllu leyti, ef nauðsyn þykir vegna stofnunar nýbýlis samkv. 3. gr.

2. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Óski landeigandi, í stað þess að greiða hið árlega gjald, að láta land af 

hendi til greiðslu áveitukostnaðarins í eitt skipti fyrir öll, má gefa honum 
kost á því, ef trúnaðarmaður rikisstjórnarinnar mælir með því og nægilega 
mikið land fæst samfellt frá einni eða fleiri jörðum til stofnunar nýbýlis 
eða nýbýla, sbr. niðurlagsákvæði 2. gr.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Nú er samþykkt samkv. ósk landeiganda að taka land til greiðslu áveitu- 

kostnaðar samkv. 3. gr., eða land er tekið eftir kröfu ríkisstjórnarinnar 
samkv. niðurlagsákvæðum 2. gr., og skal það þá þannig gert, að af hverjuni 
8 hekturum áveitulands fær rikissjóður 2 liektara, en 3 liektara, ef heitiland 
er tekið i staðinn. Heimilt er þó atvinnumálaráðherra að víkja frá þessu 
hlutfalli, ef sérstök ástæða þykir til með tilliti til gæða landsins og legu.

4. Við 5. gr. Greinin fellur burt.
5. Við 6. gr. Greinin verði 5. gr. og orðist þannig:

Hafi landeigandi gert mannvirki á hinu tekna landi, svo sem flóðgarða 
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 118
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o. s. írv., skal meta þau til verðs á móti landi og taka þeim mun minna land, 
er mannvirkjunum nemur. Mat mannvirkjanna skal fara fram samkv. 
ákvæðum jarðræktarlaganna um mat á mannvirkjum til landskuldar- 
greiðslu.

6. Við 7. gr. Greinin fellur burt.
7. Við 8. gr. Greinin verði 6. gr. Orðið „nefndinni“ i miðri greininni og niður- 

lag greinarinnar: „og ber ríkissjóður allan kostnað við þau skipti“ falli burt.
8. Við 9. gr. Greinin fellur burt.
9. Við 10. gr. Greinin verði 7. gr. og orðist svo:

Jafnóðum og lokið er útmælingu þeirra landa, er tekin kunna að verða 
upp í áveitukostnað, skulu sett upp greinileg landamerki milli þeirra og að- 
iiggjandi jarða, eftir því sem atvinnumálaráðlierra nánar mælir fyrir um. 
Gera skal uppdrátt af þeim löndum, er ríkissjóður fær.

10. Við 11. gr. Greinin fellur burt.
11. Við 12. gr. Greinin verði 8. gr.
12. Við 13. gr. Greinin verði 9. gr.
13. Við 14. gr. Greinin verði 10. gr., en á eftir henni komi ný grein, sem verður

11. gr., svo hljóðandi:
Búnaðarfélagi íslands skal falið að annast framkvæmd laga þessara 

. undir yfirstjórn atvinnumálaráðherra, samkv. reglugerð, er hann setur.
14. Við 15. gr. Greinin verði 12. gr.

Nd. 427. Frumvarp
til laga um bráðabirgðaverðtoll.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
«

1- gr.
Innkaupsreikninga yfir eftirtaldar vörur, sem fluttar eru liingað til lands 

og ekki eru af innlendum uppruna (endursendar ísl. afurðir) né teljast til 
farangurs ferðamanna, skal hlutaðeigandi lögreglustjóri, í Reykjavik tollstjóri, 
stimpla á þann hátt, sem segir i 1. gr. laga nr. 5 3. apríl 1928, með þeim hundr- 
aðshlutum — þar i talinn verðtollyr, er á vörunni hvilir samkvæmt lögum nr. 
47 1926 og nr. 5 1928 — af innkaupsverði þeirra, kominna um borð í skip, er 
flytja á vörurnar hingað til lands, sem liér greinir:
A. Með 50% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:

Andlitsduft, andlitssmyrsl, ilmsmvrsl og aðrar kosmiskar vörur. Blóm
og plöntur lifandi. Flugeldar og efni í þá. Jólatré. Leikföng, handhnettir og 
jólatrésskraut. Loðskinn. Loðskinnavörur. Málverk. Mvndir og myndabæk- 
ur. Skrautfjaðrir. Skrautgripir og myndir úr marinara, gipsi, steini o. fl. 
Vörur úr gulli. Vörur úr pletti. Vörur úr silfri. Þurrkaðar plöntur, blóm og 
blómsveigir.



Pingskjal 427 939

B. Með 30% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:
Aldinhlaup og aldinmauk. Ávextir niðursoðnir. Egg og eggjaduft. Bjúgu 

(pylsur). Grammofónar og tilhevrandi. Grammofónsplötur. Húsgögn til- 
búin. Kéx og kökur. Kvikmyndir. Lakkris. Legsteinar. Mótorhjól. Mynda- 
vélar og hlutar úr þeim. Rammar og rammalistar. Spil.

C. með 15% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:
Blaut sápa (græn- og kristals). Blikkkassar. Burstar og sópar. Hand- 

vagnar, hestvagnar. Hart brauð (skipsbrauð og skonrok). Hljóðfæri alls- 
konar. Hurðir, gluggar og karmar og annað smíði til liúsa. Hvalafurðir. Jarð- 
eph. Kreólín. Kringlur og tvíbökur. Mvndamót. Xiðursoðin mjólk. Olíu- 
fatnaður úr öðru en silki. Reikni- og talningarvélar. Róðrarbátar og pramm- 
ar. Skófatnaður úr skinni og flóka. Skrif- og aðrar skrifstofuvélar. Smjörlíki. 
Strigaskór með leðursólum. Svínafeiti. Ullarband. Vagnáburður. Þvottaefni. 
Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um það fulln-

aðarúrskurð.

2. gr.
Ákvæði 1. gr. laga nr. 5 1928 um sýning innkaupsreikninga og ákvæði 2. 

gr. sömu laga og gildandi reglugerð um verðtoll gilda einnig um gjald og inn- 
heimtu samkvæmt 1. gr. þessara laga. Ráðherra getur með reglugerð sett .nánari 
reglur um þetta gjald, og má þá þar ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum lag- 
anna eða reglugerðarinnar.

3. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi allar þær undanþágur frá verðtolli, sem 

veittar hafa verið að undanförnu, nema fyrir hráefni eða efnivörur, vélar og 
áhöld, sem eingöngu er notað til innlendrar framleiðslu.

4. gr.
Ef óeðlilega lágt eða grunsamlegt verð er gefið upp á inufluttri verðtoll- 

skyldri vöru, er tollheimtumanni rétt að ákveða sanngjarnlegt verð á þeirri vöru 
til verðtollsákvörðunar.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1934.

G r e i n a r g e r ð.
Frv. þetta er flutt eftir beiðni fjármálaráðherra.
Frv. miðar að þrennu: 1) að afla fjár í ríkissjóð, einkum vegna kreppuráð- 

stafana, 2) að styðja innlendan atvinnurekstur og þar með að draga úr at- 
vinnuleysinu, og 3) að draga úr innflutningi óþarfs og miður þarfs varnings 
og styrkja þar með viðskiptaaðstöðu vora við útlönd. Öll eru þessi verkefni 
brýn og aðkallandi. Hinsvegar getur það verið álitamál, hverjar vörur skuli 
látnar falla undir þennan aukatoll og hversu hátt skuli ákveða tollstigið fyrir
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hverja eina vörutegund. —- Um þetta atriði hafa nefndarmenn óbundna að- 
stöðu.

Frv. fylgdu m. a. eftirfarandi athugasemdir:
Frumvarpið miðar að því meðal annars að koma á samræmi í verðtolls- 

löggjöf. Með það fyrir augum og til að gera auðveldari innheimtu tollsins er 
ekki upp tekinn nema einn nýr flokkur, þ. e. fyrir algerðan „luxus“varning og 
óþarfa. Hinsvegar eru ýmsar vörur, sem enginn verðtollur er greiddur af nú, 
teknar upp i lægri verðtollsflokkinn, 15%, og ennfremur aðrar vörur, sem nú 
tilheyra þeim flokki eftir núgildandi verðtollslögum, færðar upp í hærri flokk- 
inn, 30%. Á þennan hátt ætti verðtollurinn að ná betur tilgangi sínum, þeim, að 
afla ríkissjóði tekna, án þess þó að íþyngja innlendri framleiðslu og hinni almennu 
neyzlu í landinu. Flokkuninni er þvi þannig hagað, að tollurinn sé sem víðast 
til verndar innlendum framleiðslugreinum, en íþvngi á hinn bóginn þeim út- 
lendum vöruviðskiptum sérstaklega, sem talizt geta miður nauðsynleg. Toll- 
urinn miðar með þessum breytingum að því að draga úr innflutningi. Það er tak- 
markið, þótt leiðirnar séu tvær. Annarsvegar efling innlendrar framleiðslu, 
hinsvegar takmörkun þeirrar nevzlu, sem byggist á innflutningi erlends luxus- 
varnings og óþarfa.

Vörur þær, sem taldar eru í flokki A, eru hreinn óþarfi að mestu, og því 
ekki nema sjálfsagt, að þær beri liáan toll, ef þær eru fluttar inn. Aftur á móti 
geta ef til vill verið skiptar skoðanir um það, hvort allar þær vörutegundir, 
sem taldar eru í hinum flokkunum, B og C, eigi þar heima.

Vörutegundir i C-flokki getum vér framleitt sjálfir og því ekki ástæða til 
að greiða fyrir innflutningi þeirra með tollívilnunum, sem raunar eru ekki í 
samræmi við núgildandi tolllög. (Hráefnin bera sama toll). Hljóðfæri eru dýrir 
munir, sem tiltölulega fáir geta veitt sér, og virðist því eðlilegt, að þau beri nokk- 
urn verðtoll. Að leggja verðtoll 15% á skófatnað er í samræmi við það, að verð- 
tollur þessi hvílir nú á öllum almennum fatnaði og verður til að styðja innlenda 
skófatagerð. Auk þess mvndi verðtollur á skófatnaði ekki koma að öllu leyti nið- 
ur á neytendunum. Verzlunin myndi bera hann að nokkrum hluta.

Erlent smíði þurfum vér naumast að flytja inn. En í þeim liggur mikil 
erlend vinna, sem er ekki nema sjálfsagt að leggja toll á.

Það munu vera nokkuð skiptar skoðanir um hækkunina á tolli á jarð- 
eplum og mjólk. Þegar þess er gætt, að kartöflunevzla er tæp 40 kg. á mann, 
er ekki nema eitthvað %—y15 á móts við það, sem tíðkast í nágrannalöndun- 
um, og að vér flytjum inn nærri helminginn af þessari litlu neyzlu vorri, er full 
ástæða til að reyna að hlúa að kartöflufrandeiðslunni á allan hátt. Þessa litlu 
tollvernd má skoða sem einn lið í þeirri viðleitni. Sennilega neytum vér þeim 
mun meiri kornmatar en aðrar þióðir, sem vér neytum minna af jarðeplum 
en þær, eða þvi sem næst.
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Nd. 428. Breytingartillögur
við brtt. á þskj. 426. [Áveita á Flóann].

. Frá Jörundi Brvnjólfssvni.

1. Við tölul. 1. Fyrir „í 40 ár“ komi: i 30 ár.
2. Við tölul; 13. Við greinina bætist: og greiðist kostnaðurinn úr rikissjóði.

Ed. 429. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyting á lögum nr. 40 7. maí 1928 [Jarðræktarlög]. 

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
14. gr. laganna orðist svo:
Eftir því, sem fé sjóðsins hrekkur til, skal því varið til að styrkja bænd- 

ur með ákveðnu framlagi, miðað við kaupverð, til að eignast meiri háttar 
verkfæri til jarðræktar og heimilisnota, svo sem hér segir:
a. Helmingsframlag veitist til kaupa á hestverkfærum til jarðvinnslu og 

garðræktar, steingálgum, áburðardreifurum, forardælum og dælum, sem 
notaðar eru til varnar gegn kartöflusýki.

b. Þriðjungsframlag veitist til kaupa á heyvinnuvélum og tóvinnuvélum.
Enginn bóndi getur fengið meira framlag úr sjóðnum en 600 krónur. 
Sá, er styrks beiðist, sendir umsókn sína, stílaða til Búnaðarfélags ís- 

lands, stjórn búnaðarfélags þess, sem bann er í, og sér hún þá um útvegun
verkfæranna og greiðslu andvirðis.

2. Við 1. gr. Á eftir 1. gr. komi ný grein, er verður 2. grein, svo hljóðandi, og 
breytist greinatalan samkv. þvi:

1 stað orðanna „allt að 14 verðs“ í 15. gr. laganna komi: allt að helm- 
ingi verðs.

Ed. 430. Breytingartillaga
um frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá Páli Hermannssyni.

Við 1. gr. D. Á milli 3. og 4. töluliðs komi nýr töluliður (Töluliðirnir á eftir 
breytist samkv. þvi):

4. Upphéraðsvegur: Frá Lagarfljótsbrú vestan Fljóts að Brekku í Fljótsdal.
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Nd. 431. Nefndarálit
uin frv. til laga um eignarnámslieimild á landi við Skerjafjörð.

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin hefir athugað frumvarp þetta og er sannnála um að leggja til, að 
það verði samþvkkt óbreytt.

Alþingi, 24. apríl 1933.
Bergur Jónsson, 

form.
Steingr. Steinþórsson.

Guðbr. Isberg, 
fundaskr., frsm.

Sveinbjörn Högnason.

Nd. 432. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 51 7. mai 1928, um nokkrar breytingar 
til bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við hana.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt óbreytt. 

Alþingi, 24. apríl 1933.
Bergur Jónsson, Guðbr. ísberg, Steingr. Steinþórsson.

form., frsm. fundaskr.
Sveinbjörn Högnason.

Nd. 433. Frumvarp
til laga um heimild til lántöku til vega- og brúargerða.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka lán innanlands á ábyrgð ríkissjóðs á ár- 

unum 1933—35, allt að 200 þús. kr. til vegagerðar á þjóðvegum og allt að 300 
þús. kr. til byggingar þeirra hrúa, sem taldar eru í 2. gr. laga nr. 32 23. júní 
1932, um brúargerðir. Lánin endurgreiðist á 6—8 árum og vextir séu allt að 1% 
hærri en venjulegir innlánsvextir Landsbanka Islands. Vexti og afborganir af 
lánum þessum skal telja með öðrum slíkum gjöldum rikissjóðs.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 434. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á hafnarlöguni fyrir Reykjaviknrkaupstað, nr. 19 
11. júlí 1911, og lögum um brevting á þeim lögum, nr. 49 23. júní 1932.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin fellst á þær breytingar eldri hafnarlaga, sem i frv. felast, og mælir 
með samþykkt þess.

Tveir nefndarmanna voru fjarverandi þau 2 skipti, er frv. var tekið til með- 
ferðar, og er álitið því aðeins undirritað af þrem nefndarmanna.

Alþingi, 22. apríl 1933.

Sveinn Ólafsson, Bjarni Ásgeirsson. Bergur Jónsson.
form., frsm.

Ed. 435. Frumvarp

til laga um viðauka við lög um veð, nr. 18 4. nóv. 1887, og lög um viðauka við 
þau lög, nr. 34 31. maí 1927.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Aftan við 1. gr. laga nr. 34 31. maí 1927 (4. gr. laga nr. 18 4. nóv. 1887) komi:
Ákvæði 89. gr. skiptalaga, nr. 3 12. apríl 1878, gilda eigi um veðrétt þennan, 

að undanteknum kröfum þeim, er um ræðir í 3. og 5. lið 83. greinar þeirra laga.

2. gr.
Aftan við 6. gr. laga nr. 18 4. nóv. 1887 komi:
Svo er og þeim, er veðsetur skrásett skip, rétt að semja svo um, að skipinu 

skuli, auk venjulegs fylgifjár, fylgja aðrir lausafjármunir, sem ætlaðir eru til 
notkunar á skipinu, svo sem kola- og oliubirgðir þær, sem í skipinu eru í hvert 
skipti, veiðarfæri, skipsbúnaður og önnur áhöld.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 436. Frumvarp

til laga um viðauka við og brevting á lögum nr. 68 14. nóv. 1917, um áveitu á 
Flóann.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Landsstjórninni heinrilast að gefa eftir skuld þá, sem stofnað hefir verið 

til vegna áveitu á Flóann, að öðru en því, er í lögum þessum segir, og með 
þeim skilmálum, er þar greinir.

2. gr.
Hver jarðeigandi á áveitusvæðinu, sem njóta vill ivilnunar laga þessara, 

skal greiða áveituskatt, er nemi 1 krónu á liektara áveitulands hans í 30 ár. Á- 
veituskattur þessi skal trvggður með lögveði í jörðinni og hafa forgangsrétt fyrir 
öllum samningsbundnum veðskuldum, enda skal kvöðin innfærð í veðmálabæk- 
ur sýslunnar. Þó getur ríkisstjórnin (atvinnumálaráðherra) krafizt þess, að 
landeigandi greiði áveitukostnaðinn með landi að einhverju eða öllu levti, ef 
nauðsyn þykir vegna stofnunar nýbýlis samkv. 3. gr.

3. gr.
Óski landeigandi, í stað þess að greiða hið árlega gjald, að láta land af 

hendi til greiðslu áveitukostnaðarins í eitt skipti fyrir öll, má gefa honum kost 
á því, ef trúnaðarmaður ríkisstjórnarinnar mæiir með því og nægilega mikið 
land fæst samfellt frá einni eða fleiri jörðum til stofnunar nýbýlis eða nýbýla, 
sbr. niðurlagsákvæði 2. gr.

4. gr.
Nú er samþykkt samkv. ósk landeiganda að taka land til greiðslu áveitu- 

kostnaðar samkv. 3. gr., eða land er tekið eftir kröfu ríkisstjórnarinnar samkv. 
niðurlagsákvæðum 2. gr., og skal það þá þannig gert, að af hverjum 8 hektur- 
um áveitulands fær ríkissjóður 2 hektara, en 3 hektara, ef beitiland er tekið í 
staðinn. Heimilt er þó atvinnumálaráðherra að víkja frá þessu hlutfalli, ef sér- 
stök ástæða þykir til með tilliti til gæða landsins og legu.

5. gr.
Hafi landeigandi gert mannvirki á hinu tekna landi, svo sem flóðgarða 

o. s. frv., skal meta þau til verðs á móti landi og taka þeim mun minna land, er 
mannvirkjunum nemur. Mat mannvirkjanna skal fara fram samkv. ákvæðum 
jarðræktarlaganna um mat á mannvirkjum til landskuldargreiðslu.

6. gr.
Þar, sem svo stendur á, að landi jarðar eða torfu hefir verið skipt milli 

fleiri ábúenda eða eigenda, en óhentugt þykir að taka land upp í áveitukostn- 
að í réttum hhitföllum við skiptin, skal heimilt að taka land án tillits til skiptanna. *
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En fari svo, að einn landeigandi eða notandi verði liarðara úti en annar við land- 
tökuna, skulu ný landskipti þegar fara fram samkvæmt landskiptalögum.

7. gr.
Jafnóðum og lokið er útmælingu þeirra landa, er tekin kunna að verða upp 

i áveitukostnað, skulu sett upp greinileg landamerki milli þeirra og aðliggjandi 
jarða, eftir þvi sem atvinnumálaráðherra nánar mælir fyrir um. Gera skal upp- 
drátt af þeim löndum, er rikissjóður fær.

8. gr.
Nú er land látið upp i áveitukostnað af jörð, sem er í leiguábúð, og breyt- 

ir það í engu umsömdum leigumála jarðarinnar. Falli á hana áveituskattur 
samkv. ákvæðum 11. gr., ber leiguliða að standa skil á honum til jarðeiganda.

9. gr.
Þangað til öðruvísi verður ákveðið með lögum, skal landsstjórnin, að svo 

miklu leyti sem unnt er, leigja út lönd þau, er ríkissjóður fær samkvæmt á- 
kvæðum laga þessara. Ábúendur þeirra jarða, sem löndin eru tekin frá, skulu 
hafa forleigurétt fyrir það verð, er rikisstjórnin ákveður.

10. gr.
Útmæling landa samkvæmt ákvæðum laga þessara skal fram fara, að svo 

miklu leyti sem unnt er, sumarið 1933. En verði verkinu eigi lokið á þeim tíma, 
skal það framkvæmt á sumarmánuðunum 1934.

11- gr.
Búnaðarfélagi Islands skal falið að annast framkvæmd laga þessara undir 

yfirstjórn atvinnumálaráðherra, samkv. reglugerð, er hann setur, og greiðist 
kostnaðurinn úr ríkissjóði.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.

Ed. 437. Nefndarálit

um frv. til laga um breyt. á lögum nr. 23 15. júní 1926, um bæjargjöld i Vest- 
mannaeyjum.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þessu er ætlað að auka nokkuð fastatekjur Vestmannaeyjakaupstaðar, 
og getur nefndin fallizt á nauðsyn þess. Nefndin getur og sætt sig við þá að- 
ferð til tekjuöflunar, sem lagt er til í frv., að svo miklu leyti sem aukagjaldið er 
lagt á vörur, sem ætlaðar eru til notkunar í kaupstaðnum sjálfum, eða á vörur, 
sem þar eru framleiddar til útfluinings. Hinsvegar telur nefndin eigi rétt að gefa

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 119
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kaupstaðnum heimild til að skattleggja íbúa annara héraða með þvi að leggja 
aukagjald á vörur, sem innfluttar eru til notkunar í öðrum héruðum, þó fluttar 
séu í land í Vestmannaeyjum, né heldur á þær vörur, er íbúar annara héraða 
kynnu að senda til Vestmannaeyja til útflutnings. Að athuguðu máli leggur 
nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. í stað orðanna „og innheimtu“ í 2. málsgr. 1. gr. frv. komi: innheimtu og 

annað, er þurfa þykir.
2. Á eftir 2. málsgr. 1. gr. komi ný máísgrein, svo hljóðandi:

Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem innfluttar eru til stofnana 
eða einstakra manna, búsettra í öðrum héruðum, eða koma frá þeim til 
útflutnings, enda þótt settar séu í land í Vestmannaeyjum.

Alþingi, 24. apríl 1933.
Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon, 

form. fundaskrifari. frsm.

Ed. 438. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 71 23. júní 1932, um byggingarsam- 
vinnufélög.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með frv. með þessari

BREYTINGU:
I stað orðanna „Lán þessi ábyrgist ríkissjóður“ í 3. gr. frv. komi: Heimilt 

er fjármálaráðherra f. h. rikissjóðs að ábvrgjast þau lán.

Alþingi, 24. apríl 1933.
Magnús Torfason, 

form.
Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.

Pétur Magnússon, 
frsm.

Nd. 439. Lög
um breyting á lögum nr. 84 6. júlí 1932 [Bifreiðaskattur o. fl.].

(Afgreidd frá Nd. 24. apríl).

1. gr.
I stað orðanna „1 — eina — krónu“ í 1. gr. b. í lögunum komi: 50 aura.
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2. gr.
í stað „1931“ í 4. gr. laganna komi: síðastliðnum.

3. gr.
Fyrir „750“ i 7. gr. laganna komi: 250.

4. gr.
I stað „ræktunarvegarins“ í 8. gr. b.-lið komi: ræktunarveganna.

5. gr.
Á undan síðustu málsgr. 8. greinar laganna komi nýr stafliður, þannig: 

d. Frá 1. jan. 1934 færist hundraðshlutinn samkvæmt a-lið niður i 50%, en
15% af hvers árs tekjum skal þá verja til þess að malbika umferðarvegi i 
kaupstöðum og í verzlunarstöðum með fleiri en 300 ibúum, eða gera á þeim 
slitlag úr öðru varanlegu efni. Ráðherra ákveður með reglugerð skiptingu 
þessa fjár milli aðilja, og er heimilt að krefjast jafnmikils framlags í móti 
frá hlutaðeigendum. Að því levti, sem þessi hluti skattsins verður ekki not- 
aður árlega, skal geyma hann i sérstökum sjóði, er nefnist „sjóður til mal- 
bikunar á bæjarvegum“, í vörzlum atvinnumálaráðuneytisins.

6. gr.
Orðin í 11. gr. laganna „og gilda til ársloka 1933“ falli burt.

Ed. 440. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

I. Frá Magnúsi Torfasyni og Jónasi Jónssyni.
Við 1. gr. A. 2. Nýr liður:
Gaulverjavegur: Frá vegamótum Flóavegar að Gaulverjabæ.

II. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 1. gr. B. 12. a. Nýir liðir:

1. Frá Isafirði um Hnífsdal til Bolungavikur.
2. Frá Isafirði kringum Skutilsfjörð til Súðavikur.

Ed. 441. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 75 [Vegalög].

Frá Halldóri Steinssyni.
Við 2. b.
Liðurinn orðast þannig:
Nýr liður á ef tir 7. lið:
Snæfellsnesbraut: Frá Búðum uhi Breiðuvík til Hellusands.
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Nd. 442. Frumvarp
til laga um brevting á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
2. gr. laganna skal orða svo:
Þjóðvegir eru þessir:

A. Um Suðurland:
1. Suðurlandsvegur: Frá Reykjavik um Ölfus, Flóa og Holt austur yfir brú 

á Ytri-Rangá. Um Rangárvelli, Landeyjar, Evjafjöll, Sólheimasand og Mýr- 
dal til Víkur. Um Mvrdalssand, Skaftártungu, yfir Eldhraun, um Siðu, 
Fljótshverfi, Skeiðarársand, Öræfi, Rreiðamerkursand, Suðursveit, Mýrar, 
um Hóla í Nesjum, um Almannaskarð og Lón að Lónsheiði.

2. Þingvallabraut: Frá vegamótum Vesturlandsvegar nálægt Köldukvísl til 
Þingvalla.

3. Geysisvegur: Frá Þingvöllum um Laugardal til Geysis.
4. Biskupstungnabraut: Frá vegamótum hjá Ingólfsfjalli um Grimsnes og 

Riskupstungur hjá Vatnsleysu að vegamótum Geysisvegar hjá Múla.
5. Eyrarbakkavegur: Frá Selfossi að Eyrarbakka.
6. Laugardalsvegur: Frá vegamótum Biskupstungnabrautar hjá Svínavatni 

að vegamótum Geysisvegar hjá Laugarvatni.
7. Skeiða- og Hreppavegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar i Flóa, norðan 

Flatholts upp Skeið og Hrunamannahrepp að vegamótum Gullfossvegar 
vestan við Hvitárbrú á Brúarhlöðum.

8. Gullfossvegur: Frá vegamótum Biskupstungnabrautar hjá Tungufljóti til 
Gullfoss.

9. Gnúpverjavegur: Frá vegamótum Skeiðavegar sunnan Laxár um brú á 
Kálfá að vegamótum hjá Þjórsárhoíti.

10. Landvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar hjá Meiri-Tungu í Holtum 
upp Land að Múla.

11. Fljótshlíðarvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar hjá Garðsauka inn 
Fljótshlíð að Hlíðarenda.

12. Hafnarbraut: Frá Höfn í Hornafirði á Suðurlandsveg hjá Hólum.
13. Reykjanesbraut: Frá Revkjavik um Hafnarfjörð til Keflavíkur.
14. Vífilsstaðavegur: Frá vegamótum Hafnarfjarðarvegar til Vífilsstaða.
15. Útvarpsstöðvarvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar fyrir innan Reykja- 

vík að Útvarpsstöð á Vatnsendahæð.
B. Um Vesturland:

1. Vesturlandsvegur: Frá vegamótum hjá Ártúni við Elliðaár um Mosfellssveit 
og Kjalarnes, kringum Hvalfjörð, yfir Ferstikluháls, um Svínadal, um Hest- 
háls, þvert yfir Borgarfjörð sunnan við Grímsá, yfir Hvítárbrú hjá Hvítár- 
völlum og á vegamót Borgarnesbrautar norðan við Gufá. Um Norðurárdal,
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Bjarnadal, Sökkólfsdal, Miðdal, Búðardal, Svínadal, kringum Gilsfjörð, yfir 
Geiradal, um Þorskafjarðarheiði og Langadal að Arngerðareyri.

2. Hafnarfjallsvegur: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Ferstiklu út með 
Hvalfirði, um Leirársveit og Andakil á vegamót Vesturlandsvegar hjá Hvít- 
árvöllum.

3. Akranesvegur: Frá Akranesi inn að vegamótum Hafnarfjallsvegar hjá 
Lambhaga.

4. Borgarnesbraut: Frá Borgarnesi að vegamótum Vesturlandsvegar norðan 
Gufár.

5. Borgarfjarðarbraut: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Haugum um 
Stafholtstungur yfir Hvítárbrú á Kálffossi.

6. Stgkkishólmsvegur: Frá vegamótum fyrir ofan Borgarnes um Mýrar, um 
Kerlingarskarð og Helgafellssveit til Stykkishólms.

7. Ólafsvíkurvegur: Frá vegamótum Stvkkishólmsvegar austan við Straum- 
fjarðará um Staðarsveit og Fróðárlieiði til Ólafsvikur.

8. Hellusandsvegur: Frá Ólafsvik um Ennisdal til Hellusands.
9. Laxárdalsvegur: Frá vegamótum sunnan Laxár um Laxárdal og Laxárdals- 

heiði að vegamótum Strandavegar utan Borðeyrar.
10. Strandavegur: Frá vegamótum við Hrútafjarðará um Borðeyri, út með 

Hrútafirði, um Stikuháls, meðfram Bitrufirði, um Bitruháls, Kollafjörð, 
Hólmavík, Steingrímsfjarðarheiði að vegamótum Vesturlandsvegar á 
Þorskaf j arðarheiði.

11. Steinadalsvegur: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Brekku i Gils- 
firði um Steinadal og Steinadalsheiði að vegamótum Strandayegar i 
KoIIafirði.

12. Vestfjarðavegur:
a. Frá Isafirði um Breiðadalsheiði inn fyrir Önundarfjörð um Gemlu- 

fallsheiði að Gemlufalli við Dýrafjörð.
b. Frá Þingeyri um Brekkudal að Bafnseyri.
c. Frá Bíldudal um Hálfdán fyrir Tálknafjarðarbotn um Mikladal til 

Geirseyrar við Patreksfjörð.

C. Um Norðurland:
1. Norðurlandsvegur: Frá vegamótum hjá Dalsmynni í Norðurárdal, um 

Holtavörðuheiði, Hrútafjörð og Hrútafjarðarháls yfir Miðfjarðará hjá 
Reykjum, um Línakradal, Auðunnarstaðaháls, um Víðidalsárbrú hjá 
Lækjamóti, um Gljúfurárbrú hjá Miðhópi, yfir Vatnsdalsárbrú hjá Hnaus- 
um, um Blöndubrú hjá Blönduósi, um Langadal og Stóra-Vatnsskarð. Yfir 
Skagafjörð um Norðurárdal, Öxnadalsheiði, Öxnadal, Þelamörk og Krækl- 
ingahlíð til Akureyrar. Yfir Vaðlaheiði, um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði 
og Aðalreykjadal til Húsavikur. Um Reykjaheiði, Kelduhverfi að vega- 
mótum austan við Jökulsárbrú nálægt Ferjubakka.

2. Hvammstangabraut: Frá Hvammstanga að vegamótum hjá Stóra-Ósi.
3. Vesturhópsvegur: Frá vegamótum Norðurlandsvegar hjá Vatnshorni að 

Vesturhópsvatni móts við Breiðabólsstað.
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4. Vatnsdalsvegur: Frá Vatnsdalshólum að Undirfelli.
5. Svínvetningabraut: Frá Blönduósi áð Svinavatni.
6. Skagastrandarvegur: Frá Blöndubrú við Blönduós til Skagastrandar.
7. Siglufjarðarvegur: Frá Hofsósi um Sléttuhlíð og Fljót til Siglufjarðar.
8. Sauðárkróksbraut: Frá Sauðárkróki að vegamótum austan við Viðimýri.
9. Hofsósvegur: Frá Sauðárkróki um Héraðsvatnabrýr og Hegranes, Við- 

víkursveit, um brú á Hjaltadalsá, um Óslandshlíð til Hofsóss.
10. Eyjafjarðarbraut: Frá vegamótum sunnan Akurevrar að Saurbæ ásamt 

brautinni að Kristneshæli.
11. Dalvíkurvegur: Frá Dalvík um brú á Svarfaðardalsá lijá Argerði um Ár- 

skógsströnd og Arnarneshrepp, um brú á Hörgá hjá Möðruvöllum að vega- 
mótum Norðurlandsvegar á Moldhaugahálsi.

12. Tjörnesvegur: Frá Húsavik kringum Tjörnes að vegamótum Norðurlands- 
vegar hjá Lóni i Kelduhverfi.

13. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur: Frá vegamótum austan við Jökulsá í 
Axarfirði um Kópaskerskauptún, vfir Melrakkasléttu um Blikalón og 
Raufarhöfn, um Hálsa, hjá Svalbarði, um Þistilfjörð til Þórshafnar.

D. Um Austurland:
1. Austurlandsvegur: Frá vegamótum Norðurlandsvegar austan við Jökuls- 

árbrú í Axarfirði, um Hólsfjöll hjá Grímsstöðum, hjá Möðrudal, um 
Möðrudalsöræfi, um Jökuldal hjá Skjöldólfsstöðum, um Jökulsárbrú hjá 
Fossvöllum, um Hróarstungu, um Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um 
Velli og Skriðdal, um Breiðdalsheiði, um Breiðdal, hjá Eydölum, um 
Strætishvarf, um Berufjarðarströnd til Djúpavogs. Um Geithellnahrepp 
yfir Lónsheiði.

2. Stranda- og Vopnafjarðarvegur: Frá Þórshöfn þvert yfir Langanes um 
Strandir, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og Jökulsárhlíð að 
vegamótum Austurlandsvegar vestan við Jökulsárbrú hjá Fossvöllum.

3. Úthéraðsvegur: Frá vegamótum Fjarðarheiðarvegar austan við Evvind- 
arárbrú, um Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþinghá að Óshöfn.

4. Vpphéraðsvegur: Frá Lagarfljótsbrú vestan Fljóts að Brekku i Eljótsdal.
5. Fjarðarheiðarvegur: Frá vegamótum Austurlandsvegar hjá Egilsstöðum 

um Fjarðarheiði til Sevðisfjarðar.
6. Fagradalsbraut: Frá vegamótum Austurlandsvegar hjá Egilsstöðum um 

Fagradal til Reyðarfjarðarkauptúns.
7. Eskifiarðarvegur: Frá Reyðarfjarðarkauptúni til Eskifjarðarkauptúns.
8. Norðfiarðarvegur: Frá Eskifirði til Neskaupstaðar.
9. Fáskrúðsfiarðarvegur: Frá Fagradalsbraut i Reyðarfirði um Sléttuströnd 

og Hrossadalsskarð að Búðum í Fáskrúðsfirði.
10. Mjóafiarðarvegur: Frá Fagradalsbraut við Köldukvísl um Eyvindardal, 

Slenjudal og Mjóafjarðarheiði að Mjóafirði.
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2. gr.
Aftan við 3. gr. bætist 2 nýjar málsgreinar, er orðist svo:
Þar, seni mörk kaupstaðar- eða verzlunarlóðar eru ekki ákveðin, úr-

skurðar ráðherra, hvar þjóðvegur endar.
Nú nær byggð meðfram slíkum vegi út fyrir mörk.kaupstaðar- eða verzl-

unarlóðar, og skal þá ekki telja þjóðveg lengra en þar að, sem byggð telst enda 
samkvæmt úrskurði ráðherra.

3. gr.
1. málsgrein 8. gr. skal orða svo:
Sýslunefndir hafa, undir yfirumsjón vegamálastjóra, umsjón og stjórn 

þeirra vegagerða og þess viðhalds, sem kostað er af sýslusjóði eða sýsluvega- 
sjóði; fela má sýslunefnd oddvita sínum umsjón með tilteknum vegagerðum, 
eða sýslunefndarmanni eða hreppsnefndum umsjón með sýsluvegagerð, hverj- 
um í sínum hreppi, og ber þeim, sem umsjón er falin, að ráða til þann verk- 
stjóra, sem hæfur er til þess starfa. Skylt er sýslunefndum að hlíta ráðum 
vegamálastjóra um framkvæmd vegagerða.

4. gr.
Aftan við síðari málsgrein 11. gr. skal bæta:
Þar, sem enginn skurður er meðfram vegi, má girðingu ekki setja nær 

miðju vegar en 4 metra og ekki reisa hús nær en 8 metra, nema sérstök heim- 
ild komi til.

5. gr.
12. gr. skal orða svo:
Ríkissjóður kostar umbætur og viðhald þjóðvega. Skulu þeir gerðir ak- 

færir svo fljótt sem fé er veitt til í fjárlögum. Nú verður álitið gagnlegt að 
gera einhvern þjóðvegarkafla akfæran, og má þá, þegar sérstakar ástæður 
eru fyrir hendi, gera það að skilyrði, að hlutaðeigandi sveitarfélög eða sýslu- 
félög leggi fram tiltekinn hluta alls vegagerðarkostnaðar.

6. gr.
13. grein skal orða svo:
Stjórn vegamálanna ákveður, hvaða fjallvegir skuli gerðir akfærir. Aðrir 

fjallvegir skulu gerðir reiðfærir og varðaðir svo sem nauðsyn ber til. Greiðist 
kostnaður við þá úr rikissjóði.

7. gr.
Aftan við 36. gr. bætist ný málsgrein, er orðist svo:
Hvergi má festa upp auglýsingaspjöld meðfram alfaravegum utan kaup- 

staða og kauptúna, eða setja upp auglýsingar á annan hátt, nema um opinber- 
ar tilkynningar sé að ræða.

Heimilt er þó þeim, sem býr við alfaraveg, að auglýsa þar atvinnurekstur 
sinn.
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8- gr-
30. gr. orðist svo:
Brýr skal gera samkvæmt lögum nr. 32 23. júní 1932.

9. gr.
Aftan við 44. gr. komi ný málsgrein, er orðist svo:
Þyki vegamálastjórninni ástæða til að halda akfærum kafla þjóðvegar 

með snjómokstri að vetrarlagi, má telja þann kostnað með viðhaldi vegarins.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 57 19. mai 1930.

11- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

12. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra inn i megin- 

mál laga nr. 41 4. júní 1924 og gefa þau út svo breytt sem vegalög.

Ed. 443. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 46 15. júní 1926, um útsvör.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

6. gr. A. II. 2.1. málsgr. orðist svo:
Samvinnufélög. Þau greiða útsvar af arði siðasta útsvarsárs, sem leiðir af 

skiptum við utanfélagsmenn, eftir sömu reglum og kaupmenn sama staðar. 
Skattanefnd ákveður arð þennan, enda láti félagið nefndinni i té glögga skýrslu 
um skipti sín við utanfélagsmenn og ágóða af þeim. Annarskostar áætlar skatta- 
nefnd arð af skiptum þessum, og byggist útsvarið á því.

Úrskurði skattanefndar má skjóta til yfirskattanefndar og ríkisskattanefnd- 
ar, eftir sömu reglum og gilda um áfrýjun útsvara, hvort heldur er sérstökum 
eða ásamt kæru yfir aukaútsvari því, sem niðurjöfnunarnefnd hefir lagt á arð 
af þessum viðskiptum.

Nd. 444. Frumvarp
til laga um Kreppulánasjóð.

Frá kreppunefnd.

1. gr.
A tímabilinu frá 1. júlí 1933 til 31. des. 1940 skulu vaxtagreiðslur þær, sem 

Búnaðarbanki íslands á að inna af hendi til ríkissjóðs, renna i sérstakan sjóð, 
er nefnist Kreppulánasjóður.
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2. gr.
Ríkissjóður leggur fram á árunum 1934—10 samtals 2 millj. króna, sem 

greiðist í Rreppulánasjóð jafnóðum og fé er veitt til þess i fjárlögum eða sett 
hafa verið lög um sérstaka tekjustofna i þvi skyni.

3. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að gefa út ríkisskuldabréf að upphæð allt að 8 niillj. 

kr., tryggð með ábyrgð ríkisins. Vextir af hréfunum skulu vera 4,5 cí. Rréfin 
skulu gefin út til 40 ára, og innleysist 1/40 þeirra á ári.

Fjármálaráðherra setur reglur um gerð, upphæð og útdrátt hréfanna.
Skuldabréf þessi eru höfuðstóll Kreppulánasjóðs auk framlags þess, sem um 

getur i 1. og 2. gr., og skulu þau með nafnverði vera fullgildur gjaldeyrir til 
greiðslu á skuldum eldri en frá 1. janúar 1933, að þvi Ieyti sem þær eru ekki full- 
tryggðar með fasteignarverði eða handveði.

4. gr.
Fé sjóðsins skal varið til lánveitinga handa bændum og öðrum, er reka land- 

búnað sem aðalatvinnuveg, með þeim nánari skilyrðum. er í lögum þessum 
greinir.

Lán og greiðslur úr sjóðnuin faia fram sumpart í reiðu fé, sumpart i ríkis- 
skuldabréfum, eftir nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins.

5. gr.
Skilyrði fyrir lánveitingum úr sjóðnum eru þessi:

1. Að umsækjandi reki landbúnað sem aðalatvinnuveg og hafi gert það undan- 
farin þrjú ár:

2. Að hann hafi þann bústofn, sem að áliti sjóðsstjórnarinnar er nægilegur til 
framfærslu fjölskyldu hans.

3. Að skuldir hans í hlutfalli við eignir séu svo miklar, að sjóðsstjórnin telji 
honum ókleift að standa við skuldhindingar sínar eða reka bú sitt á heil- 
brigðum grundvelli. Yið mat á þvi skal tekið sérstakt tillit til, hvort eign- 
irnar eru arðberandi eða óarðhærar (t. d. hús á jörðu).

4. Að umsækjandi að dómi sjóðsstjórnarinnar sé vel hæfur til að reka land- 
búnað.

5. Að hann geti sett þá trvggingu fyrir láninu. er sjóðsstjórnin tekur gilda, 
enda séu lán þessi ásamf skuldum þeim, sem sainið er um samkvæmt 13. gr., 
forgangsskuldir næst á eftir þeim forgangskröfum, sem nú eru í lögum.

6. Að hann geti að dómi sjóðsstjórnarinnar staðið undir árlegum greiðslum 
af lánum sínum, er hann hefir fengið stuðning samkvæmt lögum þessum, 
samhliða heilbrigðum búrekstri.

6- gr.
Til aðstoðar sjóðsstjórninni um að afla gagna til ákvarðana um lánveiting- 

ar skal skipa þriggja manna nefnd í hverri sýslu. Skal einn skipaður af sjóðs- 
stjórninni, annar af hlutaðeigandi sýsluiiefnd. en atviiinumálaráðlierra skipar 
formann nefndarinnar.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafavþing). 120
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Kostnað við störf nefndanna greiði hlutaðeigandi sýslusjóður að % og 
Kreppulánasjóður að %. Þó má greiðsla úr Kreppulánasjóði eigi fara yfir 5 kr. á 
dag í dagkaup og ferðakostnað. Sýslunefnd ákveður, hver skuli vera þóknun til 
nefndarmanna fvrir störf þeirra.

7. gr.
Umsóknir um lán úr Kreppulánasjóði, stíJaðar til sjóðsstjórnarinnar, skulu 

sendar hlutaðeigandi héraðsnefnd, sem afgreiðir þær þegar til sjóðsstjórnarinnar 
með rökstuddri umsögn um, hvort hún telji, að umsækjendur geti komið til 
greina um lánveiting. Ennfremur skal liéraðsnefnd útvega og senda sjóðsstjórn- 
inni eftirfarandi gögn svo fljótt sem verða má:

1. Sundurliðaða skrá um eignir lánbeiðanda og mat héraðsnefndar á þeim, 
byggt á siðasta skattaframtali. Sé þar nákvæmlega fram tekið, hverjar fast- 
eignir hans eru, hve mikið hann á af hverri tegund búpenings, vélar og verk- 
færi, kröfur á aðra og annað, sem máli skiptir.

2. Sundurliðaða skrá yfir lánardrottna lánbeiðanda, og skal þar greina skuld- 
arupphæð, hvort skuld er tryggð með veði eða ábvrgð, og hver tryggingin 
er, gjalddaga, afborgunarskilmála o. fl.

3. Sundurliðaða skrá vfir ábyrgðir lánbeiðanda, og skal þar greina, hverjar 
aðrar tryggingar eru fyrir ábyrgðarskuldunum. og þess getið, hverjar líkur 
eru fyrir, að ábyrgðirnar falli á lánbeiðanda.

4. Vottorð hreppstjóra um, hve lengi lánbeiðandi hefir rekið búskap, og hvar.
5. Drengskaparyfirlýsing lánbeiðanda um, að allar upplýsingar séu gefnar eftir 

beztu vituud.
6. Rökstutt álit héraðsnefndar um aðstöðu lánheiðanda til búrekstrar, þar á 

meðal fjölskyldustærð og framfæringatölu. fólksafla og afkomumöguleika.
7. Upplýsingar um aðstöðu til markaðs fyrir búsafurðir lians.
8. Alit héraðsnefndar um það, undir hve liáum greiðslum vaxta og afhorg- 

ana lánbeiðanda sé unnl að standa, samhliða lífvænlegum búrekstri.
9. Aðrar upplýsingar, sem sjóðsstjórnin kann að óska eftir.

8. gr.
Þegar eftir að sjóðsstjórnin hefir fengið tillögur héraðsnefndar tekur hún 

ákvörðun um það, hvort lánbeiðandi geti komið til greina við lánveiting. Skal 
hún þá láta birta þrisvar í Lögbirtingablaðinu áskorun til allra þeirra, sem fjár- 
kröfur eiga á lánbeiðanda, þar með taldar ábyrgðir um að lýsa kröfum sínum 
fyrir stjórn sjóðsins, með sex vikna fyrirvara frá síðustu birtingu auglýsingar. 
Skal í auglýsingunni tekið fram, að allar ótryggðar kröfur falli niður ógildar, ef 
þeim er ekki lýst innan hins tiltekna frests. Ef skuldareigandi, sem eigi hefir 
lýst viðurkenndri kröfu innan hins tiltekna frests, síðar meðan á samningaumleit- 
unum stendur færir líkur fvrir, að hann hafi eigi átt kost á að sjá auglýsinguna, 
svo sem vegna f jarveru, sjúkdóms o. s. frv., er sjóðsstjórninni þó heimilt að taka 
kröfu hans til greina. Að öðru levti falla niður þær kröfur, sem eigi er lýst innan 
hins tiltekna frests.
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9. gr.
Að liðnum innköllunarfresti skal sjóðsstjórnin svo fljótt sem því verður 

við komið taka ákvörðun um, hvort hún telur fært að veita Iánbeiðanda lán úr 
Kreppulánasjóði. Telji hún, að umsækjandi geti eigi komið tii greina, skal honum 
þegar í stað tilkynnt það, annaðhvort bréflega eða með símskeyti.

10. gr.
Nú telur stjórn Kreppulánasjóðs, að umsækjandi uppfylli þau skilyrði, sem 

lög þessi setja fvrir lánveitingum úr sjóðnum, og skal húu þá svo fljótt sem 
auðið er semja frumvarp til skuldaskila fyrir hann. í frumvarpi skulu taldar 
sér í flokki þær skuldir, er samningnum er eigi ætlað að ná til, og getið trygginga 
fyrir þeim, og í öðrum flokki þær skuldir, sem ætlazt er til, að samið sé um. Þá 
skal og skilmerkilega getið, hve háan hundraðshluta skuldunaut er ætlað að 
greiða af skuldum þeim, er samningar ná til,

11. gr.
Þegar eftir að samningsfrumvarp það. sem í 10. gr. getur, er fullsamið, 

skal sjóðsstjórnin með ábyrgðarbréfi eða simskeyti tilkynna það öllum þeim 
lánardrottnum, er kröfu hafa lýst í búið, og boða þá á fund méð hæfilegum fyrir- 
vara. Samtímis skal skuldunaut sjálfum tilkynnt efni samningsins, og skal hann 
innan fimm daga frá því tilkynning barst honum í hendur segja til um, hvort 
hann treystist lil að ganga að honum. Sé svar neitandi, skal fundarboð afturkall- 
að í tæka tíð. Þangað til fundurinn er haldinn skal frumvarp eða staðfest afrit 
af því liggja skuldheimtumönnum til sýnis í skrifstofu sjóðsins.

12. gr.
Á skuldheimtumannafundi þeim, er i 11. grein getur, skal sjóðsstjórnin 

leggja fram samningsfrumvarp,' svo og nákvæman efnahagsreikning skuldu- 
nauts, staðfestan af stjórn sjóðsins. Skuldheimtumenn eiga heimting á að fá 
sérhverjar upplýsingar um hag skuldunauts, er sjóðsstjórnin getur í té látið. 
Þeim er og heimilt að bera fram breytingartillögur við frumvarpið, og skulu þær 
ræddar og bornar undir atkvæði sérstaklega. Verði þær samþykktar, hefir sjóðs- 
stjórnin heimild til að taka frumvarpið aftur, ef hún telur þær verulega máli 
skipta. Að öðrum kosti ber stjórnin frumvarpið undir atkvæði skuldheimtu- 
manna þegar að loknum umræðum og atkvæðagreiðslum um breytingartillögur.

13. gr.
Hljóti frv. atkvæði svo margra skuldheimtumanna, að þeir hafi ráð yfir 

meira en helmingi þeirra krafna, er samningnum er ætlað að ná til, hefir sjóðs- 
stjórnin heimild til að staðfesta það, og er það þá bindandi einnig fyrir þá skuld- 
heimtumenn, er greitt hafa atkvæði móti því, eða eigi mætt á fundi. Leysir það 
þá skuldunaut undan skyldu til að greiða þann liundraðshluta hverrar samnings- 
kröfu, sem undan er skilin i samningnum, bæði gagnvart lánardrottni sjálfum, 
ábyrgðarmönnum og öðrum, er annars hefðu átt endurgjaldskröfu á hendur 
honum fyrir greiðslu skuldarinnar.
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14. gr.
Þegar eftir að samningur er staðfestur, skal sjóðsstjórnin ganga frá láns- 

skjölum, og sér hún því næst um, að samningi sé fullnægt, eftir því sem hann 
mælir fyrir um.

15. gr.
Samningur haggar eigi heimild lánardrottins til að ganga að trvggingu eða 

ábyrgð, sem þriðji maður hefir sett fyrir kröfum á skuldunaut.

16. gr.
Samningurinn hefir engin áhrif á þær kröfur, er hér greinir:

1. Skuldir tryggðar með fasteignaveði, þó því aðeins, að skuldarupphæð nemi 
eigi meiru en verðmæti veðsins. Sé skuldin hærri en verðmæti veðsins sam- 
kvæmt mati því, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná samn- 
ingar til þess hluta skuldarinnar, sem fer fram úr verði veðsins.

2. Skuldir tryggðar með handveði. Gildir að öllu hið sama um þær og hinar, 
sem taldar voru undir 1. lið.

3. Forgangskröfur samkv. 8. kap. skiptalaganna, að svo miklu leyti sem eigur 
skuldunauts téljast hrökkva fyrir þeim.

4. Skuldir tryggðar með lausafjárveði, stofnaðar fyrir 1. jan. 1933, að svo 
miklu leyti sem veðið hrekkur fyrir þeim. Komi það hinsvegar í ljós, að 
skuldin sé hærri en verðmæti veðsins samkvæmt mati þvi á eigum skuldu- 
nauts, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná samningar til 
þess hluta skuldarinnar, sem fer fram úr verði veðsins.

17. gr.
Frá því að skuldunautur hefir sent lánbeiðni til sjóðsstjórnarinnar og þang- 

að til samningaumleitunum endanlega er lokíð, má skuldunautur eigi greiða 
skuldheimtumönnum skuldir, sem áður eru stofnaðar, hvort sem þær eru fallnar 
í gjalddaga eða eigi, nema um veðkröfur eða ótvíræðar forgangskröfur sé að 
ræða. Hann má heldur ekki selja eignir sínar, umfram venjulega afurðasölu, né 
gera neinar þær ráðstafanir, er veruleg áhrif geti haft á efnahag hans. Komi í 
Ijós eftir að samningur hefir verið staðfestur, að skuldunautur hefir brotið 
ákvæði greinar þessarar, er sjóðsstjórninni heimilt að ógilda samninginn og end- 
urheimta lánið án fyrirvara, ef útborgað hefir verið. Það fé, er skuldheimtu- 
menn þegar hafa tekið á móti, verður eigi endurheimt.

18. gr.
Frá því að skuldainnköllun er útgefin og þangað til samningaumleitunum 

er lokið, má enginn af skuldheimtumönnum gera aðför hjá skuldunaut, né held- 
ur verður bú hans tekið til gjaldþrotaskipta á sama tima. Nú takast eigi samn- 
ingar og hú skuldunauts er tekið til gjaldþrotaskipta áður en sex mánuðir eru 
liðnir frá því samningaumleitunum lauk og við skiptin kemur það í ljós, að 
skuldunautur hefir brotið gegn ákvæðum 16. gr., og má þá með málsókn rifta 
þeim samningum eða greiðslum, er ólöglega hafa fram farið, samkv. reglum



gjaldþrotaskiptalaga, enda sé málsókn hafin innan sex vikna frá því húskipti 
byrja.

19. gr.
Lánum úr Kreppulánasjóði skal varið einungis til greiðslu á skulduni lán- 

takanda, og verða þau veitt gegn þeim tryggingum, er stjórn sjóðsins metur gild- 
ar. Lánin er heimilt að veita til allt að 12 ára, og nemur þá árgjald, vextir og af- 
borgun 5 'af hundraði.

Þó skal það áskilið, að ef efnahagur lántakanda breytist svo, að honum 
verði auðvelt að greiða lán sitt á skemmri tíma, að dómi sjóðsstjórnar, þá geti 
hún gert honum að greiða hærri afborganir af láninu.

Þá má og áskilja, að ef lántakandi breytir um atvinnuveg, þá sé lánið allt 
þegar fallið í gjalddaga.

Gjalddagi skal vera 15. nóv. ár hvert. Ef ekki eru gerð skil á árgjaldi fyrir
31. des. næst á eftir gjalddaga, er lánið allt fallið í gjalddaga, og her stjórn sjóðs- 
ins þá að gera nauðsvnlegar ráðstafanir til innheimtu þess.

20. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs fram til 31. desember 1934 skipa þrír menn, aðal- 

bankastjóri Búnaðarbaiikans og tveir menn, er atvinnumálaráðherra skipar eftir 
tilnefningu landbúnaðarnefnda Alþingis. En eftir þann tíma skal stjórn Bún- 
aðarbankans falin stjórn sjóðsins án endurgjalds.

Búnaðarbankinn hefir á hendi afgreiðslu sjóðsins og reikningshald. Reikn- 
ingar hans skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Búnaðarbankans. úrskurð- 
aðir af atvinnumálaráðherra og birtir í B-deild stjórnartíðindanna.

21. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs er heimilt að taka lán til þess að flýta fyrir starf- 

semi sjóðsins, en þó aldrei meira en svo, að öruggt sé, að lánin verði endurgreidd 
með þvi fé, er til sjóðsins á að falla samkv. 1. gr.

22. gr.
Lánveitingum úr Kreppulánasjóði skal vera lokið fvrir 31. desember 1934.

23. gr.
Frá 1. janúar 1941 skulu öll árgjöld Kreppulánasjóðs, að frádregnum rekstr- 

arkostnaði sjóðsins, endurgreidd ríkissjóði við reikningslok hvers árs.

24. gr.
Heimilt er stjórn Kreppulánasjóðs, með samþykki ráðherra, að greiða úr 

sjóðnum afborganir og vöxtu af fasteignaveðslánum bænda, eftir því sem ákveðið 
kann að verða með sérstökum lögum.

25. gr.
Heimilt er sjóðsstjórninni, með samþvkki ráðherra, að verja úr Kreppu- 

lánasjóði allt að l1^ milljón króna til þess:
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a. að veita bænduin verðuppbót kjöti, er þeir selja til útflutnings af fram- 
leiðslu ársins 1933, allt að þeirri upphæð, sem þarf til þess að þeir fái 60 
aura fvrir livert útflutt kílógramm af I. og II. flokks dilkakjöti að meðaltali.

b. að veita frystihúsum, sem frysta kjöt til útflutnings, styrk allt að 14 stofn- 
kostnaðar, enda séu frvstihúsin eign samvinnufélaga eða sýslufélaga.

e. að veita mjólkur- og smjörbúum stvrk og lán, eftir því sem ákveðið kann 
að verða með sérstökum lögum.

d. að veita bændum styrk og lán til kaupa á innfluttu karakulafé, eftir reglum, 
sem Búnaðarfélag íslands setur og ráðherra staðfestir.

e. að veita styrk og lán til ræktunarstöðva til framleiðsþi á beztu kynjum 
jarðepla til útsæðis í samráði við Búnaðarfélag Islands.

f. að veita styrk og lán til klakstöðva i samráði við Veiðimálanefnd.

26. gr.
í reglugerð fvrir Kreppulánasjóð má setja þau ákvæði um stjórn sjóðsins, 

starfrækslu og dráttarvexti, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega 
ráð fyrir þeim í þessum lögum, enda fari þau ekki í bága við nein ákvæði í 
lögunum.

27. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Kreppunefnd flytur frv. samkvænit ósk atvinnumálaráðherra eins og hann 

lagði það fvrir nefndina, og mun nefndin taka það til athugunar á fundum 
næstu daga.

Frv. fvlgdi eftirfarandi greinargerð frá ráðherra:
„Með bréfi dags. 23. nóvember 1932 skipaði ráðuneytið þá Tryggva Þór- 

hallsson alþingismann, Sigurð Kristinsson forstjóra og Pétur Ottesen alþingis- 
mann í nefnd til þess að athuga bag landbúnaðarins og fjárhagsástæður bænda 
og gera tillögur um þær ráðstafanir, sem tiltækilegast er að gera fjárhag bænda 
til styrktar og landbúnaðinum iil viðreisnar i þeim örðugleikum, er heimskrepp- 
an veldur.

Nefndin hefir levst mikið og merkt starf af hendi, safnað skýrslum um 
skuldir hvers bónda á landinu og samið ýmis frv. til laga, er miða að því að ráða 
bætur á hinni erfiðu fjárhagsaðstöðu bændastéttar landsins.

Eitt þessara frv. er frv. um Kreppulánasjóð.
Verður ráðuneytið að lita svo á, að nefndin hafi þar lagt góðan grundvöll til 

að byggja á ráðstafanir til stuðnings bændum í fjárkreppu þeirra.
En við athugun á skýrslum þeim, sem bændanefndin hefir aflað um hag 

bænda, hefir ráðuneytið komizt að þeirri niðurstöðu, að æskilegt sé og jafnvel 
óhjákvæmilegt, að Kreppulánasjóði sé þegar séð fvrir allmiklu meira fé til þess 
að hann fái leyst af hendi það hlutverk, sem honum er ætlað.

Hefir því þótt rétt að hækka heimild til framlags ríkissjóðs í skuldabréfum
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uni allt að 3 miiljónum króna og veita auk þess heimild til að hækka sjóðinn um 
allt að 2 milljónum króna með beinu framlagi úr ríkissjóði á árunum 1934 1940,
eftir því sem fé er veitt til þess á fjárlögum, eða lög sett um sérstaka tekjustofna 
í því skyni.

En jafnframt er þá gert ráð fyrir, að Kreppulánasjóður verði þess megnugur 
að bera þær byrðar, er leiða munu af lagasetningu uin frestun afborgana og 
vaxtalétti á fasteignaveðskuldum landbúnaðarins, svo sem bændanefndin mun 
leggja til í öðru frumvarpi.

Ennfremur er þess þá vænzt, að Kreppulánasjóður geti veitt bændum verð- 
uppbót að vissu marki á útfluttu kjöti á þessu ári, ef óhjákvæmilegt þykir, og 
veitt frvstihúsum bænda og mjólkurbúum og nokkrum öðrum hagsmunamál- 
um bænda allverulegan stuðning. Við það eru miðaðar heimildir þær, er i 24. og 
25. gr. getur.

Þá hafa og verið gerðar nokkrar aðrar breytingar á frv. nefndarinnar. Má 
þar telja ákvæði urn, að skuldabréf rikissjóðs skuli vera fullgildur gjaldeyrir án 
affalla til greiðslu eldri skulda en frá 1. janúar 1933, að því leyti sem þær eru 
ekki fulltryggðar með fasteignarveði eða handveði, og ákvæði 5. gr. 5. málsgr. 
um að lán úr Kreppulánasjóði og skuldir þær, sem samið er um þegar lánin eru 
veitt, skuli vera forgangsskuldir næst á eftir þeim forgangsskuldum, sem nú eru 
í lögum. Virðist ekki verða komizt hjá þessu ákvæði, þar sem mörgum bændum 
mundi erfitt að setja gildar tryggingar fvrir lánunum. Þá eru sett nokkru skýr- 
ari ákvæði uni, að þegar lýst er eftir kröfum á lánbeiðanda samkv. 8. gr., nái þær 
kröfur einnig til ábvrgða. Ennfremur hefir þótt rétt að setja í frv. ákvæði um, að 
heimilt sé að heimta inn lán ineð hærri afborgunum, ef efnahagur lántakanda 
breytist mjög til batnaðar, og að lán falli í gjalddaga, ef lántakandi skiptir um 
atvinnuveg. Og loks hefir verið sett nýtt ákvæði um stjórn Kreppulánasjóðs, 
þar sem bændanefndin hefir ekki orðið sammála um það atriði. Hefir þótt sjálf- 
sagt, að stjórn Búnaðarbankans hafi með höndum stjórn sjóðsins að öllu leyti, 
eftir að útlánum lýkur og að Búnaðarbankinn annist afgreiðslu hans og reikn- 
ingshald, enda munu memi sammála um það atriði. Verður því að telja rétt, að 
aðalbankastjóri Búnaðarbankans eigi sæti i stjórn sjóðsins þegar frá byrjun.

Hinsvegar má líta svo á, að þar sem gert er ráð fyrir, að ríkissjóður leggi 
fram fullar 12 milljónir króna sem höfuðstól sjóðsins, þá verði Alþingi að hafa 
nokkra íhlutun um skipun stjórnar hans. Er þvi lagt til, að á meðan útlán fara 
fram úr Kreppulánasjóði, þá verði stjórn sjóðsins skipuð aðalbankastjóra Bún- 
aðarbankans og tveim mönnum, er atvinnumálaráðherra skipar eftir tilnefn- 
ingu landbúnaðarnefnda Alþingis.

Að öðru leyti vísast til skýrslna nefndarinnar“.
Frv. fylgja ennfremur: „Skýrslur um efnahag bænda í árslok 1932“, frá 

bændanefndinni, sem skipuð var með bréfi atvinnumálaráðherra 23. nóv. f. á.
Við framsögu málsins verður gerð grein fyrir starfi og tillögum bænda- 

nefndar.
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Ed. 445. Nefndarálit
um frv. til laga um virkjun Efra-Sogsins.

Frá meiri íiluta fjárhagsnefndar.

Xefndin hefir klofnað um þetta mál. Minni lilutinn mun vilja samþykkja 
frv. með litluin eða engum breytingum, en ineiri hlutinn telur sér ekki fært, og 
heldur ekki nauðsvnlegt málefnisins vegna, að mæla með, að Alþingi veiti 
stjórninni lieimild til að ganga í 7 milljóna króna ábvrgð fyrir Reykjavíkurbæ 
i þessu skyni.

Frv. á þingskjali 103 er byggt á því, að Reykjavikurbær eigi að virkja Efra- 
Sogið, þ. e. efsta kafla Sogsins,-þar sem áin rennur milli Þingvalla- og Úlfljóts- 
vatns.

Eftir mælingum, sem bæjarstjórn Reykjavíkur liefir látið gera, kostar byrj- 
unarvirkjun á þessum stað a. ni. k. 7 milljónir króna. Mun þar valda miklu um, 
að aðstaðan er að ýmsu leyti erfið. Þarf annaðhvort að sprengja gang fyrir Sogið 
eða hluta af því neðanjarðar milli áðurnefndra stöðuvatna, eða gera nálega 
20 m. háan steinsteypugarð vfir farveg elfarinnar til að ná orkunni.

En meðan meiri lilutinn í bæjarstjórn Reykjavíkur var með hugann fastan 
við þetta virkjunarskipulag og 7 milljóna ábyrgðarkröfu til ríkissjóðs, tókst 
manni úr minni hluta bæjarstjórnarinnar, Sigurði Jónassym, að beina mál- 
inu inn á aðra og heppilegri braut. Honuni tókst að fá hingað einn af þekktustu 
vatnsvirkjunarfræðingum Þýzkalands til að athuga Sogið á ný. Gerði hann það, 
og fann undir eins nýja aðstöðu lijá Sogsfossunum sjálfum við Efribrú, þar 
sem gera mátti byrjunarvirkjun fyrir Reykjavík og Hafnarfjörð fyrir helmingi 
minni upphæð heldur en meiri liluti bæjarstjórnar taldi sig þurfa við Efra- 
Sogið. Kostnaðarmunurinn lá í betri aðstöðu og meiri hagsýni um allt skipulag 
verksins heldur en komið liafði i ljós lijá þeim, sem rannsakað höfðu virkjun 
Efra-Sogsins.

Þegar vitneskja barst til Revkvikinga um þann gifurlega verðmun, sem var 
á þessum tveimur virkjunarskilyrðum, var flestum bæjarbúum ljóst, að ekki 
gat komið til mála að kaupa þau hlunnindi til handa bænum og nágrenni fyrir 7 
milljóftir, sem eins líklegt var, að fá mætti fyrir 3—Sýj milljón króna. 1 raun 
og veru eru hinar eldri ráðagerðir um virkjun Efra-Sogsins vegna Reykja- 
víkurbæjar þess vegna úr sögunni. Hinsvegar er málið, að áliti meiri hlutans i 
bæjarstjórn, enn á tilraunastigi, þörf nýrra rannsókna, og jafnvel undirbúning- 
ur að bæta við virkjun í Elliðaánum, sem tæplega sýnist ástæða til að leggja fé í, 
ef jafnframt er lagt út i virkjun Sogsins fyrir milljónir króna.

Meiri hlutinn telur sér með engu móti fært að mæla með 7 milljóna rikis- 
ábyrgð vegna Sogsvirkjunarinnar. Hinsvegar vill meiri hlutinn sýna málinu 
velvild og samúð og fyrir sitt leyti freista að beina því inn á þá braut, sem 
heppilegust mætti verða fyrir höfuðstaðinn og alla þá menn á Suðurlandi, sem 
síðar kunna að verða aðnjótandi hagsmuna af skynsamlega framkvæmdri Sogs- 
virkjun. Meiri hluti nefndarinnar vill þess vegna mæla með ríkisábyrð á 3%
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miiljón króna vegna Reykjavíkurbæjar til vjrkjunar Sogsins hjá Efribrú, með 
því skilyrði, að hafizt verði handa með verkið nú í sumar, og þá væntanlega 
hætt við að leggja fé almennings í áframhaldandi smávirkjanir fyrir Rvík eina, 
án þess þó að geta fullnægt framtíðarþörf hæjarins.

Þess skal getið til styrktar þessari tillögu, að full vissa er fyrir, að Reykja- 
vikurbæ stendur nú til boða nokkuð mikill hluti þess ^iauðsynlega fjármagns, 
sem þarf við umrædda virkjun Sogsfossanna, fyrir milligöngu Sigurðar Jónas- 
sonar. Skiptir það ekki alllitlu máli, þvi að fé er nú torfengið, og fullvíst, að 
mjög erfitt yrði fyrir höfuðstað Islands að fá fé að láni i virkjun, sem kostaði 7 
milljónir, ef eigendur fjármagnsins vissu, að hafnað hefði verið hálfu ódýrari 
framkvæmd hins sama máls.

Reykjavík og Hafnarfjörður hafa mikla þörf fyrir aukið og ódýrt rafmagn, 
og á þann hátt einan er hægt að skapa skilyrði fyrir verulegri iðnaðarþróun í 
þessum bæjum. Auk þess myndi virkjun Sogsins leiða til þess, að þaðan yrði 
leidd raforka viðar um nálæg héruð og til sjóþorpa, sem ekki hafa annara 
kosta völ í þessu efni.

Meiri hluti nefndarinnar leggur því til að umbrevta frv. á þingskjali 103 á 
þann hátt sem hér segir:

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. I stað 1.—8. gr. frv. kemur ný gr. (1. gr.), svo hljóðandi:

Ríkisstjórninni er heimilt að ganga i ábyrgð fyrir allt að 3V2 milljón 
króna láni handa Reykjavíkurbæ til virkjunar nokkurs hluta Sogsins hjá 
Efribrú. Heimilt er, að fjárhæð þessi sé tekin í erlendum gjaldeyri, enda 
samþykki fjármálaráðherra lánskjörin.

2. 9. gr. verður 2. gr.
3. Fyrirsögn frv. orðist svo:

Frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast fyrir 
Reykjavikurhæ lán til að virkja nokkurn hluta Sogsins hjá Efribrú.

Alþingi, 24. april 1933.
Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,

form. fundaskrifari og frsm.
með fyrirvara.

Nd. 446. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 40 7. mai 1928 (Jarðræktarlög).

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Eftir því, sem fé sjóðsins hrekkur til, skal því varið til að styrkja bændur 

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþingj. 121
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með ákveðnu framlagi, miðað við kaupverð, til að eignast meiri háttar verkfæri 
til jarðræktar og heimilisnota, svo sem hér segir:
a. Helmingsframlag veitist til kaupa á hestverkfærum til jarðvinnslu og garð- 

ræktar, steingálgum, áburðardreifurum, forardælum og dælum, sem notað- 
ar eru til varnar gegn kartöflusýki.

b. Þriðjungsframlag vejtist til kaupa á heyvinnuvélum og tóvinnuvélum.
Enginn bóndi getur fengið jmeira framlag úr sjóðnum en 600 krónur.
Sá, er styrks beiðist, sendir umsókn sína, stílaða til Búnaðarfélags íslands,

stjórn búnaðarfélags þess, sem liann er í, og sér hún þá um útvegun verkfær- 
anna og greiðslu andvirðis.

2. gr.
1 stað orðanna „allt að % verðs“ í 15. gr. laganna komi: allt að helmingi 

verðs.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 447. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 29 28. nóv. 1919, um vitagjald. 

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 24. apríl 1933.
Ingvar Pálmason, Jón Þorláksson. Jónas Jónsson. 

form. og frsm. fundaskrifari.

Ed. 448. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum um dýralækna, nr. 61 3. nóv. 1915. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 25. apríl 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnúspon, Jón Jónsson, 
form. fundaskrifari og frsm. með fyrirvara.
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Nd, 449. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.

Frá fjárhagsnefnd.

Með lögum um stofnun almenns ellistvrks frá 1909 var svo ákveðið, að 
hver karlmaður á aldrinum 18—60 ára skvldi greiða árgjald til sjóðsins 1 kr. 
50 aura og hver kona 75 aura. Árlegt tillag landssjóðs skyldi vera 50 aurar fyrir 
hvern gjaldanda. Með lögum nr. 33 1917 var gjald til sjóðsins hækkað, karl- 
manna í 2 kr., kvenna í 1 kr. og landssjóðs í 1 kr.

Með þessu frv. er fram á það farið að hækka gjöldin til sjóðsins á ný, 
karlmanna í 3 kr., kvenna í 1 kr. 50 aura og ríkissjóðstillagið i kr. 1,50 fyrir 
hvern gjaldanda.

Með lögunum frá 1909 var heimilað að úthluta árlega úr sjóðnum til þurf- 
andi umsækjenda % hlutum þess fjár, sem greitt var til sjóðsins í viðkomandi 
hrepps- eða bæjarfélagi, og ennfremur hálfum ársstvrk rikissjóðs og helming 
þeirra vaXta, sem til höfðu fallið næsta ár á undan.

Með frv. er lagt til, að árleg úthlutun verði aukin þannig, að úthluta megi 
öllu þvi, sem sjóðnum gelzt af gjaldendum hrepps- eða bæjarfélagsins, og % 
hlutum af tillagi ríkissjóðs og helming vaxtanna, eins og áður.

Það er vist, að styrkir þeir, sem gamalt fólk hefir fengið úr sjóðnum, 
hafa í fjölda tilfella forðað því frá hinni erfiðu göngu til sveitarsjóðanna og 
glætt og aukið sjálfsbjargarhvöt þess. Með þeim breytingum, sem frv. mundi 
gera, ef að lögmn verður, hækkar hin árlega fjárúthlutun allverulega, en hins- 
vegar ekki hægt að segja, að gjaldendum sé verulega íþyngt.

Það mun hafa borið á þvi hin síðari árin, að einstaklingar væru á stund- 
um óánægðir með styrksúthlutun í einstökum hrepps- eða bæjarfélögum. 
Fyrir þvi eru i 4. gr. frv. sett ákvæði um, að umsækjandi geti skotið ákvörðun 
um úthlutun til sýslunefndar eða bæjarstjórnar.

Þar sem ekki er sýnilegt, að afgreidd verði lög um almenna ellitryggingu 
á þessu þingi, og óvíst hvenær það verður, telur nefndin, að rétt sé að sam- 
þykkja þær breytingar, sem i frv. felast, sem bráðabirgðaúrlausn og leggur til, 
að það verði samþ. óbreytt.

Alþingi 3. apríl 1933.

H. Stefánsson, 
form.

Ólafur Thors.

Jón A. Jónsson, 
fundaskrifari og frsm.

Hannes Jónsson.

Bernh. Stefánsson.
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um tiH. til þingsályktunar um að fela skipaútgerð ríkisins stjórn varðskipanna. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað till. og leggur til, að hún verði samþykkt. Virðist 
eðlilegast, að skipaútgerð rikisins hafi á hendi stjórn varðskipanna, auðvitað 
nndir yfirstjórn dómsmálaráðherra, eins og annara þeirra skipa, sem rikið á 
eða hefir í sinni þjónustu.

Tveir nefndarmanna voru fjarverandi, er mál þetta var til umræðu í nefnd- 
inni, og er ókunnugt um afstöðu þeirra.

Alþingi, 22. april 1933.

Sveinn Ólafsson, Bjarni Ásgeirsson. Bergur Jónsson,
form. frsm,

Nd. 451. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 43 23. júní 1932, um barnavernd.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

Nd. 450. Nefitdaiilit

BREYTINGU.
Við 1. gr. staflið 11 bætist:
Ennfremur má i slíkri reglugerð fela barnaverndarnefndum að hafa eftir- 

lit með sjónleikum, sem börn hafa aðgang að, og að heimila þeim að leggja 
bann við sýningu á þeim fyrúr börn, ef þeim þykir ástæða til.

Alþingi, 25. april 1933.

Bergur Jónsson, Sveinbjörn Högnason, Guðbr. Isberg,
form. frsm. fundaskrifari.

Steingr. Steinþórsson.
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um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 41 27. júní 1921, um breyting á 1. gr. 
tolllaga, nr. 54 11. júlí 1911.

Nd. 452. NcfwbráBt

Frá fjárhagsnefnd.

1 greinargerð frv. hefir misritazt í útreikningi um tekjur af öli i 2. lið 
kr. 28799,27 fyrir kr. 33565,93, seni veldur þvi, að tekjuaukinn af ölinu verður 
kr. 54765,25, en ekki kr. 59531,91. Tekjuaukinn, sem í frv. felst eins og það nú 
liggur fyrir, verður þvi:

af öli ................................ kr. 54765,25
af kaffibæti .................... — 87462,66

Samtals kr. 142227,91
Tekjur ríkissjóðs af þessari innlendu famleiðslu yrði þá móts við það, ef 

allt væri innflutt og tollur greiddur samkv. lögum nr. 41 1921:
af öli 47% af innflutningsgjaldi, 
af kaffibæti 84% af innflutningsgjaldi.

Með tilvísnn til greinargerðar frv. telur n. réttmæta hækkun á þessum tolli 
og leggur tíl, að frv. verði samþ. Þó hefir einn nefndarm. (JAJ) óbundið atkv. 
um hækkunarupphæðina og annar nefndarm. (ÓTh) var fjarverandi og hefir 
þvi óbundið atkv. um frv.

Alþingi, 25. april 1933.

H. Stefánsson, Bernh. Stefánsson. Hannes Jónsson,
form. frsm.

Jón A. Jónsson,
með fyrirvara.

453. Breytíngartíllaga
við tillögu til þingsályktunar um breyting á slysatryggingalögum.

Frá Vilmundi Jónssyni.

Aftan við tillögugr. bætist: og einnig að greiddur verði kostnaður við lækn- 
ishjálp, lyf og umbúðir fyrir bótaskyld slys frá því að slysið vill til.
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um breyting á slysatryggingalögum.

(Afgreidd frá Nd. 25. apríl).

Neðri deild Alþingis álvktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta 
Alþingi lagafrumvarp, er feli í sér þær breytingar á slysatrvggingalögunum, að 
meira samræmi en nú á sér stað verði komið á um greiðslu dagpeninga þegar 
slvs ber að höndum, þannig að þeir, sem sjó stunda, verði ekki verr úti en'hiriir, 
sem i landi vinna, og einnig að greiddur verði kostnaður við læknishjálp, lyf og 
umbúðir fyrir bótaskyld slys frá því að slysið vill til.

Nd. 454. Þingsályktun

Ed. 455. Nefndarálit
um frv. til laga um eftirlit með sparisjóðum.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin klofnaði um málið. Minni hlutinn (JónÞ) vill fella frv. Meiri hlut- 
inn vill samþykkja það tneð lítilli breytingu. Meiri hlutinn sneri sér til fjár- 
málaráðuneytisins með ósk um að fá þaðan skýrslu um störf eftirlitsmanns- 
ins, og að fá að láni skýrslur þær um banka og sparisjóði, er hann kynni að 
hafa sent ráðuneytinu. Sömuleiðis var Landsbankanum og Útvegsbankanum 
skrifað og beðið um skýrslu þaðan um störf hans og kaup fyrr og síðar.

Fjármálaráðuneytið svaraði nefndinni ekki bréflega, en sendi í stað þess 
skjalapakka, og voru i honum m. a. nokkur bréf, sem eftirlitsmaðurinn hafði 
sent ráðunéytinu út af reglugerðum nokkurra sparisjóða. En bréf þau báru með 
sér, að þá vinnu, sem lá í þessum bréfum, hefði stjórnarráðið auðveldlega get- 
að innt af hendi.

Af þessu óbeina svari stjórnarráðsins er tæplega hægt að draga aðra á- 
lyktun en þá, að það hafi ekki milli handa nein gögn, er sýni nokkur nauðsyn- 
leg vinnubrögð af hálfu þessa starfsmanns.

Bankarnir svöruðu báðir fyrir sitt leyti, og verða bréf þau látin fylgja hér 
með. Sýna þau alveg ótvírætt, að bankarnir hafa enga þörf fyrir starf eftir- 
litsmannsins og vilja vera lausir við kostnaðinn. .

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Tveir síðustu málsliðir 1. gr. falli niður.

Alþingi, 24. apríl 1933.
Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, 

form. fundaskr., frsm.
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Fyígisbjal I.

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS h/f.
Reykjavik, 30. marz 1933. 

Sem svar við fyrirspurnum yðar til bankans frá 14. þ. m. vill bankinn gefa
yður eftirfarandi upplýsingar:
1. Eftirlitsmaður lagði mikla vinnu í eftirlitið i október, nóvember og desem- 

ber 1931 og jan. 1932. Hann tók og þátt í bráðabirgðamati á hag bankans i 
febrúar 1932 og athugaði útibú bankans á Seyðisfirði síðastliðið haust.

2. Það virðist ekki mögulegt að gera kröfu til þess, að eftirlitsmaður sé hve- 
nær sem er viðbúinn að gefa slíka skýrslu.

3. Það verður að líta svo á, að slíkt eftirlit, sem að dæmi nágrannaþjóðanna 
hefir verið lögboðið hér á landi, eigi að vera til þess að auka öryggi.

4. Á fundi fulltrúaráðs bankans 15. október 1930 var samþykkt að tilkynna 
fjármálaráðherra, að fulltrúaráðið óski eftir, að bankinn verði undanþeg- 
inn þeirri kvöð að greiða hluta af launum eftirlitsmanns með bönkum og 
sparisjóðum, enda telji bankinn sig ekki skyldan til slíkrar greiðslu.

5. Bankinn (Islandsbanki) hefir greitt kr. 35871,14, Útvegsbankinn ekkert.

Virðingarfyllst,

Útvegsbanki íslands h/f.

Jón ólafsson. E. Kvaran.

Til herra alþingism. Jónasar Jónssonar,
Reykjavik.

' Fylgiskjal n.

LANDSBANKI ISLANDS.
Reykjavik, 4. april 1933.

Sem svar við bréfi meiri hluta fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis, dags. 
21. f. m., tilkynnist hér með, að bankaráð Landsbankans samþykkti með sam- 
hljóða atkvæðum að svara bréfinu með tilvísun til fundarsamþykktar, sem 
það gerði um sama mál %0 1930, „þar sem engin breyting hefir orðið síðan um 
starf eftirlitsmannsins með bönkum og sparisjóðum í Landsbankanum“. — 
Samþykktin %0 1930 er svo hljóðandi:

„Undir því skipulagi, sem komið er á stjórn Landsbankans og endur- 
skoðun með lögum nr. 10 15/4 1928, um Landsbanka Islands, telur banka- 
ráðið ástæðulaust, að eftirlitsmaður banka og sparisjóða hafi nokkurt eftir- 
lit með Landsbankanum, svo og að bankinn endurgreiði ríkissjóði nokkuð 
af launum eftirlitsmannsins.
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Nú með því að bankaráðinu er ekki kunnugt um, að eftirlitsmaðurinn 
hafi nokkurt eftirlit rækt í Landsbankanum 2—3 síðustu árin, hefir það 
ástæðu til að ætla, að eftirlit hans þar sé óþarft, og því leyfir bankaráðið 
sér að leggja það til við fjármálaráðherrann, að hann hlutist til um, að sú 
breyting verði gerð á lögum nr. 48 2% 1923, um eftirlitsmann með bönk- 
um og sparisjóðum, að Landsbankinn sé þar undanskilinn, nema gera megi 
það með reglugerð í skjóli 2. gr. laganna, og verði það þá gert“.
Með þessu má telja, að efni bréfsins sé svarað, en þó skal það ennfremur

upplýst, að sá hluti af launum eftirlitsmannsins, sem Landsbankinn hefir greitt 
1930, nam kr. 9030,93.

Virðingarfyllst

Bankaráð Landsbanka Islands. 

Jón Árnason.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.

Nd. 456. Breytingartillaga
við frv. til laga um breyting á lögum nr. 51 7. mai 1928, um nokkrar breytingar 
til bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við haná.

Frá Bergi Jónssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 1. gr.
Setningin „Fjársektardóma ... snertir“ falli niður.

Nd. 457. Frumvarp
til laga um viðbótar-tekju- og eignarskatt.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

1- gr.
Tekju- og eignarskattur álagður 1933 innheimtist með álagi samkvæmt

2. gr. þessara laga.
2. gr.

Tekjuskattur að upphæð 22 kr. að 72 kr. innheimtist með 40% álagi.
— _ _ 72------- 162 — — — 50% —
— — — 162   292 — — — 60% —
— ' — — 292 ------  462 — — — 70% —
— — — 462   922 — — — 80% —
— • — — 922 — og þar yfir — — 100% —

Eignarskattur innheimtist með 150% álagi. .
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3. gr.
Heimilt er rikisstjórninni með reglugerð áð ákveða fleiri en einn gjalddaga 

á skatti samkvæmt lögum þessum og lögum nr. 74 27. júni 1921 og breytingum 
á þeim, ennfremur að skylda kaupgreiðendur til þess að halda eftir og skila 
i ríkissjóð upp i skattgreiðslur manna hluta af kaupi þeirra, sem nægir fyrir 
skattgreiðslunni. Er rikisstjórninni heimilt að láta gera 'sérstök skattmerki til 
notkunar við innheimtu skattsins.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Á síðastliðnu ári var tekju- og eignarskattur innheimtur með 25% álagi. 

Vegna ríkisrekstrarins sjálfs verður ekki hjá komizt áþekkri hækkun, én 
vegna væntanlegra kreppuráðstafana verður enn að auka álagið, og hefir þá 
þótt réttlátast að láta skattaukann fara stighækkandi eftir því sem tekjurnar 
hækka. Landbúnaður og sjávarútvegur munu lítinn tekjuskatt bera fyrir sið- 
astliðið ár, og þvi minni hætta á, að allverulegur skattauki á þessu ári standi 
aðalatvinnuvegunum fyrir þrifum.

Frv. er flutt að ósk fjármálaráðherra.

Nd. 458. Frumvarp
til laga um notkun einkennisbúninga og annara einkenna.

Flm.: Sveinbjörn Högnason, Steingrímur Steinþórsson.

1- gr.
Enginn má nota einkennisbúninga eða önnur einkenni, sem gefa til kynna, 

að þeir, sem þau bera, séu i ákveðnum flokki eða félagi, nema heimild dóms- 
málaráðherra komi til. Þó getur ráðherra aldrei veitt slíka heimild, ef líklegt 
má telja, að einkennið verði notað sem tákn sérstakra stjórnmálaskoðana.

2. gr.
Félögum þeim og stofnunum, sem áður en frumvarp þetta er borið fram 

hafa helgað sér einkennisbúninga eða einkenni, skal veitt heimild til að halda 
þeim áfram, enda hafi þau sótt um það eigi síðar en 14 dögum eftir að lög þessi 
ganga í gildi, og víst sé, að slíkt leyfi komi ekki í bága við ákvæði 1. greinar.

/
3. gr.

Nú kemur i ljós, eða liklegt má telja, að einkenni er notað gagnstætt því, 
sem til var ætlazt er leyfi var veitt, og skal ráðherra þá svipta leyfishafa heim- 
ild til að nota einkennið.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 122
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4. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum, allt að 5000 kr., og skal fara 

með mál, er af þeim brotum’rísa, sem almenn lögreglumál.

• 5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.
Þar, sem æsingar stjórnmálanna hafa gengið hæst í löndunum umhverfis, 

hefir það tíðkazt allmikið að nota einkennisbúninga og önnur einkenni, til að 
geta betur fylkt li$i til bardaga og áfloga um ágreiningsmálin. Hafa það eink- 
um verið öfgaflokkarnir og þeir, sem ofbeldið hylla, sem til slíkra ráða hafa 
gripið. I Danmörku hafa nú nýlega verið sett lög til að stemma stigu fyrir slíku 
og tryggja betur frið og öryggi í landinu.

Hér eru öfgar þessar í byrjun, og er þegar farið að bóla á því, að þær vilji 
grípa til slíkra ráða og apa eftir skoðanabræðrum sínum erlendis. Er því full 
ástæða til að stöðva slikan ófögnuð í tíma, áður en hann 'hefir náð að festa ræt- 
ur að mun. Virðast æsingar stjórnmálanna ærið nógar hér, þó að því sé varnað, 
að menn beri skoðanirnar utan á sér, til að geta betur beitt handafli til átaka 
um þau mál.

Ed. 459. Frumvarp
til laga um höfundarétt.

Flm.: Jón Baldvinsson, Jón Jónsson, Pétur Magnússon.

I. KAFLI.
Um lögvernd höfundaréttar.

1- gr.
Höfundur liver hefir, með þeim takmörkunum, sem í lögum þessum felast, 

einn allan rétt til þess að ráðstafa eintakaf jölgun verka sinna, í hvaða mynd sem 
er, og til þess að kynna þau almenningi á sérhvern hátt.

Höfundur hefir og einn rétt til þess að birta verk sín á ný í endursaminni 
mynd, í þýðingu, í annari stærð eða öðru efni, breyta þeim úr einu bókmennta- 
formi eða listarformi í annað o. s. frv.

2. gr.
Verk þau, sem lög þessi taka til, eru öll bókmenntaverk, vísindaverk og 

listræn verk, svo sem:
1. Allskonar rit.
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2. Munnlegir fyrirlestrar.
3. Verk, sem teljast til svipbrigðalistar, danslistar og kvikmynda- og hljóm- 

myndalistar.
4. Tónverk.
5. Málverk, teikningar, ætingar, ljósmyndir, litprentanir, tréskurður og verk 

af sliku tægi.
6. Allskonar myndhöggvaraverk.
7. Byggingarlist, uppdrættir jafnt sem byggingarnar sjálfar.

• 8. Listiðja og listiðnaður, fyrirmyndir jafnt sem verkið sjálft.
9. Áætlunaruppdrættir, kort, dregnar og mótaðar eftirmyndir, vísindalegs eða

tæknilegs eðlis.
10. Þýðingar og aðrar endursamningar framangreindra verka.

3. gr.
Verndar samkvæmt lögum þessum njóta ekki:

1. Lög, tilskipanir, dómar, auglýsingar frá stjórnarvöldum og önnur opin- 
ber gögn.

2. Ræður né skriflegar greinargerðir á Alþingi og hverskonar opinberum full- 
trúasamkomum og allt það, er gerist fyrir dómstólum.

3. Aðrar ræður og greinar um allskonar stjórnmál, hagfræði og trúarbrögð, 
nema réttindi séu greinilega áskilin.

4. Tíðindi og fréttir blaða, tímarita og útvarps. Bannað er þó að prenta upp 
eða birta með öðrum hætti útlend símskeyti og útvarpsfregnir fyrstu 16 
klukkustundirnar eftir birtingu þeirra á íslandi, nema rétthafi leyfi.

4. gr.
Hvenær sem eftirprentun eða önnur endurbirting er leyfð samkvæmt lög- 

um þessum, skal greinilega getið heimildar.

5. gr.
Þann skal telja höfund að verki, sem tilgreindur er á verkinu á venjulegan 

hátt, unz annað sannast.
Ef verkið er gefið út nafnlaust eða með dulnefni, skal kostnaðarmaður eða 

útgefandi tahnn bær um að koma fram fyrir hönd höfundar, þangað til hann 
hefir látið nafns sins getið.

Ef höfundur er bundinn hjúskap, hefir hann óskoruð umráð vfir verki sínu, 
hvernig sem fjárlagi hjónanna kann að vera varið.

6. gr.
Útgefendur blaða, tímarita og annara verka, sem hafa að gevma sjálfstæð 

ritverk ýmsra samverkamanna, eiga rétt á ritsafninu í heild, en samverkamenn- 
irnir réttinn hver á sínu verki, og er hverjum þeirra heimilt að birta verk sitt á 
annan hátt, ef ekki er öðruvísi um samið.
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7. gr.
Nú hefir verk orðið til fyrir samvinnu manna, án þess að verk hvers eins 

verði aðgreind, og þarf þá samþykki allra liöfundanna til fyrstu birtingar verks- 
ins, ef slikt samþykki er ekki veitt fyrirfram skýrum orðum, eða með þegjandi 
samkomulagi. Sama gildir og, ef í ráði er að birta verkið á annan hátt en áður. 
Hver höfunda um sig getur hinsvegar krafizt birtingar af nýju, með sama hætti 
sem áður, án þess að samþykki allra hínna komi til.

II. KAFLI.
Takmarkanir höfundaréttar.

8. gr.
Réttur höfundar á verkum sínum er háður þessúm takmörkunum:

1. Heimilt er að prenta upp sem tilvitnanir ákveðna staði og stuttar klausur 
úr áður birtu riti, fyrirlestri eða tónverki.

Ennfremur er heimilt að birta á ný áður birt listaverk í gagnrýnisskyni, 
eða í vísindariti, ef það er gert til skýringar á texta ritsins eða hann notaður 
til skýringar.

2. í bókum, sem gerðar eru til notkunar í skólum og kirkju og saman eru 
settar af útdráttum úr verkum margra höfunda, er heimilt:
a. að prenta upp greinar eða kafla úr bókmenntaverkum og tónverkum, 

eða jafnvel verkið allt, ef það er litið að vöxtum.
b. að endurbirta listaverk til skýringar texta þess.

Þetta er þó þvi aðeins heimilt, að liðin séu 10 ár síðan verkið kom út í 
fyrsta sinni, eða birtist á sýningu. Höfundur á þar að auki kröfu á því, að 
honum sé greidd sanngjöm þóknun.

3. I sambandi við tónverk og á hljómleikaskrám er heimilt að endurbirta smá- 
kvæði, ef þau eru tekin upp óbreytt. Einnig er heimilt að flytja slik kvæði 
opinberlega í sambandi við tónverk. Höfundur textans á þá kröfu til að 
minnsta kosti hlula þeirrar þóknunar, sem greidd er fyrir leyfið til að 
flytja verkið opinberlega.

4. Opinber flutningur bókmenntaverka og tónverka er leyfilegur, ef ekki er 
seld aðganga, enda fari flutningurinn ekki fram í ágóðaskyni.

9. gr.
1. Eftirmyndir af listaverkum í opinberum söfnum má birta í mvndaskrám 

þessara safna.
2. Heimilt er að teikna, mála og ljósmynda verk, sem standa varanlega við 

stræti eða á torgi. Byggingar má þó aðeins mynda að utan.
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III. KAFLI.
Afsal höfundaréttar til annara.

10. gr.
Höfundur getur afsalað öðrum rétti sínum, hvort heldur er að öllu eða 

nokkru leyti.
Afsal eignarréttar á eintaki verks felur ekki i sér afsal höfundaréttarins á 

verkinu, jafnvel þótt það sé frumeintak verksins, sem afsalað var.
Nú hefir höfundur veitt öðrum rétt til að birta verk á ákveðinn hátt, og má 

þá sá, er réttinn öðlaðist, ekki birta verkið á annan hátt.
Þeim, er réttinn hlaut, er ekki heimilt að birta verkið i brevttri mynd án 

samþykkis höfundar. Jafnvel þótt þetta samþykki sé veitt, getur höfundur, ef 
hann telur hinum persónulegu eða listrænu hugðarefnum sínum misboðið, kraf- 
izt þess, að verkið sé ekki birt. Þessum rétti getur höfundur ekki afsalað sér. 
Hann getur ekki heldur afsalað sér rétti sinum til að krefjast þess, að nafns hans 
sé getið á venjulegan hátt, þegar verk hans eru birt almenningi.

11- gr.
Eftir dauða höfundar gilda um rétt hans hinar venjulegu reglur erfðalög- 

gjafarinnar.
Þó skal réttur lögerfingja ekki vera þvi til fvrirstöðu, að höfundurinn geri i 

erfðaskrá sinni bindandi ákvarðanir um birtingu verka sinna i framtíðinni. Einn- 
ig getur hann tilnefnt mann, er hafa skal rétt til að gera slíkar ákvarðanir og 
gæta réttarins fyrir hönd erfingjanna. Sá maður hefir þó ekki, fremur en erf- 
ingjarnir, rétt til að birta hin arfþegnu verk i breyttri mynd, nema greinilega sé 
til tekið, að brevtingarnar séu ekki gerðar af höfundinum. Ráðherra hefir gætur 
á, að slíkt eigi sér ekki stað, og getur til verndar réttinum framfvlgt þeim rétt- 
arkröfum, sem höfundurinn á að öðru leyti samkv. 17., 19., 20. og 21. gr.

Ef engar ákvarðanir eru gerðar í erfðaskrá og rétturinn gengur að erfðum 
til fleiri erfingja en eins, gilda um þessi réttindi sömu reglur og settar eru í 7. 
gr. um verk, sem til eru orðin fyrir samstarf höfunda.

12. gr.
Meðan höfundur er á lífi geta lánardrottnar hans hvorki með sameiginlegri 

né einstakri dómsaðgerð hlotið heimild til umráða yfir höfundarétti hans. Hinu 
sama gegnir gagnvart erfingjum höfundarins um óbirt verk hans.

Meðan höfundur er á lifi geta lánardrottnar hans ekki gert fjárnám í hand- 
ritum hans né kyrrsett þau. Hinu sama gegnir um allskonar myndir og upp- 
drætti, meðan höfundurinn hefir ekki látið í ljós, að hann áliti verkin fullgerð til 
feirtingar, með því að bjóða þau til sölu.

Nú hafa erfingjar höfundar fengið verðmæti þau, er ræðir um i næstu 
málsgr. hér á undan, eða uppkast, er arfleifandi hefir eftir sig látið, og má þá 
taka þau fjárnámi, nema þar með sé gengið á réttmæta listræna eða persónu-
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lega hagsmuni. Nú greinir lánardrottna og erfingja á um slika hagsmuni, og 
geta þá aðilar skotið málinn undir ráðherra til fullnaðarúrskurðar.

Að öðru levti gilda almennar reglur löggjafarinnar um málsókn út af höf- 
undarétti.

IV. KAFLI.
Um verndartíma höfundaréttar.

13. gr.
Höfundaréttur varir meðan höfundur lifir og 50 ár að dánarári hans liðnu, 

og þó aldrei skemur en 10 ár eftir að verkið birtist.
Ef um er að ræða marga höfunda að einu verki, án þess að hægt sé að að- 

greina sem sérstaka heild skerf hvers um sig, ber að reikna þessi 50 ár frá liðnu 
dánarári þess höfundar, sem lengst lifði.

Þó að liðinn sé sá verndartími, sem til er tekinn í lögum þessum, er eigi að 
síður óheimilt að birta verk í brevttri invnd, ef hætt er við, bæði með tilliti til 
gildis verksins og eðlis þeirra breytinga, sem gerðar væru, að verkinu sé spillt. 
Ráðherra gætir þess, að þetta eigi sér ekki stað, samkvæmt hinum sömu reglum, 
er settar eru í 11. gr.

14. gr.
Réttur til verka, sem út eru gefin nafnlaus eða með dulnefni, varir 50 ár 

frá lokum útgáfuárs. Sama gildir, þótt rétturinh sé eign félags eða stofnunar.
Ef slík verk eru birt í mörgum hlutum, telst 50 ára fresturinn frá lokum 

þess árs, er síðasti hluti verksins var út gefinn.

15. gr.
Ef höfundur verks, sem út er gefið nafnlaust eðá með dulnefni, gefur sig 

fram áður en 50 ára frestnrinn er útrunninn, öðJast hann alla þá vernd, sem á- 
skilin er í 13. gr.

Vilji höfundurinn gefa sig fram, skal hann gera það um leið og verkið er 
birt í nýrri útgáfu eða með yfirlýsingu, sem tilkvnnt sé samkvæmt reglum þeim, 
er gilda um opinberar auglýsingar.

Eftir dauða höfundar geta erfingjar hans, ef þeir koma sér allir saman um 
það, tilkynnt nafn hans og þar með öðlast rétt yfir verki hans.

16. gr.
Næstu 50 ár eftir að höfundaréttur verks er útrunninn, skal hver sá, er neytir 

þess réttar, er erfingjar áður höfðu, gjalda 15% af gróða sinum í sjóð, er varið 
skal til styrktar öllum þeim listgreinum, sem lög þessi taka til. Nánari ákvæði 
um sjóð þennan skulu sett með konunglegri tilskipun.
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V. KAFLI.
Brot á réttindum og ábvrgð vegna þeirra.

17. gr.
Með sektum, er nemi frá 50 til 1000 krónum, skal refsa hverjum þeim, er 

af ásettu ráði eða vítaverðu gáleysi:
1.. fjölgar eintökum verks og útbreiðir þau í bága.við lög þessi, eða tekur þátt 

í nokkrum slíkum verknaði,
2. verzlar með, leigir, lánar eða útbreiðir á annan hátt eintök verks, sem vernd- 

ar njóta samkvæmt lögum þessum, sýnir eða flvtur slík verk opinberlega, 
gerir þau aðgengileg almenningi á annan hátt, eða á þátt í þvi. Undanþegin 
þessu ákvæði eru bókasöfn og lestrarfélög, er styrks njóta af sveit eða ríki 
og ekki eru rekin í ágóðaskvni, enda má ekki nota lánuð verk til opinbers 
flutnings í ágóðaskvni,

3. vanrækir að tilgreina heimildir eða höfundarnafn, þar sem svo er fyrir- 
skipað,

4. birtir eða prentar upp fréttir, sem verndaðar eru samkv. 3. gr. 3. tölul.
Með sektum, er nemi frá 500 til 5000 krónum, skal réfsa hverjunl þeim,

sem af ásettu ráði eða i ágóðaskyni breytir og spillir listaverki, vernduðu eða 
óvernduðu, þannig að menningu þjóðarinnar stafi ótvíræð hætta af, eða tekur 
þátt i slíkum verknaði. Um verkið í hinni brcyttu mynd gilda reglur þær, sem 
getið er í 19. gr., og kemur ráðherra í stað höfundar, þegar um óverndað verk 
er að ræða, enda rennur og allur ágóði af verkinu í hinni breyttu mynd þá í sjóð 
þann, sem getið er í 16. gr.

Sektir fyrir brot gegn lögum þessum skulu renna í sjóð þann, er getur um 
í 16. gr.

18. gr.
Fjárhagstjón, sem valdið er með brotum á þeim reglum, sem settar eru í

17. gr., er hinn seki skyldur að bæta.
Jafnan á sá, sem misgert er við, kröfu á því að fá greiddan nettóágóða þann, 

sem fallið hefir i hlut hins seka, enda þótt hann hafi framið verknaðinn i al- 
gerðu grandleysi.

19. gr.
Öll eintök verks, sem eru ólöglega til orðin eða útbreidd, skulu upptæk og 

ónýtt að kröfu þess, sem misgert er við.
Kvikmyndir og grammófónplötur og sérhvað það, sem með vélrænum eða 

efnafræðilegum aðferðum má hafa til endurbirtingar bókmenntaverks eða tón- 
listarverks, teljast og eintök af verkinu.

Á sama hátt skal upptækar gera og ónýta allar plötur, stein, mót, prentmót 
og því um likt, hvar sem þau finnast, og einvörðungu eru gerð til ólöglegrar 
eftirlikingar á vernduðu verki, eða að minnsta kosti aflaga tæki þessi svo, að 
þau verði eigi notuð i þessu skyni. Þó getur höfundur krafizt þess, að honum 
verði fengnir hlutir þessir eftir mati dómkvaddra manna. Getur hann krafizt
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þess, að sú virðing fari fram áður en hann lýsir yfir þvi, hvort hann ætlar að 
krefjast hlutanna, og aldrei má matsverð þeirra fara fram úr því, sem sannan- 
lega hefir kostað að gerá þá.

Um byggingar gilda ekki reglur þessarar greinar.

20. gr.
Valdstjórnin á sókn mála út af brotum gegn lögum þessum, þegar sá; sem 

órétti er beittur, krefst þess. Heimild til málshöfðunar fvrnist ekki.

VI. KAFLI.
Sérstakar reglur um skipti milli höfundar og þess, er rétt hans hlaut.

2i.gr.
Nú hefir höfundur afsalað öðrum rétti til að fjölga eintökum af verki sínu, 

og ber þá að bjóða það í upplögum. A prentuðum bókmenntaverkum ber að til- 
greina útgáfutölu, prentsmiðju, prentár og prentstað. Svartlistarverk skulu vera 
merkt með framhaldstölu i upplagi því, sem um ræðir.

Ef ekki er öðruvísi um samið, hefir útgefandi einungis rétt til að gefa út 
eitt upplag. Þó mega dagblöð og tímarit nota aftur prentmót af teikningúm, sem 
þau hafa áður fengið leyfi til að birta. Stærð qpplags má ekki, að undanteknum 
verkum þeim, sem tilgreind eru í 6. gr. 1. lið, fara fram úr 800, tónverk 400, svart- 
listarverk 200 eintökum.

Eignarréttinn að þvi eintaki verksins, sem fjölgun þess er gerð eftir, hefir 
höfundurinn eftir sem áður.

22. gr.
Útgefanda er skylt að bjóða verkið til sölu á venjulegan hátt og sjá um 

útbreiðslu þess.
Ef eigandi höfundaréttar heimtar, þá er kostnaðarmaðurinn skvldur að 

gefa honum árlega rétta skýrslu um, hve mikið sé eftir af upplaginu.
Þegar verk birtist á prenti, þá er prentsmiðjunni skylt að láta höfundinum 

í té vottorð um, hve mörg eintök hafi verið prentuð af verkinu, hafi höfundur 
beðið um það skriflega.

23. gr.
Meðan umsamið upplag er enn ekki uppselt, hefir höfundurinn ekki rétt til 

að stofna til nýrrar útgáfu af verki sínu.
Þó hefir rithöfundur eða tónskáld rétt til að taka það upp í heildarútgáfu 

verka sinna, ef hann gefur það út hjá öðrum útgefanda, enda séu 20 ár liðin 
síðan verkið birtist.

24. gr.
Sá, sem hefir leyfi höfundar til að sýna, segja fram eða flytja opinberlega 

eitthvert verk af því tægi, sem getur í 2. gr. 1.—4. lið, getur ekki varnað höfundi 
að veita öðrum svipaðan rétt eða láta sjálfur flytja verkið opinberlega.
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Slíkt er höfundi einnig heimilt, þótt liann hafi afsalað sér réttinum alger- 
lega, ef sá, er réttinn hlaut, hefir ekki nevtt hans í 2 ár samflevtt.

25. gr.
Fyrirmæli þessa kafla, að undanteknum ákvæðum í 22. gr., gilda því að- 

eins, að aðilar hafi ekki öðruvísi um samið.

VII. KAFLI. 
önnur ákvæði.

26. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934 og taka til allra verka íslenzkra rikis- 

borgara og verka útlendra ríkisborgara, sem fvrst eru gefin út hér á landi, og 
éinnig til verka, sem eldri eru en lögin.

27. gr.
Levfilegt er í 3 ár eftir að lög þessi hafa öðlazt gildi að nota mót. stein, 

plötur og þvílík áhöld til eintakafjölgunar, ef sannanlegt er, að byrjað hafi verið 
að gera tæki þessi áður en lögin komu í gildi og notkun þeirra hafi verið lögleg 
samkvæmt fyrri lögum.

28. gr.
Túlkandi listamenn og flytjendur eiga rétt á endurbirtingu túlkunar sinnar, 

án þess að réttur höfundar skerðist.

29. gr.
Að því levti, sem lög þessi auka rétt höfundar, skal höfundur sjálfur njóta 

hagsmuna af aukningunni, hvort sem liann hefir áður selt öðrum af hendi höf- 
undarétt sinn eða ekki.

30. gr.
Meðan höfundaréttur varir, á eigandi hans kröfu á fimmta hluta ágóða af 

sölu og endursölu frumeintaks hvers.verks, þ. e. handrits, frummvndar o. s. frv. 
Þegar höfundaréttur er útrunninn, gildir ákvæði 16. gr. einnig um sölu frum- 
eintaks.

31. gr.
Með konunglegri tilskipun má ákveða, að fvrirmæli laga þessara gildi að 

öllu eða nokkru leyti um verk þegna annara ríkja, þótt eigi séu út gefin af ís- 
lenzku forlagi, gegn því, að á móti komi sama vernd fvrir verk íslendinga í 
þeim ríkjum.

32. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 13 20. okt. 1905, um rithöf- 

undarétt og prentrétt, og lög nr. 11 22. okt. 1912, um brevtingar á þeim lögum.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 123
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Greinargerð.
Frv. þetta er samið að tilhlutun Bandalags íslenzkra listamanna, og er það 

borið fram eftir beiðni þess félagsskapar. Hafa flutningsmenn óbundið atkvæði 
um einstök atriði þess.

Frv. fylgdi svo hljóðandi greinargerð:
„Lagafrumvarp þetta er borið fram til kjarabóía fyrir íslenzka höfunda og 

listamenn, í samræmi við ýms nvmæli í aðferðum við útbreiðslu listaverka, sem 
gerzt hafa á siðustu áratugum, enda eru lög vor um ritböfundarétt frá 1905 
mjög orðin úrelt, svo að þau eiga naumast sinn líka í menningarlöndum nú á 
timum. Með timabæru skipulagi á vernd höfundaréttar og andlegra verka er gert 
ráð fyrir, að íslenzkir höfundar megi hafa nokkru meiri arð af verkum sínum, 
og að þannig mætti draga úr beinum útgjöldum ríkissjóðs til stvrktar þessum 
greinum.

Skal hér sýnt með nokkrum dæmum, hvar gerðar eru í þessu frumvarpi 
brevtingar til bóta frá eldri lögum:

1) Gömlu lögin hafa engin ákvæði um hagsmuni höfunda af ýmsurn nútíma- 
aðferðum við flutning og útbreiðslu listaverka, svo sem grammófóni, bljóm- 
mynduni, útvarpi og öðrum vélrænum og efnafræðilegum aðferðum.

2) í gömlu lögunum eru aðeins fáar þær listgreinir nefndar, sem höfundar- 
lögum ber að vernda og verndaðar eru í öllum menningarlöndum.

3) í gömlu lögunum (1. og 2. gr.) nær réttarvernd á flutningi skáldverka og 
tónverka svo skapimt, að tæplega er um Vernd að ræða. Eftir þeim má til 
dæmis flytja opinberlega (með upplestri, vélrænum flutningi eða efnafræði- 
legum aðferðum) öll skáldverk, nema leikrit, öll tónverk, sé sleppt úr þeim 
einstökum köflum, og eins þótt um meiriháttar verk sé að ræða, en sundur- 
ljðuð ákvæði um réttarvernd myndlistaverka vantar í lögin. Við framfarir 
síðustu áratuga i vélrænum flutningi listaverka hefir sú breyting gerzt 
hvarvetna i heiminum, að tekjur af sölu prentaðra eintaka fara mjög rýrn- 
andi, en að sama skapi aukast tekjur höfunda og útgefenda af réttindum til 
eintakafjölgunar og flutnings á vélrænan hátt og annan, enda eru þessi 
réttindi tryggð með víðtækum löggjafarákvæðum í öllum menningar- 
löndum.

4) I frumvarpi þessu eru ýms fyllri ákvæði um samninga milli höfunda og út- 
gefenda en í eldri lögum, þar sem slík ákvæði eru allóákveðin.
Frumvarpið er í flestum greinum i samræmi við samskonar lög erlendra

þjóða, einkum norræna löggjöf, en þó sniðið eftir íslenzkum liögum og í ýmsu 
einfaldara og vægara í kröfum fvrir liönd liöfunda en samskonar löggjöf erlend.

Lög um höfundarétt hafa á síðari árum verið endurskoðuð í flestúm menn- 
ingarlöndum, og í þeim fáu löndum, þar sem það hefir ekki verið gert, stendur 
í stöðugum málaferlum út af höfundarétti“.
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Ed. 460. Breytingartillögur
við frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir Island.

Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Við 3. gr. 1 stað „200—2000“ komi: 10—2000.
2. Aftan við 3. gr. hætist tvær nýjar málsgr.:

a. Það skal eigi teljast brot á lögum þessum að selja hlutamiða happdrætt- 
is innan ákveðins félagsskapar.

b. Þá skal það og eigi teljast brot á lögunum, þótt ríkissjóður bjóði út inn- 
anlands happdrættislán á einkaleyfistímabilinu.

Ed. 461. Frumvarp

til laga um innflutning á kjarnfóðri o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að takmarka eða banna innflutning til landsins 

á kjarnfóðri til gripaeldis.
2. gr.

Rikisstjórnin lætur fram fara rannsókn á notagildi innlends kjarnfóðurs, 
bæði til gripaeldis og abfugla, og birtir niðurstöður þeirrar rannsóknar á þann 
hátt, að almenningur hafi greiðan aðgang að. Einnig lætur hún athuga notagildi 
síldarmjöls og heinamjöls til áburðar.

3. gr.
Nánari ákvæði um framkvæmdir þessara laga setur atvinnumálaráðherra 

með reglugerð, að fengnum tillögum Búnaðarfélags Islands, og má í reglugerð- 
inni ákveða sektir fyrir brot gegn fyrirmælum þeim, er þar kunna að verða sett, 
svo og að ólöglega innflutt vara skuli upptæk gerð og andvirði hennar renna 
i ríkissjóð. Skulu mál út af slíkum brotum rekin sem almenn lögreglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og gilda ákvæði 1. og 3. gr. til 1. júh 1935.

Gr ein ar gerð.
Frv. þetta er flutt eftir ósk atvinnumálaráðherra. Einstakir nefndarmenn 

áskilja sér þó óbundið atkvæði um ákvæði þess. Fylgdi frv. svofelld greinar- 
gerð:
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„Ræktun landsins hefir aukizt óðfluga hin siðustu ár, enda liafa bæði ein- 
staklingar og rikið lagt fram stórfé til aukinnar jarðræktar, bæði til túnræktar 
og áveitu.

Á svæði því, er styðst að meira eða minna levti við mjólkurmarkað í Reykja- 
vík, sem sé Reykjavikurkaupstaður, Gullbringu- og Kjósarsýsla, Árnessýsla, 
Rangárvallasýsla og Borgarfja’rðarsýsla, hefir nýræktin, síðan jarðræktarlögin 
gengu í gildi 1923, aukizt um 2795,5 ha. Ef gert er ráð fyrir, að af hverjum full- 
ræktuðum ha. fáist um 40 hestburðir, þá samsvarar aukningin vetrarfóðri handa 
2795 kúm. Sé ársnyt kýrinnar reiknuð 2300 lítrar, þá neinur framleiðsluauki 
mjólkur á þessu svæði 6228500 litrum. 1 þessum tölum er aðeins miðað við 
aukningu á túnræktinni, en ótalinn sá grasauki, sem fengizt hefir með áveitun- 
um austanfjalls og vitanlega er að allmiklu leyti nautgæft fóður.

Nú er það síður en svo, að þessi aukni heyfengur af ræktuðu landi, sem hér 
hefir verið bent á sem dæmi um aukningu ræktunarinnar, sé að öllu leyti not- 
aður til mjólkurframleiðslu. Eigi alllitill hluti af honum fer til fóðrunar sauð- 
fjár. Um áveitusvæðin er það einnig vitað, að þar fer árlega í sinu feiknin öll af 
ágætu kúgæfu fóðurgrasi, auk þess sem allmikið af áveituheyi er notað til sauð- 
fjárræktar.

Með þvi verðlagi, sem nú er á sauðfjárafurðum, er síður en svo, að sauð- 
fjárræktin geti borið uppi þann kostnað, sem leiðir af hinni auknu ræktun, og 
á það ekki sízt við í þeim sveitum, þar sem gjaffellt er og létt til beitar.

Þar, sem þess á annað borð er nokkur kostur að ná i mjólkurmarkað, þá 
mun það á slíkum svæðum, eins og nú er komið, gefa meira í aðra hönd, að 
grasaukinn sé notaður til mjólkurframleiðslu.

Til landsins er keypt árlega frá útlöndum kjarnfóður fvrir stórar fjárhæðir, 
og fer það að langsamlega mestu levti til mjólkurframleiðslu. Til dæmis var á 
árunum 1929—1931 flutt til landsins árlega kjarnfóður fyrir hartnær % milljón 
króna, og er hér þó ekki talað um neitt rúgmjöl, sem þó er alltaf að einhverju 
leyti notað til gripafóðurs. Telur Búnaðarfélag íslands, að með fóðurmagni þvi, 
sem til landsins er keypt, mætti framleiða 4—6 milljónir lítra mjólkur, en það 
samsvari því mjólkurmagni, sem framleitt er árlega í Gullbringu- og Kjósar- 
sýslu og Reykjavík.

Það er hverjum manni augljóst, að í þessu efni sem öðru væri landinu hall- 
kvæmast að geta búið sem bezt að sínu. Væri það þvi auðsær vinningur, að það 
af heyfeng af ræktuðu landi, sem nú er gefið sauðfé, og af áveitulandi, sem 
þannig er notað eða deyr úti, væri notað til mjólkurframleiðslu og kæmi þar 
að miklu leyti í stað hins aðkeypta kjarnfóðurs.

Með því verði, sem verið hefir á heyi að undanförnu, ætti kaupstöðum þeim 
og kauptúnum og hinu næsta nágrenni þeirra, sem nú byggja mjólkurfram- 
leiðslu sína í verulegum mæli á aðfluttu kjarnfóðri, ekki að vera þetta að neinu 
leyti óhagkvæmara á þeim stöðum, þar sem sæmileg aðstaða er til þess að ná að 
sér hevinu, sem víðast hvar er. Gæti það því orðið til nokkurrar réttingar á þjóð- 
arhúskapnum að breyta til í þessu efni svo sem að framan segir, og að því miða 
ákvæðin um að veita stjórninni heimild til þess að draga úr innflutningi kjarn- 
fóðurs.
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Vitanlega er til þess ætlazt, að stjórnin beiti heimildinni með hliðsjón af 
heyafla og árferði og taki auk þess tillit til, hvernig til hagar á liverjum stað um 
öflun heyfóðurs.

Rétt þykir að hafa lög þessi tímabundin og sjá, liversu þau gefast. Er þá 
alltaf hægt um vik að framlengja þau, ef nauðsyn þykir bera til.

I landinu sjálfu er framleitt verðmætt kjarnfóður, þar sem er sildarmjöl.og 
beinamjöl. Væri mikils um vert að fá rannsakað, hvernig megi með beztum ár- 
angri sameina nol þessa innlenda kjarnfóðurs og heygjafar til mjólkurfram- 
leiðslu og einnig að athuga notagildi og samsetningu þessara fóðurtegunda til 
alifuglaræktar. Ákvæði 2. gr. frv. lúta að því að fá úr þessu skorið og einnig að 
gerð verði rannsókn á áburðargildi beinamjöls og síldarmjöls móts við hús- 
dýraáburð og tilbúinn áburð“.

Nd. 462. Frjimvarp
til laga um heimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar.

Frá kreppunefnd.

1- gr.
Stjórn Búnaðarbanka Islands heimilast að veita, eftir því sem nauðsynlegt 

þykir, greiðslufrest á afborgunum af lánuin úr Ræktunarsjóði, Bvggingar- og 
landnámssjóði og veðdeild bankans um allt að 5 ára tímabil í hverri stofnun. 
Greiðslufrestur þessi getur náð jafnt til þeirra lána, er þegar hafa lent í van- 
skilum, og þeirra, er hingað til hefir verið borgað reglulega af, en má aldrei 
ná yfir meira en 5 ára bil af hverju einstöku láni.

2. gr.
A sama hátt og í 1. gr. segir heimilast stjórn Landsbanka íslands að veita 

greiðslufrest í 5 ár á afborgunum af þeim lánum úr veðdeild hankans, er bænd- 
ur eða aðrir, sem hafa landbúnað að aðalatvinnu, eiga að standa skil á.

3. gr.
Greiðslufrestur sá, er um ræðir í 1. og 2. gr., hefir engin áhrif á útdrátt 

bankavaxtabréfa veðdeildanna eða jarðræktarbréfa, og skal því árlega draga 
út og innleysa jafnháa fjárhæð og gert mundi, þó enginn greiðslufrestur væri 
veittur. Þar, sem svo stendur á, að öll bréf veðdeildarflokks eru í eign ríkis- 
sjóðs, skal ríkisstjórninni þó heimilt að veita undanþágu frá, að meira sé út- 
dregið úr þeim flokki en raunverulega hefir verið borgað af skuldabréfum þess 
sama flokks á umliðnu ári.

4. gr.
Heimilt er stjórn Kreppulánasjóðs að greiða úr sjóðnum allt að lx/2% af 

vöxtinn fasteignalána þeirra manna, er landbúnað stunda sem aðalatvinnuveg,
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á gjalddaga lánanna árin 1933 og 1934, en þó ekki meira en svo, að lántakandi 
greiði sjálfur 4%% á ári. Heimild þessi er þvi skilvrði bundin, að stjórn Kreppu- 
lánasjóðs telji, að skuldunautar geti ekki að öðrum kosti risið undir vaxtabyrð- 
inni samfara heilbrigðum búrekstri.

Heimild þessi nær og til sömu þátttöku i greiðslu vaxta áf stofnlánum til 
frystihúsa og mjólkurbúa á árunum 1933 og 1934.

5. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að taka ábyrgð á lánum fyrir Landsbanka íslands 

og Búnaðarbanka fslands, er nemi sömu fjárhæð og þær afborganir, er greiðslu- 
frestur hefir verið veittur á i hvorum banka samkv. ákvæðum laga þessara.

Verði bankarnir fyrir vaxtahalla út af slíkri lántöku, er heimilt að bæta þeim 
hann úr Kreppulánasjóði.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Þetta er eitt af frv. bændanefndarinnar og er flutt samkvæmt ósk atvinnu- 

málaráðherra óbreytt eins og það kom frá bændanefnd.
Fasteignaveðskuldir bænda eru eftir innkomnum skýrslum kr. 12281270.00. 

Þessar skuldir skiptast þannig milli lánsstofnananna:
Búnaðarbanki ...............................................  kr. 6072495.00
Landsbanki og Útvegsbanki.......................... — 2936957.00
Sparisjóðir .................................................... — 1526794.00
Aðrir sjóðir................................................... — 1745024.00

Samtals krónur 12281270.00
Þetta eru tölurnar eftir skýrslum þeim, er nefndinni bárust.
Eftir að þeir höfðu verið flokkaðir úr, er eigi töldust bændur, eru veðskuld- 

irnar kr. 11492815.00.
Má ætla, að lækkun þessi deilist nokkurn veginn jafnt á ofangreindar pen- 

ingastofnanir.
Hér eru eigi með taldar veðskuldir þær, er einstakir menn eru eigendur að. 

Felast þær að meira eða minna leyti í prívatskuldunum. Vantar auðvitað frá 
þeim, er slíkar skuldir skulda og eigi hafa gefið upp sínar prívatskuldir.

Afborganir af þessum lánum fyrir árið 1933 nema .. kr. 458510.00
Áfailnar og ógreiddar afborganir hjá bönkunum .... — 198742.00

Samtals kr. 657252.00
Afborganir við sparisjóði eru eigi taldar hér með; er í flestum tilfellum um 

þær samið i hvert skipti fyrir sig, og fara þá afborganir eftir greiðslugetu 
skuldunauts.



Pingskjal -462—463 983

Vextir af sömu lánum, er greiðast eiga haustið 1933, eru alls .. kr. 786891.00 
Þar með taldir vextir af veðskuldum bænda við sparisjóði.
Ógreiddir áfallnir vextir hjá bönkunum...................................... — 315262.00

Samtals kr. 1102153.00

Nd. 463. Frumvarp

til laga til varnar óréttmætum verzlunarháttum.

Frá allslierjarnefnd.

1- gr.
Hver sá, sem selur vörur eða býður til sölu, má ekki á vörurnar sjálfar, 

niiða á þeim eða umbúðir þeirra, né heldur með auglýsingaspjöldum, á reikn- 
inga, vöruskrár (faktúrur) eða önnur verzlunarskjöl setja rangar lýsingar til 
þess að hafa áhrif á eftirspurnina eða söluna, til dæmis nafn eða auðkenni, sem:
1) gefur rangar upplýsingar um framleiðslustað (eða land) vörunnar, tegund 

hennar, tilbúning, efni, samsetningu, gerð, eiginleika, álirif eða verð, eða 
sem eru til þess fallin að vekja rangar hugmyndir um þetta, eða

2) sein eru til þess fallin að vekja hjá kaupendum þá skoðun, að hinar ýmsu 
vörur, sem seldar eru í verzluninni, séu allar frá sama framleiðslustað (eða 
landi), eða séu tilbúnar á sama hátt, þó þær séu það eigi nema að nokkru 
leyti, eða

3) ranglega skýrir frá þvi, að varan liafi hlotið viðurkenningii á sýningu, 
liafi verið revnd af opinberum vfirvöldum eða fengið meðmæli þeirra, 
eða liafi liaft einkaleyfisvernd. Falli einkalevfi eða annað þvilíkt niður, 
má þó lialda auðkenningu á þeim vöruni, sem það var sett á áður en einka- 
leyfið féll niður.
Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum frá 50—1000 kr.
Refsinguna má þó þvngja þannig, að hún verði allt að 6 mánaða einfalt

fangelsi, þegar miklar sakir eru, sérstaklega þegar um margitrekað brot er 
úð ræða.

Dómfelldur skal ennfremur með dóininum skyldaður til þess að leið- 
rétta auðkennið á vörum þeim, sem þannig hafa verið ranglega auðkenndar 
eða lýst, séu þær ennþá i hans vörzlum eða hann liefir ennþá umráð yfir 
þeim, eða séu vörurnar ekki búnar til liér á landi, þá að flytja þær út úr land- 
inu, kjósi hann þann kostinn heldur.

2. gr.
Sé liinuni röngu skýrslum, er uin getur í 1. gr,, dreift meðal almennings 

nieð auglýsingum í blöðum, á auglýsingainiðuin, eða með auglýsingaspjöld- 
um, sem sérstaklega mikið ber á, verður það til þyngingar refsingunni.



984 Þingskjal 463

3. gr.
Refsiákvæði þau, er að framan greinir, skulu þó ekki gilda um auðkenni, 

seni vakið gætu rangar hugmyndir um framleiðslustað vörunnar, þegar auð- 
kenni það, sem um er að ræða, samkvæmt almennum skilningi eða samkvæmt 
verzlunarvenjum hefir fengið þá merkingu, að tákna tegund og tilbúning vör- 
unnar eða annað þvi líkt, en ekki framleiðslustaðinn.

Þó má, ef æskilegt þvkir vegna almenningshagsmuna, ákveða með kon- 
unglegri tilskipun, að viss vörueinkenni skuli undanþegin þessari reglu. Brot 
á ákvæðum slíkrar tilskipunar varða refsingum þeim, er um getur í 1. gr., sbr. 
2. gr. laga þessara.

Vöruauðkenni, sem er í þvi falið að tilgreina mvnt, mál eða þunga, skal 
ekki vera talið tilgreining á framleiðslustað vörunnar. Að nafn vöru eða ein- 
kenni er á öðru tungumáli en því, sem talað er í því landi, sem varan er fram- 
Jeidd, eða í því landi, sem hún er innflutt frá, verður í sjálfu sér ekki talið rangt 
auðkenni, en þó fer það eftir formi og auðkenningú vörunnar.

Auðkenni, sem í sjálfu sér mætti telja ranga skýrslu um framleiðslustað 
vörunnar, skal þó ekki talið vera það þegar greinilegur viðauki gefur upplýs- 
ingar um' hinn rétta framleiðslustað vörunnar.

4. gr.
Bannað er að selja hér á landi eða að bjóða til sölu vörur, sem annaðhvort 

sjálfar eða á miðum eða umbúðum bera sérmerki hjúkrunar- eða annarar 
mannúðarstarfsemi, svo sem „Rauða krossinn“, „Genfer krossinn“ eða önnur

. slík einkenni eða nöfn, sem visa til þessháttar félagsstarfsemi.
Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, allt að 200 kr.
Sömu refsingu skal sá sæta:

1) sem í heimildarlevsi notar slík merki, nafn eða auðkenni á auglýsinga- 
spjöldum, auglýsingum, reikningum, vöruskrám eða öðrum verzlunar- 
skjölum.

2) sem á auglýsingaspjöldum notar íslenzka ríkisskjaldarmerkið eða útlend 
ríkisskjaldarmerki, án þess að liafa fengið til þess sérstakt leyfi.

3) sem selur eða býður til sölu vörur af útlendum uppruna eða búnar til i út- 
löndum, ef á þær eða umbúðir þeirra hefir verið sett i heimildarleysi 
mvnd eða nafn íslenzka fánans, skjaldarmerki íslenzka ríkisins eða myndir 
af konunginum eða ættmönnum konungs.

5. gr.
Útsölu (skvndisölu) má hafa annaðhvort tvisvar á ári, og standi hún þá 

vfir í mesta lagi einn mánuð í hvort skipti, eða einu sinni á ári, og standi hún 
þá vfir í mesta lagi tvo mánuði. Nánari ákvæði um það, á hvaða tíma árs út- 
sölur megi halda innan hinna einstöku greina verzlunarinnar, getur atvinnu- 
málaráðherra ákveðið með sérstakri reglugerð, eftir tillögum hlutaðeigandi 
kaupmannafélaga.

Nú er á einhvern liátt auglýst, að útsala sé haldin af sérstökum ástæðum, 
t. d. vegna flutnings verzlunarinnar, eigendaskipta eða vegna þess, að verzlunin
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á að hætta — hvort lieldur er vegna gjaldþrota, greiðslusamnings, láts eigandans 
eða annara orsaka — eða til sölu á skenimdum vörum, vöruni, sem sagðar eru 
keyptar úr gjaldþrotabúi, dánarbú: eða í sanibandi við greiðslusamning, eða 
vörur keyptar á uppboði, og má þá sú útsala eigi standa yfir lengur en þrjá 
mánuði.

Um leið og augiýstar eru útsölur þær, sem ræðir uin í 2. mgr. greinar þess- 
arar,,og eigi siðar en þrem dögum eftir að útsalah er byrjuð, ber að tilkynna 
lögreglustjóra um upphaf útsölunnar og um það, live lengi hún skuli standa, 
af hvaða ástæðum og livaða vörur verði boðnar til sölu.

A útsölum, sem anglýst hefir vcrið, að haldnar séu til þess að selja skemmd- 
ar vörur, skal þeim vörum lialdið aðgreindum frá öðrum vörum verzlunarinn- 
ar, eða sett á þær sérstök merki.

6. gr.
Frá reglum þeim, sem settar erú í 5. gr. 1. og 2. mgr., getur lögreglustjóri 

veitt undanþágu, ef sérstakar ástæður eru fvrir hendi. Útsala, sem haldin er 
vegna þess að verzlun hættir, má þó undir engum kringumstæðum standá leng- 
ur en eitt ár.

7. gr.
A uppboðum, þar sem skýrt er frá þvi, að munir þeir, sem selja á, séu að 

nokkru eða öllu leyti úr nafngreindum búum eða frá nafngreindum mönnum, 
skal hvað þessum munum viðvíkur geta þess greinilega á uppboðinu, úr hvaða 
búi eða frá hvaða manni munirnir séu. í auglýsingunni skal það greinilega 
tekið fam, ef á uppboðinu á einnig að selja muni, sem ekki eru úr þeim búum 
eða frá þeim mönnum, sem nafngreindir eru.

í sérhverri uppboðsauglýsingu skal þess getið, livort munirnir eru seldir 
fyrir reikning uppboðsbeiðanda eða annars manns.

8. gr.
Brot gegn ákvæðum 5.—7. gr. varða sektum, allt að 1000 kr.

9. gr.
Bannað er að nota í atvinnuskyni nafn, firmanafn, verzlunarmerki eða þvi 

um líkt, sem sá hefir ekki rétt til, er notar. eða reka atvinnn nndir nafni, sem 
gefur villandi npplýsingu um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ennfrem- 
ur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem liann á tilkall til, á þann hátt, 
að leitt geti til þess, að villzt verði á þvi og öðru einkenni, sem annað atvinnu- 
fyrirtæki liotar með fullum rétti.

Brot gegn ákvæðum þessum, framin af ásettu ráði, varða sektum, allt að 
2000 kr.

10. gr.
Nú fer einhver með eða úthreiðir um annað atvinnufvrirtæki rangar 

sögusagnir, sem miða til þess að lmekkja þvi fyrirtæki, eða í því skyni að hæna 
til sin viðskiptamenn þess, hvort lieldur slíkar sögusagnir snerta eiganda fvrir-

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 124
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tækisins, vörur þess eða aðra hagi, og skal hann þá sæta sektum, allt að 6000 
kr., ef miklar sakir eru, allt að 6 niánaða einföldu fangelsi.

11- gr.
Ef einhver, nieð því í lieimildarleysi að nota eða skýra öðrum frá verzlun- 

ar- eða rekstrarlevndarmálum núverandi' eða fvrrverandi húsbónda sins eða 
félaga, af ásettu ráði spillir samningsbundnu trúnaðarsambandi, sem veitt hefir 
honum vitneskju um þessi levndarmál, skal liann sæta sektum, allt að 6000 kr., 
ef miklar sakir eru, allt að 6 mánaða einföldu fangelsi. Þó skal eigi refsingu 
beitt, ef liðin eru meira en þrjú ár síðan samningum var slitið.

12. gr.
Hver sá, er með gjöfum eða hlunnindum til starfsmanns, kaupmanns eða 

verzlunarfvrirtækis revnir til að fá hann til þess að eiga viðskipti við sig, sæti 
sektum, allt að 2000 kr. eða allt að 6 mánaða einföldu fangelsi, ef hann hefir 
komið tilætlun sinni í framkvæmd og liúsbóndi verzlunarmannsins beðið við 
það vérulegt tjón.

Sömu refsingu skal sá verzlunarmaður sæta, er tekur á móti sílkum mútum.

13. gr.
Bannað er að gefa með verzlunarvörum kaupbætismiða, happadrættis- 

miða, vörugjafir eða annað, sem dregið getur kaupendur til að kaupa þá vöru- 
tegund vegna verðmætis i því, er henni fvlgir.

Sömuleiðis eru bannaðar auglýsingar um þessháttar kauphæti.
Brot á þessu varða sektum, allt að 5000 kr.

14. gr.
Nú hefir framleiðandi eða heildsali sett á vörutegund eða upprunalegar 

umbúðir hennar ákveðið smásöluverð, og er þá — svo fremi tilgreint verð 
ekki veitir útsölumanni ágóða, er fer fram úr 25 (7< af innkaupsverðí — bannað 
að selja vöruna eða hjóða frám í smásölu við lægra verði, nema leyfi viðkom- 
andi framleiðanda eða heildsala eða önnur heimild komi til, eða salan falli 
undir 1. mgr. 5. gr., eða varan sé seld notuð eða skemmd.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, allt að 4000 kr.

15. gr.
Brot gegn 3., 4. og 13. gr. laganna sæta opinberri ákæru.
Brot gegn 1., 5., 7., 9., 10., 11., 12. og 14. gr. laganna sæta málsókn sam- 

kvæmt beiðni þess, er fvrir óréttinum liefir orðið.
I refsimálum má samkvæmt kröfu dæma þeim skaðabætur, er fyrir órétti 

þefir orðið.
í refsimálum er réttinum ennfremur heimilt, þegar ætla má, að einstak- 

lingur eða fvrirtæki liafi beðið tjón, að tildæma þeim, er fvrir tjóninu hefir 
orðið, skaðabætur sainkvæmt kröfu hans, allt að 1000 kr., þrátt fyrir það, þótt 
ekki verði sannað, liversu miklu tjónið hefir numið.



Kröfu uni umsamdar sektir má einnig gera í refsimálum. Verður þá liin 
umsamda sekt talin skaðabætur.

Með refsimálin skal farið sem almenn lögreglumál.

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Refsiákvæði laganna gilda því aðeins, að ekki 

liggi þyngri refsing við eftir öðrum lögum.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt eftir beiðni Verzlunarráðs Islands, sem séð hefir 

um samningu þess í samráði við hin ýmsu sérfélög innan kaupmannastéttar- 
innar, og hlotið einróma samþvkki þeirra. Einstaka nefndarmenn áskilja sér 
þó rétt til að koma með breytingartill. við umræðurnar.

Tilgangur frumvarpsins er að bæta úr og koma í veg fvrir vmsar misfell- 
ur, sem komið hafa fram i. viðskiptalífinu.

Frumvarpið er að mestu leyti þýðing á samskonar lögum hjá Dönum, frá 
26. marz 1924, en jafnframt höfð til hliðsjónar sainskonar lög þýzk.

Lög Danmerkur um þetta efni eru að miklu levti tekin upp úr þýzkri lög- 
gjöf um sama efni, en höfð hliðsjón af gildandi lögum annara landa. Hafa 
lög þessi reynzt mjög vel og yfirleitt verið almenn ánægja með þau innan dönsku 
verzlunarstéttarinnar.

Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:

Um 1. og 2. gr.
I greinum þessum eru ákvæði um bann við óréttmætum auðkenningum á 

vörum og óhæfilegri auglýsingaaðferð. — Eru greinar þessar teknar svo að 
segja orðrétt upp úr dönsku lögunum og virðast ekki þurfa frekari skýringa.

Um 3. gr.
1 3. gr. er gerð undantekning frá ákvæðum 1. og 2. gr., þegar auðkenni á 

vörum, sem áður voru upprunaeinkenni, eru búin að ná festu í málinu sem 
tegundaeinkenni, svo og undantekningar, sem til greina koma þegar ætla má, 
að auglýsingin eða ^uðkennin séu ekki gerð í blekkingartilgangi.

Um 4. gr.
Greinin skýrir sig sjálf.

Um 5. og 6. gr.
Ákvæði þessi eru sett til þess að koma í veg fvrir, að fólk sé blekkt til að 

koma i verzlanir með auglýsingum um útsölu og til þess að koma skipulagi á 
eðlilega rýmingarsölu verzlana.

Um 7. gr.
Grein þessi kemur þvi aðeins til framkvæmda, að i uppboðsauglýsingu sé 

berum orðum tekið fram nafn þess, sem á muni þá, sem selja á á uppboðinu.
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Hún er sett til þess að konia í veg fyrir, að maður kaupi á uppboði muni i 
þeirri trú, að þeir hafi verið eign ákveðins manns, sem auglýst hefir verið, að 
bjóða eigi upp fyrir, en stafa frá öðrum, sem notað hafa tækifæri til þess að 
koma munum inn á uppboðið vegna aðsóknar þeirrar, er nafn hins tilgreinda 
manns liefir gefið tilefni til.

Um 8. gr.
Gefur ekki tilefni til frekari skýringar.

Um 9. gr.
Grein þessi er í samræmi við firmalögin 1903, að svo miklu leyti sem þau 

ná, en inn i hana er skotið ákvæði, til þess að koma í veg fyrir tjón það, sem 
skuldheimtumenn iðulega bíða í sambandi við eigendaskipti verzlana, sem 
ekki eru reknar undir nafni þess, sem verzlunina á.

Um 10. gr.
Grein þessi er til þess sett að koma í veg fyrir, að menn geti svo að segja 

rógborið keppinauta sína áhættulaust.

Um 11. gr.
Greinin er sett til varnar misbrúkun á því, að fyrrverandi starfsmenn at- 

vinnufyrirtækja noti sér aðstöðu sína til skaða fyrir fvrrverandi húsbændur.

Um 12. gr.
Greinin er sett til þess að fvrirbyggja mútugjafir innan verzlunarstéttar- 

innar.

Um 13. gr.
Greinin er sett til þess að koma í veg fvrir þá óheilbrigðu samkeppni, sem 

felst í því að gefa kaupbætismiða, eða aðrar vörutegundir sem kaupbæti með 
ákveðinni vörutegund.

Greinin útilokar ekki almennan afslátt i verði og ekki heldur smágjafir, 
sem teljast mega lílils eða einskis virði, svo sem myndir með sígarettupökkum 
og þessháttar.

Um 14. gr.
Greinin er sett til þess að samræma útsöluverð, án þess þó að ganga of 

nærri kaupanda, því ef hagnaður smásala fer fram úr 25% af innkaupsverði, 
koma ákvæði hennar ekki til greina.

Þurfa ekki skýringar.
Um 15.—lfj. gr.
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um frv. til laga um vinnslu, verkun og niat meðalalýsis.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin telur nauðsyn á, að sett verði lög um vinnslu og mat meðalalýsis 
og getur eftir atvikum fallizt á, að frv. þetta verði lögfest. Hinsvegar er nefnd- 
inni ljóst, að fullrar varfærni verður að gæta um framkvæmd ákvæða frv., ef 
að lögum verður, að því er viðkemur kröfum þeim, er gerðar verða um útbún- 
að bræðslustöðva í liinum smærri verstöðvum, svo þeim verði ekki fyrirmunað 
að vinna meðalalýsi úr þeirri fisklifur, er þar fellur til. I því trausti, að þessa 
verði gætt, mælir nefndin með framgangi frv.

Laun þau, er frv. ákveður yfirlýsismatsmanni, álítur nefndin svo lág, að 
litlar líkur séu fvrir, að mögulegt reynist að fá hæfan mann til starfsins fyrir 
þá borgun. Leggur nefndin því til, að frv. verði samþ. með þessari

Ed. 464. Nefndarálit

BREYTINGU:
Við 5. gr. 4. málsgr. í stað „1500“ komi: 2400.

Alþingi, 26. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, Magnús Torfason. Jakob Möller,
form. og frsm. fundaskr.

Ed. 465. Nefndarálit

um frpmvarp til laga um hafnargerð á Húsavik.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþ. eins og það liggur fyrir.

Alþingi, 26. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, 
form. og frsm.

Magnús Torfason. Jakob Möller, 
fundaskr.



990 Pingskjal 466—467

uni frumvarp til laga um læknisliéraðasjóði.

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Orðin „í sama sjóð . . . og sýslusjóðum" í 2. málsgr. falla burt.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Fé læknishéraðasjóða skal varið til þess að tryggja eftir föngum, að 
héruðin séu sem sjaldnast læknislaus, svo sem með því að leggja það til 
læknisbústaða eða annars þess, sem ætla má, að verði tilþess að gera hér- 
uðin eftirsóknarverðari fyrir lækna eða horfi til endurbóta á heilbrigðis- 
málum héraðsins.

Alþingi, 25. apríl 1933.

Bergur Jónsson, Guðbr. ísberg, Steingr. Steinþórsson,
form. fundaskrifari. framsögum.

Sveinbjörn Högnason, Jóhann Þ. Jósefsson,
með fvrirvara. með fyrirvara.

Ed. 467. Lög

um brevting á lögum nr. 75 frá 1921, um stimpilgjald.

(Afgreidd frá Ed. 26. apríl).

1- gr.'
Aftan við 17. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Undanskildir stimpilgjaldi eru þó útdrættir úr skiptabók og önnur skjöl,

er sýna eignayfirfærslu fasteigna, er lagðar hafa verið út erfingjum sem arfur, 
eða maka upp í búshelming hans (lóðseðlar), enda sé eigi samhliða um sölu 
eða um söluafsal að ræða.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Nd. 466. Nefndarálit
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við frv. til laga um breyting á lögum nr. 51 7. maí 1928, um nokkrar breytingar 
til bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við hana.

Frá Bergi Jónssvni og Sveinbirni Högnasvni.

Við 1. gr. Aftan við greinina bætist: neqia dæmt sé eftir hinum almennu 
hegningarlögum eða viðaukum og breytingum við þau.

Nd. 468. Breytingartillaga

Ed. 469. Breytingartillaga

við frv. til 1. um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.

Frá Jónasi Jónssyni.

Við 1. gr. 7. Liðinn skal orða svo:
Vs hluti þeirra tekna, sem ræðir um í 1. gr. laga nr. 54 7. maí 1928, um menn- 

ingarsjóð, skal frá 1. jan. 1934 til loka s. á. renna i ríkissjóð. Sjóðnum skal skylt 
að kaupa landinu til handa náttúrufræðisafn Guðmundar G. Bárðarsonar eftir 
mati þriggja manna, er ríkisstjórnin tilnefnir.

Ed. 470. Nefndarálit

um frumvarp til laga um brevting á lögum nr. 10 20. júni 1923, um sýsluvega- 
sjóði.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði sainþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Orðið „En“ í upphafi siðasta málsl. fvrri málsgr. falli burt.
2. Við 2. gr. A eftir orðunum „úr sveitarsjóði“ komi: að nokkru eða öllu levti.

Alþingi, 27. april 1933.

Páll Hermannsson, H. Steinsson, Einar Árnason,
form. fundaskrifari. frsm.
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til laga um breyting á lögum nr. 64 19. mai 1930 (Afengislög).

Flutningsmaður: Vilmundur Jónsson.

1- gr.
Aftan við 20. grein laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Nú er maður ölvaður eða grunaður um ölvun, svo að varði við ákvæði laga

þessara, og er þá dómara heimilt að láta lækni taka honurn blóð til rannsókn- 
ar af kunnáttumanni, þannig, að ákveðið verði áfengismagn blóðsins og fengin 
fræðileg umsögn um, hvort og að hve miklu leyti viðkomandi hafi verið undir 
áhrifum áfengis.

Nd. 471. Frumvarp

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.
Það er kunnugt, að við venjulega athugun er oft erfitt og jafnvel ógerning- 

ur að greina, livort maður sé i raun og veru ölvaður eða ekki, og því siður 
verður á þann hátt skorið ur því, á hverju stigi ölvunin sé. Nú getur mjög lit- 
ilsháttar áfengisnautn, sem engin sýnileg merki setur á útlit manna, haft 
geysialvarlegar afleiðingar, svo sem hifreiðarakstur, enda er bifreiðarstjórum 
víða, og þar á meðal hér á landi, gersamlega hönnuð öll áfengisnautn, er þeir 
eru við störf sín, svo og að vera þá undir áhrifum áfengis. Erfiðleikarnir á að 
ákveða nákvæmlega, livort um ölvun sé að ræða og á hve háu stigi, er lög- 
reglunni til mikils trafala við framkvæmd áfengislöggjafarinnar, og ekki sízt 
við eftirlitið með hifeiðaakstrinum, scm svo mikið er þó undir komið, að vel sé 
rækt.

Hið fullkomnasta sönnunargagn um ölvun eru blóðrannsóknir þær, sem 
farið er að tíðka erlendis og hvert landið af öðru tekur nú í þjónustu réttvís- 
innar. Hefir einkum sænskur maður, að nafni Widmark, fullkomnað þessar 
rannsóknaraðferðir og gert þær svo öruggar, að undrum sætir. Af örlitlum 
dropa blóðs, sem soginn er úr fingurgómi eða eyrnasnepli, er skorið úr því, 
hvert áfengismagn hefir verið í hlóðinu, þegar dropinn var tekinn, og með 
furðulegri nákvæmni má reikna út, live mikils áfengis hefir verið nevtt. Maður 
var þannig látinn drekka 500 cm.3 af vínanda, og rannsóknin leiddi i ljós 470 
cm.3 Við aðra tilraun voru drukkin 25 grm. af vinanda (um tvær matskeiðar). 
og fundust við rannsóknina 24,3 grm. Þessi nákvæma niðurstaða er þó bundin 
við það, að blóðið sé tekið innan þriggja klukkustunda frá því að áfengisins 
var neytt. Eftir lengri tíma má þó komast mjög nærri hinu sanna.

Af áfengismagni blóðsins þvkir mega draga áreiðanlegar ályktanir um 
ölvunarástand mannsins. Ef vínandi í hlóðinu revnist neðan við 0,7%f, er mað-
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urinn algáður, ef hann er á ínilli 0,7',, og 2',,, er ölvunin sennilcg. en örugg, ef 
hann er yfir 2,7',',.

Þessar rannsóknir þarf að vera liægt að leysa af liendi á rannsóknarstofu 
háskólans hér, og vantar ekkert til þess nenia áhöld, seni kosfa munu innan 
við 1000 kr. Líður vonandi ekki á löngu, þangað til unnt verður að afla þeirra.

Frunivarpið miðar til þess að lieimila réttvisinni að beita þessum nýtízku 
rannsóknaraðferðum, og er gert ráð fyrir, að það nægi til þess, að þær verði 
jafnskjótt teknar upp.

Nd. 472. Nefndarálit
um frv. til laga um bann við okri.

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin er sammála um að leggja með því, að frv. verði samþykkt með 
eftirfarandi

BREYTINGUM..
1. Við 1. gr. í stað „6“ komi: 5.
2. Við 2. gr. í stað orðanna „á annan öruggan hátt“ komi: liandveði.
3. Við 3. gr. í stað orðanna „á annan öruggan hátt“ komi: handveði.
4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:

Þegar skuldari greiðir ekki skuld sína á réttum gjalddaga, er liann 
skyldur til, ef svo hefir vcrið um samið, frá þeim degi, er lánardrottinn 
leitar réttar sins á löglegan liátt, og unz hann greiðir skuld sína, að greiða 
vegna greiðsludráttarins í vexti einum meira af hundraði en heimilað er 
i löguin þessum. Ef um fasteignalán er að ræða, mega seinni veðhafar 
einskis í missa við það, að hinir umsömdu vextir af slikum lánum eru 
hækkaðir.

Alþingi, 26. apríl 1933.

Bergur Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson. Guðbr. ísberg,
form., frsm. fundaskrifari.

Steingr. Steinþórsson. Sveinbjörn Högnason.

Ed. 473. Nefndarálit
um frv. til laga uin kjötmat.

Frá landbúnaðarnefnd.

Með frv. þessu, ef að lögum verður, er breytt fyrirkoniulaginu um yfir- 
kjötsmatsmenn frá því, sem nú er, og fyrirskipað að löggilda sláturbús .og 
frystilnis, til þess að úr þeim mcgi flytja fryst kjöt á erlendan markað.

Alþt. 1933. A. (4fi. löggjafarþing). 125



Jafnframt cru svo settar niiklu strangari reglur en áður liafa gilt um lækn- 
iseftirlit á sláturhúsuni.

Fyrri tvær aðalbrevtingarnar telur nefndin til bóta, og sú síðasta er talin 
nauðsynleg vegna erlenda markaðarins, en hætt er við, að súm ákvæðin um 
lækniseftirlitið verði litið annað en dauður bókstafur í mörguin tilfelluin.

Xefndin vill vekja athygli á þvi, að þóknunin fvrir lækniseftirlitið er eins 
og* nú stendur alltilfinnanlegur skattur fyrir framleiðendur, og væri því full 
ástæða til, að ráðuneytið lækkaði liana að nokkru.

Að svo inæltu leggur nefndin til, að frv. verði samþvkkt óhreytt.

Alþingi 27. apríl 1933.

Páll Herniannsson, Jón Jónsson, Pétur Magnússon,
forni. frsin. fundaskrifari.
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Nd. 474. Fyrirspurn

til atvinnuniálaráðherra út af gjaldþroti Síldareinkasölu íslands.

Frá Jóhanni Þ. Jósefssvni.

Hvað líður störfum skilanefndar þeirrar, seni skipuð var til ráðstöfunar 
á þrotabúi Síldareinkasölu Islands í des. 1931?

Hversu niiklu neniur tap ríkissjóðs vegna ábvrgða og ógreiddra tolla? 
Hversu mikið er tap annara lánardrottna?
Hverjar orsakir lágu til gjaldþrotsins?

Ed. 475. Breytingartillaga

við frv. til laga um bráðabirgðabrevtingu nokkurra laga.

I. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 1. gr. 3. tölul. Aftan við liðinn hætist: þó skulu 200-þúsund krónur af 
tekjum tóbakseinkasölunnar.renna árin 1933 og 1934 til sjóða þeirra, er uin 
ræðir í 4. gr. 1. nr. 58 8. sept. 1931, 100 þús. kr. til hvors.

II. Frá Jakob Möller.
Við 1. gr. 7. tölul.

Liðurinn falli niður.
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Nd. 476. Frumvarp
til laga um bráðabirgðabreyting nokkurra laga. '

(Eftir 3. uinr. í Ed.).

1- gr.
1. Framkvæmd laga nr. 50 10. nóv. 1913, um að landssjóður leggi lands- 

bankanum til 100 þúsund krónur á ári í næstu 20 ár, er frestað til árs- 
loka 1934.

2. Tekjur eftir löguni nr. 56 31. niai 1927, uni skemmtanaskatt og þjóðleik- 
hús, renna í ríkissjóð til ársloka 1934.

3. Tekjur eftir lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, 
skulu renna í ríkissjóð til ársloka 1934.

4. Framkvæmd 2. og 3. gr. laga nr. 45 10. nóv. 1913, um bjargráðasjóð Is- 
lands, er frestað til ársloka 1934.

5. Framkvæmd 12. gr. laga nr. 40 7. maí 1928, uni breyting á jarðræktar- 
lögum, nr. 43 20. júní 1923, er frestað á árinu 1934.

6. Kennslueftirlit það, sem ræðir um i 6.—8. gr. laga nr. 35 19. maí 1930, 
fellur burt til ársloka 1934.

7. % liluti þeirra tekna, sem ræðir uni i 1. gr. laga nr. 54 7. maí 1928, um 
menningarsjóð, skal frá 1. jan. 1934 til loka s. á. renna í ríkissjóð. Sjóðn- 
um skal skylt að kaupa landinu til lianda náttúrufræðisafn Guðnnmdar 
G. Bárðarsonar eftir mati þriggja manna, er ríkisstjórnin tilnefnir.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 477. Breytingartillaga
við frv. til 1. mn stofnun happdrættis fyrir Island.

Frá Jóni Jónssyni.

Við 1. gr. e. I stað „20%“ komi: 25%.

Ed. 478. Frumvarp
til laga um brevting á lögmii nr. 71 23. júní 1932, um bvggingarsamvinnufélög. 

(Eftir 2. mnr. i Ed.).

1. gr.
I stað orðanna „og er þá félagið löglega stofnað" í lok 2. gr. komi: og skal 

leita staðfestingar atvinnumálaráðunevtisins á þeim.
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2. gr.
3. gr. B. orðist þannig:
Með árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins, sem ákveðið skal i samþykktum 

þess, og sé þessum sjóði varið til þess að standa straum af rekstrarkostnaði fé- 
lagsins. Kostnaður við að reisa nýjar bvggingar telst ekki rekstrarkostnaður.

3. gr.
3. gr. C. orðist þannig:
Ennfremur getur félagið tekið lán til útlánsstarfsemi sinnar. Heimilt er 

fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs að áhyrgjast þau lán. Lánin má taka i erlendri 
nivnt. Gefa skal út skuldahréf fyrir lánum þessum, er hvert uni sig nemi ákveð- 
inni upphæð, sem fjánnálaráðherra saniþvkkir. Hvert slíkt lán telst til útlána • 
einn lánaflokkur, og er honum til tryggingar samáhvrgð allra þeirra félags- 
manna, sem fá lán samkvæmt 4. gr. í þeim flokki. Ekki mega vera færri en 15 
félagsmenn í hverjum flokki.

4. gr.
Orðin „með tveggja til f jögurra herbergja íbúðum, auk eldhúss og gevmslu" 

í 6. gr. A. falli burt.
í þess stað komi: og rúmtak liverrar íhúðar fari ekki frani úr 500 tenings- 

metrum.

5. gr.
Ríkisábyrgðin fyrir lánum til byggingarsamvinnufélaga er þvi skilvrði hund- 

in, að fyrsti veðréttur að viðbættri ríkisáhyrgð nemi ekki hærri upphæð en 15 
þús. kr. fyrir hverja einstaka íbúð.

Ed. 479. Frumvarp

til laga um hreyt. á löguin nr. 23 15. júní 1926, um hæjargjöld í Vestmanna- 
eyjum.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
A eftir 1. gr. laganna komi svo hljóðandi grein, er verður 2. gr.:
Ennfremur skal hæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar, til þess að standa 

straum af útgjöldum kaupstaðarins, heimilt að leggja á vörur, sem fluttar verða 
til og frá Vestmannaeyjum, sérstakt vörugjald, er nemi allt að 50% af vörugjaldi 
til Vestmannaeyjahafnar eins og það er á hverjum tíma, og' skal um upphæð 
gjaldsins, innheimtu og annað, er þurfa þvkir, ákveðið með reglugerð, cr hæjar- 
stjórn semur og atvinnumálaráðherra staðfestir.

Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem innfluttar eru til stofnana eða 
einstakra niaiina, húsettra i öðrum liéruðum, eða koma frá þeim til útflutn- 
ings, enda þótt settar séu í land í Vestmannaeyjum.
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Gjald þetta má taka lögtaki. 1 reglugerð má ákveða, að vörur megi ekki af- 
henda eða afgreiða til útflutnings, nema sýnd sé kvittun fyrir greiðslu gjaldsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1935.

Nd. 480. Nefndarálit
um frv. til laga um alþýðuskóla á Eiðum.

Frá menntamálanefndi

Frumvarpið er koniið frá efri deild og var afgreitt þar óbreytt frá því, 
er það var flutt, og ágreiningslaust. Nefndin hefir athugað frumvarpið og borið 
það saman við gildandi lagaákvæði um skólann og leggur til, að það sé sam- 
þvkkt óbrevtt.

Alþingi, 27. apríl 1933.

Sveinbjörn Högnason, Magnús Jónsson, H. Stefánsson,
form. fundaskr. frsm.

Bernli. Stefánsson. Pétur Halldórsson.

Nd. 481. Frumvarp

til laga um hreyting á löguxn nr. 43 23. júni 1932, um barnavernd.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Aftan við 6. gr. laganna bætist tveir nýir töluliðir, svo hljóðandi:

11. í reglugerð, er nefndin setur og ráðherra staðfestir, má setja ákvæði, er 
banna í umdæmi nefndarinnar sölu á tóbaki til barna og unglinga innan 
lö ára aldurs, banna að setja sælgætis- og tóbaksverzlanir á stofn i nánd 
við barnaskóla, leikvelli eða aðra samkomustaði barna, banna umferða- 
sölu sælgætis og tóbaks og takmarka eða banna með öllu einstakar sæl- 
gætistegundir, sem talizt gela, beinlinis eða óbeinlinis, hættulegar börnum 
o. s. frv. Ennfremur má í slíkri reglugerð fela barnaverndarnefndum að 
hafa eftirlit með sjónleikum, sem börn hafa aðgang að, og að heimila þeim 
að leggja bann við sýningu á þeim fyrir börn, ef þeini þvkir ástæða til.

12. í reglugerð, er nefndin setur og ráðlierra staðfestir, má takmarka eða 
banna opinbera blaðasölu barn.a í umdæmi nefndarinnar.
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2. gr.
Aftan við 14. gr. laganna bætist við ný málsgr., svo bljóðandi:
Heimilt er bæjarstjórn eða sveitarstjórn að veita, samkvæmt tillögum

barnaverndarnefndar eða skólanefndar, fátækum barnalieimilum stvrk, sem 
eigi telst þurfamannastyrkur, enda sjái nefndin um það, að styrknum sé varið 
börnunum til bjálpar.

Nd. 482. Fyrirspurn
til fjármálaráðberra um mat tekna af eigin húsnæði til tekjuskatts.

Frá Pétri Halldórssvni.

A bvern bátt eru tekjur skattgpeiðenda i Reykjavík af íbúð í eigin bús- 
næði metnar til tekjuskatts?

Er sömu reglu fylgt Um þetta í öðrum kaupstöðum landsins og i sveitum 
sem í Revkjavík?

Ed. 483. Nefndarálit
um frv. til laga um vírkjun Efra-Sogsins.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Ég legg til, að frv. þetta verði samþykkt, ásamt brtt. þeim, er 2. landsk. þm. 
(JBald) befir flutt á þskj. 242. Þessar brtt. fela það eitl í sér, að láta það óbund- 
ið, bvert fallvatnanna í Soginu ver.ður valið til virkjunar þeirrar, sem ríkis- 
ábyrgðin tekur til.

Af bálfu bæjarstjórnar Reykjavíkur stendur þetta mál svo, að hún befir nú 
ráðið í sína þjónustu tvo af færustu sérfra’ðingum Xoregs, til þess að bera sam- 
an þær mismunandi uppástungur um virkjun Sogsins, sem fram hafa komið, og 
að gera sjálfstæðar uppástungur um þetta, ef þeim eftir rannsókn á staðhátt- 
um sýnist ástæða til. Eru þeir væntanlegir bingað í næsta mánuði og munu ljúka 
verkinu svo fljótt sem unnt er, og fæst þá fullnaðarúrskurður um það, bvert 
fallvatnanna sé bentast til virkjunar, bver tilbögun á virkjuninni sé æskileg- 
ust og bvað bún muni kosta. Meðan þessi fullnaðarrannsókn er ógerð er nauð- 
svnlegt að bafa beimild frv. nægilega óstaðbundna, til þess að það standi ekki í 
vegi fyrir, að valin verði hentugasta tilbögunin, og að þvi miða brtt. á þskj. 242.

Að þvi er snertir uppbæð ábyrgðarheimildarinnar, sem i frv. er bundin 
við 7 millj. kr. bámark, þá má að visu segja, að ennþá er ekki full vitneskja 
um það, bvaða uppbæð þarf, en ekki líklegt, að fara þurfi fram úr 5 millj. 
kr. til þess að fá fullkomna virkjun, sem hgntug sé til ódýrra aukninga í fram-
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tiðinni. Ég sc þó ekkcrt athugavert við að hafa hcimildina svo rúma scm hún 
cr í frv., jþví að enginn mun óska cftir mcira fc en þarf til hentugrar virkjun- 
ar, og stjórnin hefir það í hendi sinni að tryggja það, að ábvrgðarheimildin 
vcrði á engan Iiátt misnotuð.

Mciri hluti ncfndarinnar hcfir í áliti sínu og tillögum á þskj. 445 lýst sig 
þvi fvlgjandi, að ríkisábvrgð yrði vcitt fyrir nokkurri virkjun í Sogi, og er 
þetta að vísu gleðileg framför frá þeirri andstöðu, sem mál þetta hefir liingað 
til mætt úr þeirri átt. En það nær cngri átt að binda heimildina við virkjun 
á þeim ákvcðna stað, scm þeir gera. lín virkjun á þeim stað liggur aðeins 
fyrir lausleg uppástunga frá þýzkum verkfræðingi, sem gerir ráð fyrir, að 
verkið verði að öllu leyti haft i svo smáum stíl og svo ófullkomið, að ekki 
getur komið til mála að ráðast í framkyæmd samkvæmt því. Þar er ekki gert 
ráð fyrir neinni stiflu eða inntökulóni, en af því leiðir, að ómögulegt verður 
að vcrjast rckstrartruflunum af krapi. Vclasamstæðurnar eru áætlaðar svo 
smáar, aðeins 3000 hestöfl hver, að óhæfilegan fjölda þarf af þeim til þess að 
nýta fallvatnið, og verður það of kostnaðarsamt þegar fram í sækir. Og loks 
er stöðvarspennan ekki áætluð nema 35000 volt, sem aðeins nægir til þess að 
veita dálitlu af raforku til Reykjavikur, en útilokar öll liin fjarlægari héruð á 
Suðvesturlandi frá notum þessarar orkuveitu. Allar aðrar uppástungur, sem 
fram liafa komið, gera ráð fyrir 60000 volla spennu, og minni má hún ekki 
vera til þess að orkuveitan geti náð austur til Vestmannaeyja og vestur til 
Snæfellsness. Hugsanlegt cr að visu, að með breyttri tilliögun mætti gera skyn- 
samlega virkjun á þessuni sama stað, en meðan livorki liggja fyrir uppá*- 
stungur um tilhögun á þeim mannvirkjum nc kostnaðaráætlun, getur þó ekki 
verið rétt að cinskorða frv. við þann stað.

Hið eina, sem unnt væri að færa fram sem ástæðu gegn frv. þessu, væri 
það, cf ríkisábyrgðin, sem fram á cr farið, fæli i sér ábættu. En slíkt keniur 
ekki til mála. Rafmagnsveita Revkjavíkur liefir sem stendur í tekjuafgang ár- 
lega um V2 millj. kr., cn er liinsvegar langt frá því að fullnægja allri rafmagns- 
þörf bæjarins. Hún er því alveg undir það búin að standa straum af því lánsfc, 
scm þarf til aukningar henni, jafnvel þótt til þess þyrfti 7 millj. kí.

En frv. þetta cr cngan yeginn miðað við þarfir Reykjavíkur eingöngu. 
Það leggur að vísu alla byrjunarerfiðleika virkjunar í Sogi á lierðar Reykja- 
víkur, en býður nærliggjandi béruðum að gerast þátttakendur livenær sem 
þau óska, og þá með vildarkjörum. Þess vegna cr það bagsmunamál alls suð- 
vesturhluta landsins, að scm fyrst sé ráðið fram úr þessu máli, og því tel ég, 
að rétt sé að veita nægilega rúma og ekki of einskorðaða ábyrgðarhcimild 
þcgar á þessu þingi.

Alþingi, ‘27. april 1033.

Jón Þorláksson.
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Ed. 484. Frumvarp
til laga uin breyting á löguin nr. 51 7. maí 1928, uni nokkrar brevtingar til 
bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við liana.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1- gr.
4. gr. orðist svo:
Akvæðin uni skilorðsbundna begningardóina í J.- 1. gr. laga nr. 39 16. 

nóvember 1907 taka til allra, sein dæmdir eru í allt að 1 árs betrunarhúsvinnu. 
Fjársektardóma má þó ekki skilorðsbinda að því er sektir snertir, nema dæmt 
sé eftir liinum almennu hegningarlögum eða viðaukum og breytingum við þau.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og ná til þeirra brota, sem þá eru ódæmd.

Ed. 485. Frumvarp
til laga um vinnslu, verkun og mat meðalalýsis.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
I lögum þessum merkir:
Meðalalýsi lýsi til manneldis, sem er unnið úr fisklifur, s’amkvæmt skil- 

merkingu viðurkenndrar lyfjaskrár (pbarinacopoea).
Lýsisverkun bverskonar hreinsun á meðalalýsi, svo og aðskilnað á efrnnn 

þess, með eða án kælingar.
Lýsismatsmaður livern þann undirlýsismatsmann, sem lýtur vfirlýsis- 

matsmanni
2. gr.

Hver, sem ætlar að vinna eða verka meðalalýsi til söln innanlands eða til út- 
landa, skal sækja um leyfi til atvinnumálaráðuneytisins, áður en starfrækslan 
hefst, og hlíta fyrirmælum þess um meðferð lifrar og lýsis.

3. gr.
Meðalalýsisvinnsla og verkun meðalalýsis má aðeins fara fram í löggiltum 

vinnslustöðvuni og verkunarstöðvum, livort lieldur er á sjó eða landi.
Atvinnumálaráðunevtið löggildir lýsisvinnslustöðvar og lýsisverkunar- 

stöðvar, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns.
Ráðberra setur, að fengnum tillögum yfirlýsisinatsmanns, reglur um út- 

búnað löggiltra lýsisvinnslustöðva og lýsisverkunarstöðva. Nú fullnægir löggilt
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lýsisvinnslustöð eða lýsisverkunarstöð ekki lengur skilvrðum þeim, seni sett 
voru fyrir löggildingunni, og ber yfirlýsismatsmanni þegar að skýra ráðuneyt- 
inu frá því. Setur ráðuneytið umráðamönnum stöðvarinnar liæfilegan frest til 
þess að kippa þvi í lag, sem ábótavant er, og fellur löggildingin niður, ef eigi 
er bætt úr göllunum innan liins setta frests.

4. gr.
Allt meðalalýsi, sem er selt innanlands eða flutt á erlendan markað, skal 

vegið, metið og flokkað eftir tegundum og gæðum af lýsismatsmönnuni, sem 
starfa undir umsjón yfirlýsismatsmanns. Flokkun lýsisins skal vera nákvæm, og 
setur ráðuneytið, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns og nokkurra lielztu 
útflytjenda, reglur um rannsókn, flokkun, umbúðir og merkingu lýsisins og 
meðferð.

Með^lalýsissendingu til útlanda, sem er yfir 10 kg., skal fylgja vottorð um 
þunga, tegund og gæði lýsisins, eftir nánari ákvæðum ráðuneytisins, og skal 
vottorðið vera ritað á farmskírteinið fyrir sendingunni.

5. gr.
Ráðberra skipar, að fengnum tillögum Lýsissamlags íslenzkra botnvörp- 

unga, einn yfirlýsismalsmann til að bafa umsjón með verkun og mati á með- 
alalýsi. Skal liann bafa fullkomna þekkingu á öllu því, er lýtur að meðferð 
þess og flokkun.

Ráðuneytið setur, i samráði við Lýsissamlag islenzkra botnvörpunga, yfir- 
lýsismatsmanni reglur um slörf bans.

Ekki má yfirlýsismatsmaður þiggja þóknun bjá þeini, sem eru riðnir við 
lýsisvinnslu eða útflutning, né heldur bafa með liöndum sölu á lýsi til útlanda 
eða innanlands.

Árleg laun yfirlýsismatsmanns skulu vera 2400 krónur.
Auk ferðakostnaðar eftir reikningi, sem ráðuneytið úrskurðar, skal yfirlýsis- 

matsmaður fá kr. 4.00 í fæðispeninga á dag meðan bann er frá beimili sínu vegna 
starfa síns sem yfirlýsismatsmaður. Allur kostnaður, sem af starfsemi lians 
leiðir, greiðist úr ríkissjóði.

Yfirlýsismatsmaður skal vera búsettur í Reykjavík eða grennd.

6. gr.
Lögreglustjóri skipar lýsismatsmenn, einn eða fleiri á bverjum stað. Fer 

nm tölu þeirra og val eftir tillögum yfirlýsismatsnianns.
Lýsismatsmenn annast blutverk það og starf, sem þeim er falið með lögum 

þessum, samkvæmt reglum, er ráðuneytið setur.
Ráðberra ákveður kaup lýsismatsmanna í samráði við vfirlýsismatsmann, 

og greiða þeir það, sem mats beiðast. Ergi mega lýsismatsmenn þiggja neina 
aukaþóknun eða blunnindi bjá þeim, sem þeir meta fyrir.

Nú vanrækir lýsismatsmaður starf sitt, eða leysir það illa af liendi að dómi 
yfirlýsismatsmanns, og skal yfirlýsismatsmanni þá lieimilt að vikja honum frá 
um stundarsakir, en tilkynna skal bann blutaðeigandi lögreglustjóra samstundis

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 126
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jiessa ráðstöfun, sem þá víkur liinuin brotlega lýsismatsnianni endanlega frá, 
eftir rannsókn á máli hans, og skipar annan í hans stað.

7. gr.
Nú vinnur einhver nieðalalýsi eða verkar það, eða flytur út meðalalýsi án 

þess að gæta fyrirmæla þessara laga, og varðar það sektum frá 50 —5000 krónum.
Fara skal með mál út af brotum þessum sem almenn lögreglumál.
Um refsingar fyrir brot yfirlýsismatsmanns og lýsismatsmanna gegn

ákvæðum laganna fer sem um brot opinberra starfsmanna almennt.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi frá 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi lög 

nr. 42 1917, um lýsismat.

Nd. 486. Lög
um breyting á hafnarlögum fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19 11. júli 1911, og 
löguni um brevting á þeim löguin, nr. 49 23. júní 1932.

(Afgreidd frá Nd. 28. apríl).

1- gr.
Á eftir orðunum „5 fulltrúuni“ í fyrstu málsgr. 3. gr. 1. nr. 49 23. júní 1932 

(0. gr. 1. nr. 19 11. júlí 1911) komi: og 5 varafulltrúum.

2. gr.
Aftan við 10. gr. 1. nr. 19 11. júlí 1911 bætist:
Gjöld þessi hafa forgangsrétt samkvæmt 83. gr. b. 3. skiptalaganna, og eru 

skipagjöldin auk þess trvggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð i eitt ár 
fvrir samningsveði i skipinu.

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

Nd. 487. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyting á lögum nr. 41 27. júní 1921, um breyting á 1. gr. 
tolllaga, nr. 54 11. júlí 1911 (þskj. 377).

Frá Guðbr. Isberg.

1. Við 1. gr. 1. a. Liðurinn orðist svo: Af allskonar öli, öðru en livítöli, kr. 0,80 
af hverjum lítra.
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2. Við 1. gr. 1. b. Liðurinn orðisl svo: Af hvítöli, limonaði og öðrum sams- 
konar óáfengum drykkjum, sem ætlaðir eru óblandaðir til drvkkjar, kr. 
0,30 af liverjum lítra.

Sþ. 488. Tillaga
til þingsályktunar um símagjöld i Reykjavík.

Flutningsm.: Héðinn Yaldimarsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að halda óbreyttum talsímagjöld- 
um i Revkjavík og Hafnarfirði eins og þau voru í Reykjavik síðastliðið ár.

Gr ein argerð.
Það hefir verið auglýst mjög mikil bækkun á talsímagjöldum J Reykja- 

vík og Hafnarfirði frá áramótum. >lá telja víst, ef þessi gjaldahækkun kæmi 
til framkvæmda, að fjöldi símanotenda bætti að hafa sima, sem gæti orðið bæj- 
arsímanum mjög tilfinnanlegt, og er því óvíst, að sú hækkun svari kostnaði, 
auk þess sem sjálfvirka stöðin var byggð með það fvrir augum, að notkun sím- 
ans yrði þægilegri og víðtækari, en ekki dýrari, og ætti ríkisstjórnin því bæði 
vegna liagsnnina ríkissjóðs og notenda símans að lialda gjöldunum óbreyttum.

Nd. 489. Breytingartillögur
við frv. til laga um bráðabirgðaverðtoll.

Frá fjárbagsnefnd.

1. Við 1. gr. A. í flokkinn bætist: Spil.
2. Viðl. gr. B.

a. I flokkinn bætist: Gólfteppi hverskonar.
b. „Kvikmyndir“ falli burt.
c. „Spil“ falli burt.

3. Við 1. gr. C. „Olíufatnaður úr öðru en silki" falli burt.

Nd. 490. Breytingartillaga
við frv. til laga um bráðabirgðaverðtoll.

Frá Halldóri Stefánssyni og Hannesi Jónssyni.

Við 1. gr. C. A eflir „Ullarband" komi: og bverskonar prjónaband.
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Nd. 491. Breytingartillögur
við frv. til laga um bráðabirgðaverðtoll.

Frá Sveini Ölafssyni.

Við 1. gr. C. (15*4). Úr upptalningu falli niður:
a. „Blautsápa (græn-og kristals)“.
b. „Burstar og sópar“.
c. „Hart brauð (skipsbrauð og skonrok)“.
d. „Oliufatnaður úr öðru en silki“.
e. „Róðrarbátar og pranunar“.

Nd. 492. Breytingartillögur
við frv. til 1. uni breyting á löguni nr. 41 27. júní 1021, uni brevt. á 1. gr. toll- 
laga, nr. 54 11. júlí 1911.

Frá Jóni A. Jónssvni.

1. Við 1. gr. A. 1. a. Fyrir „0,80“ keniur: 0,(50.
2. Við 1. gT. B. 9. Fyrir „1,60“ keniur: 1,20.

Ed. 493. Lög
um breyting á lögum nr. 29 28. nóv. 1919, uin vitagjald.

(Afgreidd frá Ed. 29. apríl).

1- gr.
í stað „40 aura“ i 1. gr. laga nr. 29 28. nóv. 1919, uin vitagjald, konii: 20 aura. 

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 494. Frumvarp
til laga um breyting á löguni nr. 10 20. júní 1923, uin sýsluvegasjóði.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
í sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af ölluni skattskylduni fast- 

eignuin innan sýslu. Skattur þessi greiðist á nianntalsþingi af ábúanda liverrar
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jarðar, en af ciganda livcrrar lóðar og luiseignar í kauptúnum. Sýsluncfnd á- 
kveður jafnan fvrir eitt ár í senn, hve hár skuli vera það ár vegaskattur af lönd- 
um og lóðiini, en hann má ekki, lægri vera en 2 af hverju þúsundi virðingar- 
verðs samkvæmt fasteignamati og ekki hærri en 6 af þúsundi, nema samþykki 
atvinnumálaráðherra komi til í hvert sinn. Vegaskattur af húseignum skal 
jafnan vera helmingi lægri að hlutfallstölu en ákveðið hefir verið af löndum 
og lóðum.

Þegar ákveðinn er vegaskattur, skal iniðað við áætluð gjöld til vegahóta, að 
viðbættri eyðslu umfram áætlun undanfarið ár, en að frádregnu áætluðu tillagi 
ríkissjóðs, ef til þess kemur, sainkvæmt 8. gr. Með gjölduin til vegabóta teljast 
vextir og afborganir af lánum, teknum til vegabóta, enda liafi ráðherra samþykkt 
lánskjörin, að fengnum tillögum vegamálastjóra.

2. gr.
Á eftir 3. gr. laganna kemur ný grein, sem verður 4. gr., svo hljóðandi, og 

breytist greinatala samkvæmt því:
Vegaskatt er hreppsfélagi heimilt að greiða úr sveitarsjóði að nokkru eða 

öllu levti, sé það samþvkkt með meiri hluta atkvæða á lögmætum sveitarfundi, 
og sé tilkynning þar um komin til sýslumanns fvrir 1. apríl. Gildir sú skipun 
þangað til fundarsamþvkktin er úr gildi numin með sama hætti. Jafnar þá 
hreppsnefnd skattinum niður með útsvörum, og skal hreppsnefndaroddviti 
greiða liann sýslumanni á gjalddaga. Nú á einhver fasteign í hreppi eða kaup- 
túni, aðra en jörð i fastri ábúð eða jarðarhluta, en er þar ekki útsvarsskvldur, 
eða greiðir þar ekki útsvar eftir sömu reglum og aðrir, og er þá hreppsnefnd 
heimilt að krefja eiganda um vegaskattinn sem þúsundgjald af eigninni. eftir 
því, sem hann er ákveðinn að lögum. — Gjald þetta hefir lögtaksrétt.

3. gr.
8. gr. laganna skal orða svo:
Nú er á einu ári varið meira fé úr sýsluvegasjóði og með framlagi samkv. 

síðari málsgr. 5. gr. en svarar 2%c af fasteignaverði landa og lóða og l%c af fast- 
eignaverði húsa, og skal þá ríkissjóður greiða á móti því, sem umfram er, sem 
hér segir: Móts við það framlag, sem svarar til 2%c—4%c af land- og lóðaverði 
og 1 %c— 2%c af húsaverði, greiðist jafnmikið framlag úr ríkissjóði, en móts við 
það, sem umfram er, greiðist tvöfalt úr ríkissjóði.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin lög nr. 28 31. 

maí 1927.
5. gr.

Þegar lög þessi hafa lilotið staðfestingu, skal fella texta þeirra inn í megin- 
mál laga nr. 10 20. júní 1923, um sýsluvegasjóði, og gefa þau út svo breytt.
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Nd. 495. Nefndarálit
umfrumvarp til laga um heimild fvrir ríkisstjárnina til þess að flvtja inn naut- 
gripi af brezku holdakyni.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþ. óbreytt. 

Alþingi, 29. apríl 1933.
Bjarni Ásgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Guðhr. Isberg. Pétur Ottesen. 

form., frsm. fundaskrifari.

Nd. 496. Frumvarp
til laga um bann við okri.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Þegar samið er um vexti af peningum, en ekki tiltekin upphæð þeirra, skulu 

þeir vera 5 af liundraði á ári.
2. gr.

Ef peningalán er trvggt með fasteignaveði eða handveði, skal eftirleiðis 
vera frjálst að taka sömu vexti og útlánsvextir Landsbanka Islands eru á 
hverjum tíma.

3. gr.
Ef peningalán er hvorki tryggt með fasteignaveði né liandveði, má taka 

vexti, er séu allt að tveimur af hundraði hærri en útlánsvextir Landsbanka 
íslands eru á hverjum tima.

4. gr.
Þegar reikna skal hámarksvexti samkvæmt ákvæðum laga þessara, skal í 

þeim útreikningi taka tillit til kostnaðar við lántöku, affalla, afsláttar af láns- 
upphæðinni og þess háttar, sem allt skal reiknað sem vextir af lánsupphæðinni.

5. gr.
Þegar skuldari greiðir ekki skuld sína á réttum gjalddaga, er hann 

skyldur til, ef svo liefir verið um samið, frá þeim degi, er lánardrottinn leitar 
réttar sins á löglegan liátt, og unz hann greiðir skuld sína, að greiða vegna 
greiðsludráttarins í vexti einum meira af lnindraði en heimilað er i lögúm 
þessum. Ef um fasteignalán er að ræða, mega seinni veðhafar einskis í missa 
við það, að hinir umsömdu vextir af slíkum lánum eru hækkaðir.
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6. gr.
Ef samið er um hærri vexti eða dráttarvexti en greint er i lögum þessum, 

eru þeir samningar ógildir, og ef hærri vextir eða dráttarvextir hafa verið teknir, 
ber lánssala að endurgreiða skuldara þá upphæð, sem hann hefir þannig rang- 
lega af honum haft.

Sá, er lánar peninga gegn hærri vöxtum eða dráttarvöxtum en greinir í lög- 
um þessum, og sá, er útvegar slík peningalán, skal sæta sektum, er aldrei séu 
lægri en fjórfaldur og aldrei hærri en tuttugu og fimmfaldur sá ágóði, er ólög- 
lega hefir tekinn verið eða áskilinn.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og frá sama tíma er úr gildi numin tilskipun 

frá 27. maí 1859, um leiguburð af peningum, og lög frá 7. febrúar 1890, um vexti.

Nd. 497. Frumvarp
til laga um útflutning á kjöti.

Frá landbúnaðarnefnd.

1- gr.
Ekkert kjöt má flytja út frá íslandi til Noregs eða Englands, nema með 

leyfi atvinnu- og samgöngumálaráðunevtisins.

2. gr.
Þeir einir gcta fengið levfi til kjötútflutnings til ofannefndra landa, sem 

fluttu þangað kjöt af framleiðslii áranna 1930—1932. Levfin verða miðuð við 
kjötútflutninginn eins og hann var hjá hverjum útflvtjanda þessi ár.

Nú hafa orðið eigandaskipti að verzlun, er flutt hefir út kjöt til þessara 
landa, og öðlast þá hinn nýi eigandi sömu aðstöðu til útflutnings sem hinn 
hafði.

Sláturhús, kaupfólög og aðrar verzlanir, sem falið liafa öðrum kjötútflutn- 
ing til þessara landa, skulu, ef þess er óskað, koma til greina við ákvörðun út- 
flutningsleyfa sem sjálfstæðir útflytjendur, enda sé þá miðað við það kjöt- 
magn, er þeir létu flytja út, og skal það kjötmagn koma til frádráttar kjöt- 
útflutningsmagns þess firma, er útflutninginn hafði á hendi, þegar útflutn- 
ingslevfi þess skal ákveðið.

3- gr.
Umsóknir um leyfi til kjötútflutnings skulu komnar í hendur atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytinu fvrir lok júlímánaðar ár hvert. Umsóknum þess- 
um skulu i fvrsta sinn fvlgja skilriki fvrir því, hve mikið kjöt umsækjandi 
hefir flutt út af framleiðslu áranna 1930—1932, og sé tilgreint, hversu mikið er 
flutt til hvers lands af framleiðslu hvers árs um sig.



1008 Þingskjal 497-498

4. gr.
Ekkert kjöt má flytja til Noregs á timabilinu 1. júlí til 15. október ár livert.

5- gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður þegar útflutningslevfi er 

veitt, bve mikið hver útflvtjandi má flytja af kjöti til ofannefndra landa á 
hverjum ársfjórðungi. Sýslumenn og bæjarfógetar hafa eftirlit með þvi, að út- 
flytjendur sendi ekki meira kjöt til ofannefndra landa en leyft er á liverj- 
um tíma.

6- gr.
Nú liefir verið flutt til Noregs það kjötmagn, sem nýtur tollívilnunar ár 

livert. Getur þá ráðuneytið leyft frekari útflutning, ef þess er óskað.

7. gr.
Nánari fvrirmæli um kjötútflutninginn getur atvinnu- og samgöngumála- 

ráðuneytið sett með reglugerð.

8. gr.
Brot gegn löguni þessum varða sektum. allt að 10000 kr., er renna í ríkis- 

sjóð.
Um mál, sem rísa út af lögum þessum, fer sem um opinber lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. júlí 1934.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt að tilhlutun atvinnumálaráðlierra. Er það fram 

komið sökum þeirra takmarkana, sem vitað er, að verða muni á kjötútflutn- 
ingi til Noregs og Englands.

Nd. 498. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyt. á löguin nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk. 

Frá Vilmundi Jónssyni og Bjarna Asgeirssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
I stað 2. málsgr. 1. gr. laganna komi tvær málsgr., svo hljóðandi: 
Sjóður þessi skal styrktur með árlegu tillagi úr ríkissjóði, er nemi

kr. 1,50 fyrir livern mann (karl sem konu), 18 ára eða eldri, sem er lieiin- 
ilisfastur í kaupstaðnum eða hreppnum.

í sjóðinn skal ennfrennir renna árlegt ellistyrktarsjóðsgjald, er nem-
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ur 3 kr. á hvern niann (karl sem konu) 18 ára eða eldri, sem er heiinilis- 
fastur í kaupstaðnum eða lireppnum. Skal upphæð þessari jafnað niður á 
gjaldendur í kaupstaðnum eða hreppnum í hlutfalli við útsvör þeirra á 
hinu sama ári.

2. Við 2. gr. Frumvarpsgreinin orðist svo:
2., 3., 5., 6., 7. og 8. gr. laganna falli burt.

3. Á eftir 2. gr. frumvarpsins komi nv grein, svo hljóðandi:
9. gr. laganna skal orða svo:
I kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en i sveitum sýslumenn ákveða 

upphæð ellistyrktarsjóðsgjaldsins samkv. síðasta manntali, jafna því nið- 
ur, innheimta það á manntalsþingum jafnframt tekju- og eignarskatti og 
koma þvi á vöxtu í aðaldeild söfnunarsjóðsins. Innheimtumenn fá 2% 
fyrir gjaldheimtuna.

4. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
12. gr. laganna skal orða svo:
í hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef um- 

sækjendur hafa gefið sig fram, úthluta öll því ellistyrktarsjóðsgjaldi, er 
rennur til sjóðsins það ár, ennfremur % af þeim styrk, sem lagður er til 
sjóðsins úr rikissjóði, og hálfum vöxtum af stvrktarsjóðnum fyrir næsta 
ár á undan.

5. Á eftir 3. gr. frumvarpsins komi ný grein, svo hljóðandi:
16. gr. laganna skal orða svo:
Styrkurinn veitist fvrir lok októbermánaðar og fyrir eitt ár í senn.
Ráðherra setur nánari reglur um úthlutun styrksins.

Nd. 499. Frumvarp

til laga um innflutningsbann á niðursoðinni mjólk og mjólkurdufti.

Flm.: Bjarni Ásgeirsson, Pétur Ottesen.

1- gr.
Bannað er að flytja til landsins niðursoðna mjólk og mjólkurduft.

2. gr.
Atvinnumálaráðherra er heimilt að setja með reglugerð hámarksverð á 

innlenda niðursoðna mjólk, og má í reglugerðinni ákveða sektir fvrir brot.

• 3. gr.
Brot gegn ákvæðum 1. gr. varða sektum frá 200—5000 kr., og renna þær 

í ríkissjóð. Ólöglega innflutt mjólk skal upptæk gerð og andvirði henhar 
renna i ríkissjóð.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 127
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4. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerð þeirri, er sett kann ao 

verða samkv. 2. gr., skulu sæta ineðferð alinennra lögreglumála.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr e inargerð:
Eans og vitanlegt er, þá er nú starfrækt innanlands fullkomin mjólkur- 

niðursuðuverksmiðja, sem fullnægir þörf landsmanna fvrir þá vöru, og virð- 
ist því sjálfsagt að trvggja liinum innlendu framleiðendum innléndan markað. 
Þetta hefir nú verið gert síðastliðið ár með framkvæmd innflutningshaft- 
anna.

En þar sem engin vissa er fyrir um það, hve lengi innflutningshöftin 
standa eða verða framkvæmd á þennan liátt, álítum við flutningsmenn rétt- 
ast að tryggja þetta með lögum. Til þess hinsvegar að tryggja neytendunum 
sanngjarnt verð á mjólkinni álítum við rétt að gefa rikisstjórninni heimild til 
að setja hámarksverð á liana.

Nd. 500. Breytíngartíllaga
við frv. til 1. um hráðahirgðaverðtoll.

Frá Steingrími Steinþórssyni.
Við 1. gr. A. >
í stað „Blóm og plöntur lifandi" komi: Lifandi hlóm.

Ed. 501. Lög
um hafnargerð á Húsavík.

(Afgreidd frá Ed. 1. mai).

1- gr.
Til hafnargerðar á Húsavík veitast úr ríkissjóði kostnaðar, eftir áætlun, 

sem ríkisstjórnin liefir samþykkt, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, allt að 
kr. 400000 -- fjögur liundruð þúsund krónur — gegn % hlutum frá hafnar- 
sjóði Húsavíkurkauptúns.

2. gr.
Ríkisstjórninni veilist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allt að 

kr. 600000 sex liundruð þúsund króna lán. er hafnarsjóður Húsavikur
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kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar Suður-Þingevjarsýslu. 
Tillagið úr ríkissjóði og ábyrgð ríkissjóðs er bundin því skilyrði, að yfirumsjón 
með verkinu og reikningshald sé falið manni, sem atvinnumálaráðuneytið 
samþvkkir.

3. gr.
Sérhver er skvldur að láta af bendi 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 hafnargerðin liefir i 
för með sér, allt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag 
um hæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra inanna, að 
tilkvöddum báðum málsaðihun. Kostnaðurinn við matið greiðist úr hafnarsjóði 
Húsavíkur. 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. Kostnað- 
inn við vfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki 
hreytt meira en sem nemur 10^ af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella 
greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Húsayíkur.

4. gr.
Hafnarmerki skulu ákveðin af atvinnumálaráðherra, að fengnum tillögum 

hafnarnefndar Húsavíkurkauptúns.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina 

hryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi, nema eftir til- 
lögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Húsavíkurlirepps. Sá, 
sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni um 
það, og skal heiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þvkir þurfa 
i tvennu lagi, og lieldur liafnarnefnd öðru eintakinu. Hafnarnefnd afgreiðir síðan 
málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slíkt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu svo við, 
að engin hætta stafi af því. Þessi ákvæði gilda og um þær brvggjur og önnur 
mannvirki, sem þegar hafa verið gerð á hafnarsvæðinu.

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

6. gr.
Hreppsnefnd Húsavíkurhrepps hefir á liendi stjórn hafnarniálefnanna undir 

yfirumsjón atvinnu- og' samgöngumálaráðuneytisins.

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

í liafnarncfnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Húsavíkurhrepps, en 1 af 
sýslunefnd Suður-Þingevjarsýslu. Xefndarmenn skulu kosnir til 3 ára. Gengur
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einn úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minnsta kosti 2 nefndarmanna 
skulu eiga heima í Húsavíkurkauptúni.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir liafnarinnar. Hreppssjóður á- 

hyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar.

9. gr.
Hreppsnefnd má ekki án levfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fasteignir 

hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða lán til 
lengri tíma en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer í hönd, 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 þeim í framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á allt það land við höfnina, sem nú flýtur yfir með stór- 

straumsflóði.

11- gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhaldi hafnar- 

virkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld 
þau, sem hér segir:

1. Arlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Af skipúm og bátum, er hafna sig á Húsavikurhöfn, og farmi þeirra:

a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm- 

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

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar liafnarsjóðs.
f. Allt að Ui hlutar af hverjum vélbát 12 smál. eða stærri, og hlutfallslega 

af síldveiðiskipum og togurum, en allt að 1 ó hlutar af smærri vélbátum en 
12 smál. og róðrarbátum.

Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, skulu 
ákveðin í reglugerð, sem hafnarnefnd Húsavíkurkauptúns semur og atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytið staðfestir.

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegín gjöldum til hafnarinnar sam- 
kvæmt tölulið 2. a., b. og c.

12. gr.
Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 11. gr., 

lirökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hafnarnefndin, 
með sérstöku samþvkki atvinnumálaráðuneytisins fyrir livert ár, ákveðið, að 
leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskvldar vörur.
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Gjaldið má þó aldrei fara fram úr iL/i af tolli þeim, er greiða ber í ríkissjóð. 
Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, seni og gjöldin samkv. 11. gr., 
má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er ahnanaksárið.

14- gr-
Fyrir 1. nóvember ár livert ber hafnarnefnd að leggja fyrir lireppsnefnd 

frumvarp til áætlunar uin tekjur og gjöld hafnarinnar á koinandi ári. Hrepps- 
nefnd skal hafa fullsaniið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og senda hana 
síðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþykkfar fvrir árslok, á- 
samt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Nú liefir hreppsnefnd í liyggju einhverjar meiri liáttar aðgerðir við liöfn- 

ina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er sainþykki atvinnumála- 
ráðuneytisins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka tillögu um það 
efni. Skal það gert svo tímanlega seni kostur er á, að samþykki ráðunevtisins 
geti komið til áður cn liún lætur fjárhagsáætlun liafnarinnar fara frá sér.

16. gr.
Komi það i ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna ein- 

hverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara frain úr áætluðum fjárhæðum, ber 
liafnarnefnd að tilkynna það lireppsnefnd i tæka tíð. Fallist hún á tillögur bafn- 
arnefndar, 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 hafnar- 

nefnd gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári, og efna- 
hagsreikning liennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama liátt 
og hreppsreikninga.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hafnarnefnd semur og ráðu- 

nevtið staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri uinferð um höfn- 
ina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. í reglugerðinni 
má ákveða sektir fyrir brot gegn lienni, 20—1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í liafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum, 

sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.
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Ed. 502. Nefndarálit

um frumvarp til laga um lögreglu ríkisins.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Mönnum er það almennt ljóst, að eitthvað þarf að gera af hálfu ríkisins 
til þess að efla lögregluna í landinu. En þessar aðgerðir af liálfu ríkisins eiga 
að vera gerðar með þeirri skvnsemd, að til gagns verði frið og öryggi í land- 
inu. Vegna frumvarps þessa, sem hér liggur fyrir, um ríkislögreglu og vakið 
hefir af eðlilegum ástæðum miklar deilur milli manna og flokka, verður 
meðal annars að taka með meiri gætni og varfærni á þessum málum. Ef lögin, 
sem kunna að verða sett mn aukna löggæzlu, gefa ástæður til tortryggni, get- 
ur hæglega skapazt af því sú úlfúð, að aukning lögreglunnar vinni gegn sjálfri 
sér og komi að engu gagni, heldur þvert á móti. Væri þá illa farið, lagt í mik- 
inn kostnað — þvi meiri scm úlfúðin væri ríkari —, en örvggið i landinu 
engu nær.

Það er ekkert einsdæmi hjá okkur íslendingum, að sýna verði og sýnd sé 
slík varfærni þegar auka á lögregluliðið. Slíkt er reynsla nágrannaþjóða 
vorra.

Fyrsti ágalli þessa frumvarps er það, að í þvi segir, að stofna skuli ríkis- 
lögreglu.

Vegna umræðna í blöðum og á mannfundum um gamla rikislögreglu- 
frumvarpið, sem flestir munu nú sammála um, að liafi verið óskynsamlegt, 
fékk þetta orð alveg sérstaka merkingu í hugum manna, og' sú merking er 
þannig, að þetta orð á alls ekki að nota um liina fyrirhuguðu aukningu lög- 
reglunnar.

Annars er það auðsætt, og það er annar stór ágalli frumvarpsins, að hér 
er gamla ríkislögreglufrumvarpið endurvakið í dálítið hevttri mynd. Foringja- 
liðið á að vera 10 menn „og aðstoðarmenn eftir því sem óhjákvæmilegt 
þykir“.

Hér er dómsmálaráðherranum fengin ótakmörkuð heimild til þess að hafa 
setulið hér í bænum, því cf frumvarpið verður samþykkt, ákveður hann 
einn, livað er „óhjákvæmilegt“ í þessu efni, og getur boðið út ótakmörkuðu 
liði, sem liann kallar aðstoðarmenn. í nágrannalöndunum, bæði í Noregi og 
Svíþjóð, er löggæzlulið ríkisins takmörkuð tala.

Og allan kostnað við þcnnan liðsöfnuð á ríkissjóður að greiða, en eins og' 
frumvarpið her með sér, er setuliðið eingöngu ætlað fvrir Revkjavik. Það er 
i alla staði eðlilegt, að ríkið taki einhvern þátt í kostnaði löggæzlunnar hér i 
bænum, vegna þess að hér er Alþingi háð og hér situr stjórn landsins með 
nieiru. En þessi þátttaka má með engu móti vera ótakmörkuð, og um leið 
og ríkið tekur þátt í löggæzlukostnaðinum verður að tryggja það með laga- 
ákvæðum samtimis, að bæjarfélagið geri skyldu sína i þessum efnum. Þetta er 
hvergi gert með frumvarpinu um lögreglu ríkisins.
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Bæjarstjórn Revkjavíkur befir að vísu samþykkt á fjárliagsáætluninni 
fyrir yfirstandandi ár kr. 42 þúsund til aukningar lögreglunni. Þetta samsvar- 
ar árskaupi 12—13 lögregluþjóna, ef ekki er gert ráð fyrir öðruni kostnaði við 
aukninguna. En þótt aukning þessi vrði gerð í ár, er ekki víst, að hún verði sain- 
þykkt næsta ár, og enn er aukningin ekki komin til framkvæmda og engin 
trygging fyrir, að svo verði. ()g um leið og ríkislögreglan er komin á fót, með 
svo inörgum aðstoðarmönnum, sem öryggið krefst, að áliti dómsmálaráð- 
lierra, þá er ekki líklegt, að bæjarstjórnin sjái neina ástæðu til aukningar.

Fruinvarpið um lögreglu ríkisins liefir þvi i sér mikla möguleika til að 
styðja að tvennu:
a) að fastir lögreglumenn verði fáir, en aðstoðarmennirnir þvi fleiri, en það 

skapar einmitt lélegt öryggi fyrir góðri löggæzlu.
b) að löggæzlukostnaðurinn bjá bænum dragist saman við það, að liðið verð- 

ur fámennt, en kostnaðurinn flytjist vfir á lierðar ríkisins við uppiliald á 
„óbjákvæmilegum“ aðstoðarmönnuni, sem kostuðu ríkið mikið fé, en sköp- 
uðu ekki samsvarandi öryggi.
Hvergi i frumvarpinu er ráðgert, að ráðberra sé skylt að láta þjóðina vita, 

bve mikið setulið bann liefir á bverjum tíma.
Þegar þess er einnig gætt, að aðstoðarmennirnir eiga kröfu á liendur rík- 

issjóði fyrir öll þau meiðsli og tjón, er þeir kunna að verða fyrir vegna starfs- 
ins, getur það og orðið æðimikil uppliæð, ef til verulegra óeirða kemur.

Af þeim ástæðum, sem bér að framan eru greindar, o. fl., sem við mætti 
bæta, gctur meiri bl. fjárbagsnefndar ekki fvlgt þessu frv. í því forini, sem 
það er. Meiri bl. litur svo á, að umbætur á þessu sviði verði að fela í sér lieim- 
ild fyrir ríkisstjórnina til að krefjast þess af bæjarfélögum, að þau auki lög- 
gæzlu sína að ákveðnu marki, ef nauðsyn þykir til, gegn því, að ríkið greiði á- 
kveðinn liluta kostnaðarins. í þeim tilfellum, þar sem ríkið ber hluta af kostn- 
aðinum, telur meiri lil. réttmætt, að það geti fengið í sína þjónustu tilsvar- 
andi liluta af starfskröftuni lögreglunnar, og að i Revkjavík, þar sem lögregl- 
an yrði langfjölmennust, verði mynduð sérstök deild i því skyni. Fengi ríkið 
þannig aðstöðu til að bæta löggæzluna á ýmsan hátt, svo sem eftirlitið með 
umferð á þjóðvegum, áfengislöggjöf o. fl.

Meiri bl. nefndarinnar leggur þvi til, að á frv. verði gerðar eftirfarandi

BREVJINGAR.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Rikisstjórninni er beimilt að fyrirskipa bæjum, þar sem eru 1000 íbúar 
eða fleiri, að bafa allt að tveimur starfandi lögregluþjónum á bverja 1000 
ibúa í bænum.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Þar, sem rikisstjórnin gerir slíka ráðstöfun, skal ríkissjóður greiða % 

bluta kostnaðar við lögreglu og löggæzlu bæjarins, þó eigi fvrr en að 
minnsta kosti einn lögregluþjónn kemur á bverja 700 íbúa. Vó lögreglu-
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liðsins í Réykjavík skal vera sérstök deild og starfa sem löggæzlumenn 
ríkisins á venjulegum tímum.

1 öðrum bæjum ræður ríkisstjórnin vfir starfskröftum lögreglpnnar 
í hlutfalli við framlög, eftir því sem nánar má ákveða með reglugerð. 
Löggæzlumenn ríkisins skulu m. a. starfa að undirbúningi sakamálsrann- 
sókna, eftirliti með umferð á þjóðvegum, útlendingum, áfengislöggjöf og 
því að halda uppi reglu á mannfundum utan bæjanna.

Ríkisstjórninni er og heimilt að semja við hlutaðeigandi bæjarfélög 
um, að löggæzlumenn ríkisins taki að sér störf í þágu bæjarfélaganna 
gegn endurgjaldi.

3. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Löggæzlumenn ríkisins skulu, hvenær sem lögreglustjórat telja þess 

þörf, aðstoða lögreglulið bæjanna til að balda uppi löggæzlu og reglu.
Ef lögreglustjórar óska, er ríkisstjórninni lieimilt að skipa þeim full- 

trúa eða yfirlögregluþjón til að stjórna lög'gæzlumönnum ríkisins um 
stundarsakir eða til langframa.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Lögregluna má ekki nota til þess að liafa önnur afskipti af venjuleg- 

um vinnudeilum en að balda þar eins og annarsstaðar uppi friði og afstýra 
skemmdum, meiðslum og vandræðum.

5. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Þegar sérstaklega stendur á og bæjarfélag telur nauðsynlegt fyrir ör- 

yggi í bænum, að lögreglulið bæjarins sé aukið meir en segir í 1. gr., getur 
bæjarfélagið bætt við varalögreglumönnum, og er þá ríkisstjórninni heimilt 
að greiða allt að belmingi þess kostnaðar, sem leiðir af aukningunni, en þó 
eigi hærri fjárhæð en sem nemur1 j kostnaðar af binu reglulega lögregluliði.

6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Löggæzlumenn, livort sem eru í föstu starfi eða kvaddir lögreglunni til 

aðstoðar, eru sýslunarmenn ríkisins. Þeir eiga rétt á bótum fyrir meiðsli og 
tjón, er þeir verða fyrir vegna starfsins.

7. Á eftir 6. gr. komi tvær nýjar greinar, sem orðist svo:
a. Rikisstjórninni er heimilt að greiða úr rikissjóði óhjákvæmilegan kostn- 

að samkvæmt lögum þessum.
b. Lög þessi öðlast þegar gildi.

8. Fyrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um löggæzlu.

Alþingi, 29. apríl 1933.

Ingvar Pálmason, 
form. og frsm.

Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.
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Nd. 503. Frumvarp

till. um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 56 31. mai 1927, um skemmtanaskatt 
og þjóðleikhús.

Frá fjárliagsnefnd.

1- gr.
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 1927 skal til ársloka 1934 inn- 

heimta með 100% álagi.

2. gr.
' Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. er borið fram til tekjuöflunar vegna væntanlegra kreppuráðstafana, 
og kemur ekki mjög hart við, þar sem hinn almenni skemmtanaskattur er nú 
10% og hækkar þvi ekki meir en í 20%. Um það getur vart verið ágreiningur, að 
tekjuöflun af skemmtunum almennings kemur betur niður en álögur á nauð- 
synjar.

Nd. 504. Breytingartillaga
við frv. til laga um læknisliéraðasjóði.

Frá Vilmundi Jónssyni.

Við 3. gr. Orðin „til uppbótar álaunum yfirsetukvenna“ falli burt.

Nd. 505. Frumvarp

til laga um bráðabirgðaverðtoll.

' (Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr-
Innkaupsreikninga yfir eftirtaldar vörur, sem fluttar eru hingað til lands 

og ekki eru af innlendum uppruna (endursendar ísl. afurðir) né teljast til 
farangurs ferðamanna, skal hlutaðeigandi lögreglustjóri, i Reykjavik tollatjóri, 
stimpla á þann hátt, sem segir i 1. gr. laga nr. 5 3. april 1928, með þeim hundr- 
aðshlutum — þar i talinn verðtollur, er á vörunni hvilir samkvæmt lögum nr.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing), 128
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47 1926 og nr. 5 1928 — af innkaupsverði þeirra, kominna um borð i skip, er 
flytja á vörurnar hingað til lands, sem liér greinir:
A. Með 50% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:

Andlitsduft, andlitssmvrsl, ilmsmyrsl og aðrar kosmetiskar vörur. Flug- 
eldar og efni i þá. Jólatré. Leikföng, handlinettir og jólatrésskraut. Lifandi 
blóm. Loðskinn. Loðskinnavörur. Málverk. Mvndir og myndabækur. Skraut- 
fjaðrir'. Skrautgripir og myndir úr marmara, gipsi, steini o. fl. Spil. Vörur 
úr gulli. Vörur úr pletti. Vörur úr silfri. Þurrkaðar plöntur, blóm og blóm- 
sveigar.

B. Með 30% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:
Aldinhlaup og aldinmauk. Ávextir niðursoðnir. Egg og eggjaduft. Bjúgu 

(pylsur). Gólfteppi hverskonar. Grammofónar og tilheyrandi. Grammofóns- 
plötur. Húsgögn tilbúin. Kex og kökur. Lakkris. Legsteinar. Mótorhjól. 
Mvndavélar og hlutar úr þeim. Rainmar og rammalistar.

C. jneð 15% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:
Blaut sápa (græn- og kristals). Blikkkassar. Burstar og sópar. Iland- 

vagnar, hestvagnar. Hart brauð (skipsbrauð og skonrok). Hljóðfæri alls- 
konar. Hurðir, gluggar og karmar og annað siníði til húsa. Hvalafurðir. Jarð- 
epli. Kreólín. Kringlur og tvibökur. Mvndamót. Xiðursoðin mjólk. Reikni- og 
talningarvélar. Róðrárbátar og prammar. .Skófatnaður úr skinni og flóka. 
Skrif- og aðrar skrifstofuvélar. Smjörlíki. Strigaskór með leðursólum. Svína- 
feiti. Ullarband og hverskonar prjónaband. Vagnáburður. Þvottaefni.
Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um það fulln- 

aðarúrskurð.
2. gr.

Akvæði 1. gr. laga nr. 5 1928 um sýning innkaupsreikninga og ákvæði 2. 
gr. sömu laga og gildandi reglugerð um verðtoll gilda einnig um gjald og inn- 
lieimtu samkvæmt 1. gr. þessara laga. Ráðherra getur ineð reglugerð sett nánari 
reglur um þetta gjald, og má þá þar ákveða sektir fvrir brot á ákvæðum lag- 
anna eða reglugerðarinnar.

3. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi allar þær undanþágur frá verðtolli, seni 

veittar hafa verið að undanförnu, nema fvrir liráefni eða efnivörur, vélar og 
áhöld, sem eingöngu er notað til innlendrar framlejðslu.

4- gr-
Ef óeðlilega lágt nða grunsamlegt verð er gefið upp á innfluttri verðtoll- 

skyldri vöru, er tollheimtumanni rétt að ákveða sanngjarnlegt verð á þeirri vöru 
til verðtollsákvörðunar.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til árslóka-1934.
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Ed. 506. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 51 7. maí 1928, um nokkrar breytingar til 
bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við hana.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Undirritaðir mæla með frv. óbreyttu.

Alþingi, 2. maí 1933.

Magnús Torfason, Pétur Magnússon.
form., frsm.

Ed. 507. Nefndarálit
um frv. til laga um viðauka við lög um veð, nr. 18 4. nóv. 1887, og lög um við- 
auka við þau lög, nr. 34 31. maí4927.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með frv. óbrevttu.

Alþingi, 2. maí 1933.

Magnús Torfason, .Tónas Jónsson, Pétur Magnússon,
form. fundaskr. frsm.

Ed. 508. Nefndarálit
um frv. til laga um eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð.

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbrevtt.

Alþingi, 2. maí 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
form. fundaskr. og frsm.
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Nd. 509. BreytingartiUaga
við frv. til laga um kreppulánasjóð.

Frá Bernh. Stefánssyni.

Við 4. gr. Við fyrri málsgrein bætist: Ennfrejnur er lieimilt að lána fé úr 
sjóðnum ábúendum smábýla við kaupstaði og kauptún, enda sé um stærð 
býlis fullnægt ákvæðum 57. gr. laga nr. 31 1929.

Nd. 510. Frumvarp
til laga um útflutning saltaðrar sildar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1- gr.
Sérhver tunna saltaðrar sildar, sem út er flutt, skal vera auðkennd með 

orðinu „Island“ á öðrum botni tunnunnar, ásamt einkennisstöfum eða firma- 
nafni útflytjanda þess, er i hlut á.

2. gr.
Bannað er að afvatna til útflutnings síld, sem áður befir verið söltuð.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 500—5000 kr., er renna i rík- 

issjóð. Mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið með sepi almenn lög- 
reglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Síðasta árið, sem Sildareinkasalan starfaði, reyndi hún að miunka fyrir- 

sjáanlegt tap á saltsildinni með þvi að afvatna sildina og senda hana þannig 
á þýzkan og pólskan markað. hessu befir siðan verið haldið áfram af ýmsum 
útflytjendum, en kunnugir telja, að af þessu geti staðið hætta fyrir þann 
markað fyrir léttsaltaða síld, sem befir verið að opnast íslendingum, eink- 
um i Þýzkalandi, siðustu árin.

Talið er, að saltaðar liafi verið til sölu i Þýzkalandi um 67000 tunnur síð- 
astl. ár, og er af því auðsætt, að þessi markaður hefir mikla þýðingu fyrir 
okkur og að nauðsyn ber til þess, að ekkert sé aðhafzt, er komið geti óorði á 
islenzka síld eða torveldað sölu hennar þar að öðru levti í framtiðinni.
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Þá þvkir rétt að gera hverjuin útflytjanda skvlt að merkja tunnur þær, er 
hann flvtur út, ineð firmanafni sínu með skammstöfunum eða á annan hátt. 
Tilgangurinn er sá, að örva þannig útflvtjendur til meiri vöruvöndunar, þeg- 
ar varan ber það ávallt með sér, frá hvaða útflytjanda hún er.

Til að auðkenna íslenzkar sildarsendingar á erlenda markaði þannig, 
að í fljótu bili sjáist glöggt, hvaðan varan er, er lagt til, að á hverja síldar- 
tunnu, sem út er flutt, sé skráð nafnið tsland.

Nd. 511. Breytingartillaga
við frv. til 1. um brevt. á lögum nr. 17 1). júh 1909, um almennan ellistyrk. 

Frá fjárhagsnefnd.

Við 3. gr. Orðin „og sveitar- eða bæjarsjóði“ falli niður.

Ed. 512. Breytingartillaga
við frv. til laga um stofnun happdrættis fvrir tsland.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Upphaf 2. gr. skal orða svo:
Þegar levfistíminn er á enda eftir 1. gr. e., skal ríkið taka liappdrættið 

o. s. frv.

Ed. 513. Frumvarp
til laga um breyt. á lögum nr. 17 9. júli 1909, um almennan ellistvrk.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

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.

2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskvldur karlmaður greiðir i sjóðinn 3 kr. á ári, en kvenmaður 

1 kr. 50 au.
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3. gr.
12. gr. laganna skal orða svo:
I hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verðugir um- 

sækjendur hafa gefið sig fram, úthluta öllu því gjaldi, er gjaldskyldum mönnum 
ber að greiða það ár í kaupstaðnum eða hreppnum, ennfremur % af þeim styrk, 
sem lagður er til styrktarsjóðsins úr ríkissjóði á árinu, og hálfum vöxtum af 
styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan.

4. gr.
Á eftir 16. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo:
Rétt er umsækjanda að kæra til sýslunefndar eða bæjarstjórnar yfir út- 

lilutun ellistyrks.
Kærur skulu bréflegar og komnar til formanns nefndarinnar innan tveggja 

mánaða frá úthlutun, enda hafi úthlutunarnefnd verið gefinn kostur á að láta 
í 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 bæjarsjóði.

5. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33 26. okt. 1917, um breyting 

á lögum nr. 17 9. júli 1909, um almennan ellistvrk.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. . 514. Lög
um kjötmat o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 2. maí).

1. gr.
I lögum þessuin merkir:
Sláturfénaður: Sauðfé allskonar, nautgripi, svín, bross, alifugla o. s. frv.
Sláturfjárafurðir: Kjöt, hausa, innyfli, gærur og skinn o. s. frv.
Læknir: Dýralækni þann, er kjötskoðunina annast, eða hvern þann ann- 

an lækni eða læknisnema, sem löggiltur hefir verið til starfsins samkvæmt 4. gr. 
laga þessara.

Kjötmatsmaður: Hvern- þann undirkjötmatsmann, er lýtur vfirkjötmats- 
manni og aðstoðarmönnum hans, sbr. 7. gr.

2. gr.
Sláturfénaði, sem slátra á i því augnamiði að flytja kjötið fryst eða kælt 

á erlendan markað, má aðeins slátra í löggiltum sláturhúsum, og frysting eða 
kæling kjötsins aðeins fara fram í löggiltum frvstihúsum.
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Atvinnumálaráðuneytið löggildir sláturhús og frystihús, að fengnum til- 
lögum yfirkjötmatsmanns og læknis þess, er kjötskoðun annast í hlutaðeigandi 
umdæmi, ef húsin eru að dómi þeirra svo fullkomin að gerð og öllum útbún- 
aði, að hægt sé þess vegna að fullnægja nauðsynlegum heilbrigði- og hreinlætis- 
kröfum. Skvlt er löggiltum sláturhúsum að hafa lækni jafnan við hendina til 
eftirlits meðan slátrun fer fram.

Ráðuneytið heldur skrá yfir löggilt sláturhús og frystihús, þar sem hvert 
þeirra-hefir sérstakt löggildingarmerki.

Ráðherra setur reglur um útbúnað löggiltra sláturhúsa og frystihúsa.
Nú fullnægir löggilt sláturhús eða frystihús eigi lengur skilyrðum þeim. 

sem sett voru fvrir löggildingu, og ber vfirkjötmatsmanni eða lækni þegar að 
skýra ráðuneytinu frá þvi. Setur ráðuneytið umráðamönnum hússins hæfileg- 
an frest til að kippa því i lag, sem ábótavant er, og fellur löggildingin niður, ef 
eigi er bætt úr göllunum innan hins ákveðna frests.

3- gr.
Hús, sem slátrað er í skepnuin til söltunar á kjötinu til útflutnings eða til 

sölu innanlands og ekki eru löggilt sláturhús, skulu vera þrifaleg og svo rúm- 
góð og þannig hagað, að kjöt geti kólnað þar nægilega fljótt og því sé þar að 
öðru leyti ekki hætt við skemmdum. Ráðherra getur sett nánari reglur um slík 
sláturhús, eftir þvi sem þurfa þykir.

4. gr.
Læknisskoðun skal fram fara á öllum sláturfénaði áður en slátrun fer 

fram, ef kjötið er ætlað til útflutnings frvst, kælt eða saltað, og mega ekki líða 
meira en 12 klst. frá þeirri skoðun og til slátrunar.

Ennfremur skal læknisskoðun á öllu kjöti og innyflum fara fram þegar 
eftir slátrun og áður en kjötið er frvst, kælt eða saltað. Að skoðun lokinni skal 
læknirinn merkja kjötið samkvæmt reglum, er ráðherra setur um skoðun og 
merkingu á kjöti. Ennfremur getur ráðherra sett reglur um skoðun og merk- 
ingu skinna og annara sláturfjárafurða. Ef þörf þykir, getur ráðherra sett sér- 
stakar reglur um slátrun, mat og merkingu á kjöti til ákveðinna landa, eftir því 
liverjar kröfur þar eru gerðar i þvi efni. 1 reglum þeim, sem ráðherra setur 
samkvæmt þessari grein, má ákveða hámarksþóknun fyrir skoðun og merk- 
ingu kjöts og annara sláturfjárafurða.

Sláturfjárafurðir, sem revnast spilltar eða sýktar, svo að liætta geti stafað 
af að nota þær til manneldis eða á annan hátt, skulu þegar í stað ónýttar sam- 
kvæmt fvrirmælum ráðuneytisins á þann bátt. að trvggt sé, að engin bætta geti 
stafað af þeim.

Ekki má slátra í sláturbúsi sjúku sláturfé, er nokkur smitbætta getur 
stafað af, að áliti læknis þess, sem skoðunina hefir á hendi, nema sérstak- 
ur klefi sé til þeirra afnota einna i sláturhúsinu. Sjálfdauðar skepnur má ekki 
flytja inn í sláturhús né á lóð þess, nema til komi leyfi’ læknis þess, er kjöt- 
skoðun annast í hlutaðeigandi sláturhúsi.
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5. gr.
Þar sem þvi verður við komið, skipar ráðherra dýralækni til að annast 

kjötskoðun og merkingu á kjöti og öðrum sláturfjárafurðum. Náist ekki til 
dýralæknis, skipar ráðherra, að fengnum tillögum dýralæknis, lækni eða lækn- 
isefni, er að minnsta kosti hefir lokið fyrsta hluta læknaprófs, til starfsins, 
enda hafi hann lokið kjötskoðunarprófi hjá löggiltum dýralækni hér á landi.

Reynist ókleift að fá lækni til kjötskoðunar á einhverjum slátrunarstað, 
getur ráðuneytið veitt undanþágu frá læknisskoðun saltkjöts á þeim stað.

6. gr.
Allt kjöt,- se.m flutt er á erlendan markað, skal metið og flokkað eftir teg- 

undum og gæðum af kjötmatsmönnum, sem starfa undir umsjón yfirkjötmats- 
manns og aðstoðarmanna hans. Flokkun kjötsins skal vera nákvæm, og setur 
ráðuneytið, að fengnum tillögum yfirkjötmatsmanns og nokkurra af hetztu út- 
flytjendum, reglur um flokkun, frystingu, söltun, umbúðir og merkingu kjöts- 
ins og meðferð.

Kjöt, sem saltað er i sláturhúsum til sölu innanlands, skal einnig metið og 
flokkað af kjötmatsmönnum samkvæmt reglum, er ráðuneytið setur.

7. gr.
Ráðherra skipar einn vfirkjötmatsmann til að hafa umsjón með mati á 

öllu þvi kjöti, er meta skal samkvæmt 6. gr. Skal hann hafa fullkomna þekk- 
ingu. á kjöti og öllu því, er lýtur að meðferð þess. Yfirkjötmatsmaður skal 
hafa að minnsta kosti 3 menn til aðstoðar við starf sitt meðan aðalsauðfjár- 
slátrun stendur yfir ár hvert.

Ráðuneytið setur vfirkjötmatsmanni og aðstoðarmönnum hans reglur um 
störf þeirra.

Ekki má yfirkjötmatsmaður eða aðstoðarmenn hans þiggja neina þóknun 
lijá þeim, er við útflutning kjöts eru riðnir, né heldur hafa með höndum sölu á 
kjöti til útlanda né neinskonar inilligöngu í því efni, er hann eða þeir geti haft 
hagnað af.

Yfirmatsmaður skal hafa að árslaunum 1200 kr., en aðstoðarménn hans 
300 kr. hver. Auk þess skulu aðstoðarmenn hafa daglaun fyrir þá daga, sepi 
þeir starfa í yfirmatserindum, og ákveður ráðunevtið þau, að fengnum tillög- 
um yfirkjötmatsmanns.

Auk ferðakostnaðar eftir sanngjörnuin reikningi, sem ráðuneytið úrskurð- 
ar, skal yfirkjötsinatsmaður og aðstoðarmenn hans fá 4 kr. hver í fæðispeninga 
og húsnæðis meðan þeir eru frá heimilum sinum vegna vfirmatsins. Allur kostn- 
aður, sem af yfirmatinu leiðir, greiðist úr ríkissjóði.

8. gr.
Lögreglustjóri skipar kjötmatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað. Fer 

um tölu þeirra og val eftir tillögum yfirkjötmatsmanns.
Kjötmatsmenn annast hlutverk það og starf, sem þeim er falið með lögum 

þessum, samkvæmt reglum, er ráðuneytið setur.
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Kaup kjötniatsnianna ákveður yfirkjötmatsmaður í samráði við forstöðu- 
nienn sláturhúsa eða hlutaðeigandi verzlanir á hverjum stað, og greiða verzl- 
anir þær eða sláturhús, sem slátrunina framkvæma, kaupið. Eigi mega kjöt- 
matsmenn þiggja neina aukaþóknun eða hhinnindi hjá þeim, seni þeir ineta' 
kjöt fyrir eða riðnir eru við útflutning kjötsins, né vera þeim háðir á þann hátt, 
að ætla megi þá hlutdræga í matinu.

Xú vanrækir kjötmatsmaður starf sitt, eða leysir það illa af hendi að dómi 
yfirkjötmatsmanns, og skal yfirkjötniatsnianni þá lieimilt að vikja honum frá 
uin stundarsakir, en tilkynna skal liann hlutaðeigandi lögreglustjóra sam- 
stundis þessa ráðstöfun, sem þá vikur hinuin brotlega kjötmatsmanni endan- 
lega frá störfum og skipar annan matsmann í hans stað.

9- gr.
í kaupstað eða kauptúni, þar sem eru 1000 íbúar eða fleiri, skal allt kjöt 

af skepnum, sein slátrað er þar eða flutt er þangað nýtt og ætlað er til sölu 
þar, skoðað og merkt af lækni þeini, er kjötskoðun annast þar á staðnum, og 
getur ráðuneytið sett nánari reglur þar um. Akvæði þetta tekur þó ekki til 
kjöts, sem áður hefir verið mcrkt til útflufnings í löggiltu sláturliúsi eða lækn- 
ir liefir skoðað og merkt i sláturhúsi, sem i 3. gr. getur. Ráðherra getur sett nán- 
ari reglur um þessi atriði, ef þurfa þykir.

Kjöt, sem flutt er að, nýtt, kadt eða frosið, skal flutt í þar til gerðuin um- 
búðum, er læknir tekur gildar.

Ráðunevtið getur einnig, ef ástæður þvkja til, fyrirskipað saniskonar kjöt- 
skoðun i kauptúnum, þar sem búa færri en 1000 manns.

Þar, sem sláturhús er í kaupstað eða kauptúni, getur kjötskoðun og' merk- 
ing farið fram í sláturhúsinu sjálfu, en bæjarfélag eða lireppsfélag skal sjá 
fyrir löggiltu búsnæði til skoðunar á aðfluttu nýju kjöti, gegn sanngjörnu 
gjaldi, er eigandi kjötsins greiðir samkvæmt nánari fvrirmælum ráðuneytis- 
ins, og skal öllum þeim, er flytja nýtt kjöt, ómerkt, til sölu i kaupstað eða 
kauptúni, skylt að láta þar fram fara skoðun á kjötinu áður en þeir afhenda 
það kaupanda.

Xú neitar læknir að merkja kjöt, og er eiganda þess þá ólieimilt að selja 
það eða afhenda innan kaupstaðarins eða kauptúnsins, en telji hann sig órétti 
beittan, getur liann innan 12 klst. skotið máli sínu til úrskurðar heilbrigðis- 
nefndar. Úrskurði beilbrigðisnefndin kjötið sölubæft, skal það merkt sérstöku 
merki.

10- gr.
í kaupstöðum og kauptúnum, sem lög' þessi taka til, má eigi liafa ómerkt 

kjöt, nýtt eða frosið í kjötbúðum eða á öðrum sölustöðum.

11- gr.
Ráðberra getur sett reglur um útbúnað kjötbúða og um það, hverjar vörur 

aðrar megi selja í kjötbúðum en þær, sem um ræðir i lögum þessum, og ann- 
að, sem lýtur að verzlun með sláturfjárafurðir. Sömuleiðis getur ráðherra sett 

Alþt. 1933. A. f-lli. löggjafnr|>ing). 129
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reglur, eftir því seni þurfa þykir, uni atvinnurekstur við tilbúning matvæla úr 
sláturfjárafurðum, svo sem pylsugerð, niðursuðu sláturfjárafurða og annað 
því ujn líkt.

12. gr.
Nú flytur einhver eða lætur flytja út kjöt til sölu á erlendum markaði án 

þess að gæta fyrirmæla laga þessara um mat, flokkun og merkingu þess og án 
þess að hafa fengið undanþágu frá kjötmerkingu samkvæmt 5. gr. 2. mgr., og 
varðar það sektum frá 500 til 5000 kr. Önnur brot gegn löguin þessum eða regl- 
um, sem settar verða samkvæmt þeim, varða sektum allt að 2000 krónum.

Fara skal með mál út af brotum þessum sem almenn lögreglumál.
Um refsingarfyrir brot vfirkjötmatsmanns, aðstoðarmanna hans, kjötmats- 

manna og lækna gegn ákvæðum þessara laga, fer sem um brot opinberra starfs- 
manna almennt.

13.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 42 19. 

mai 1930, um mat á kjöti til útflutnings, og lög nr. 12 13. september 1912, um 
merking á kjöti.

Nd. 515. Lög
um brevting á lögum nr. 23 15. júní 1926, um bæjargjöld í Vestmannaevjum.

(Afgreidd frá Nd. 2. maí).

1. gr.
A eftir 1. gr. laganna komi svo hljóðandi grein, er verður 2. gr.:
Ennfremur skal bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar, til þess að standa 

straum af útgjöldum kaupstaðarins, heimilt að leggja á vörur, sem fluttar verða 
til og frá Vestmannaeyjum, sérstakt vörugjald, er nemi allt að 50% af vörugjaldi 
til Vestmannaeyjahafnar eins og það er á hverjum tíma, og skal um upphæð 
gjaldsins, innheimtu og annað, er þurfa þykir, ákveðið með reglugerð, er bæjar- 
stjórn semur og atvinnumálaráðherra staðfestir.

Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem innfluttar eru til stofnana eða 
einstakra manna, búsettra í öðrum héruðum, eða koma frá þeim til útflutn- 
ings, enda þótt settar séu í land í Vestmannaeyjum.

Gjald þetta má taka lögtaki. 1 reglugerð má ákveða, að vörur megi ekki af- 
henda eða afgreiða til útflutnings, nema svnd sé kvittun fyrir greiðslu gjaldsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar glldi og gilda til ársloka 1935.
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Nd. 516. Lög
um breyting á lögum nr. 71 23. júní 1932, uin bvggingarsamvinnufélög. 

(Afgreidd frá Xd. 2. inaí).

1. gr.
1 stað orðanna „og er þá félagið löglega stofnað'* í lok 2. gr. komi: og skal 

leita staðfestingar atvinnumálaráðuneytisins á þeim.

2. gr.
3. gr. B. orðist þannig:
Með árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins, sem ákveðið skal í samþykktum 

þess, og sé þessum sjóði varið til þess að standa straum af rekstrarkostnaði fé- 
lagsins. Kostnaður við að reisa nýjar byggingar telst ekki rekstrarkostnaður.

3. gr.
3. gr. C. orðist þannig:
Ennfremur getur félagið tekið lán til útlánsstarfsemi sinnar. Heimilt er 

fjármálaráðberra f. h. ríkissjóðs að ábyrgjast þau lán. Lánin má taka í erlendri 
mvnt. Gefa skal út skuldabréf fyrir lánum þessum, er hvert um sig nemi ákveð- 
inni upphæð, sem fjármálaráðherra samþvkkir. Hvert slíkt lán telst til útlána 
einn lánaflokkur, og er honum til trvggingar samábvrgð allra þeirra félags- 
manna, sem fá lán samkvæmt 4. gr. í þeim flokki. Ekki mega vera færri en 15 
félagsmenn í hverjum flokki.

4. gr. .
Orðin „með tveggja til f jögurra herbergja íbúðum, auk eldhúss og gevmslu“ 

í 6. gr. A. falli burt.
1 þess stað komi: og rúmtak liverrar ibúðar fari ekki fram úr 500 tenings- 

metrum.
5. gr.

Ríkisábyrgðin fvrir lánum til byggingarsamvinnufélaga er því skilyrði bund- 
in, að fyrsti veðréttur að viðbættri rikisábvrgð nemi ekki hærri upphæð en 15 
þús. kr. fyrir hverja einstaka íbúð.

Nd. 517. Breytingartillögur
við frv. til laga um bráðabirgðaverðtoll.

Frá Jóni A. Jónssvni.

1. Við 1. gr. B. niður falli orðið „Egg“.
2. Við 1. gr. C. '

a. Inn komi: Egg.
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b. Á eftir „hverskonar prjónaband“ kemur: nenia það sé notað til lieim- 
ilisiðnaðar.

c. A eftir „Svinafeiti“ kennir: Tilbúin prjónavara úr ull.

Nd. 518. Nefndarálit
ura frv. til laga urn brevting á lögum nr. 64 19. maí 1930 (Áfengislög).

Frá allsherjarnefnd,

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþvkkt óbreytt.

Alþingi, 3. maí 1933.

Bergur Jónsson, Sveinbjörn Högnason, Guðbr. ísberg, 
form. frsm. fundaskr.

Steingr. Steinþórsson. Jóhann Þ. Jósefsson.

Nd. 519. Nefndarálit
um tillögu til þál. um sláttu tveggja minnispeninga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að till. verði samþvkkt óbreytt.

Alþingi, 3. maí 1933.

Bergur Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Guðbr. ísberg,
form. frsm. fundaskr.

Steingr. Steinþórsson. Sveinbjörn Högnason.

Nd. 520. Lög
um vinnslu, verkun og mat meðalalýsis.

(Afgreidd frá Nd. 3. maí).

1- gr.
í lögum þessuin rnerkir:
Meðalalýsi lýsi til manneldis, sem er unnið úr fisklifur, samkvæmt skil- 

merkingu viðurkenndrar lvfjaskrár (pharmacopoea).
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Lýsisverkun hverskonar hreinsun á nieðalalýsi, svo og aðskilnað á efnum 
þess, með eða án kælingar.

Lýsismatsinaður hvei’n þann undirlýsismatsmann, sem lýtur yfirlýsis- 
matsmanni

2. gr.
Hver, sem ætlar að vinna eða verka meðalalýsi til sölu innanlands eða til út- 

landa, skal sækja um leyfi til atvinnuniálaráðuneytisins, áður en starfrækslan 
hcfst, og lilíta fyrirmælum þess um meðferð lifrar og lýsis.

3. gr.
Meðalalýsisvinnsla og verkun meðalalýsis má aðeins fara fram í löggiltum 

vinnslustöðvnm og verkunarstöðvum, hvort lieldur er á sjó eða landi.
Atvinnuniálaráðuneytið löggildir lýsisvinnslustöðvar og lýsisverkunar- 

stöðvar, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns.
Ráðherra setur, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns, reglur um út- 

húnað löggiltra lýsisvinnslustöðva og lýsisverkunarstöðva. Nú fullnægir löggilt 
lýsisvinnslustöð eða lýsisverkunarstöð ekki lengur skilyrðum þeim, sem sett 
voru fyrir löggildingunni, og ber yfirlýsismatsmanni þegar að skýra ráðunevt- 
inu frá þvi. Setur ráðunevtið umráðamönnum stöðvarinnar hæfilegan frest til 
þess að kippa þvi í lag, sem ábótavant er, og fellur löggildingin niður, ef eigi 
er bætt úr göllunum innan hins setta frests.

4. gr.
Allt meðalalýsi, sem er selt innanlands eða flutt á erlendan markað, skal 

vegið, metið og flokkað eftir tegundum og gæðum af lýsismatsmönnum, sem 
starfa undir uinsjón. yfirlýsismatsmanns. Flokkun lýsisins ska! vera nákvæm, og 
setur ráðuneytið, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns og nokkurra lielztu 
útflytjenda, reglur um rannsókn, fjokkun, umbúðir og merkingu lýsisins og 
meðferð.

Meðalalýsissendingu til útlanda, sem er yfir 10 kg., skal fylgja vottorð um 
þunga, tegund og gæði lýsisins, eftir nánari ákvæðum ráðuneytisins, og skal 
vottorðið vera ritað á farmskírteinið fyrir sendingunni.

5. gr.
Ráðlierra skipar, að fengnum tillögum Lýsissamlags islenzkra botnvörp- 

unga, einn yfirlýsismatsmann til að liafa umsjón með verkun og mati á með- 
alalýsi. Skal liann hafa fullkonina þekkingu á öllu því, er lýtur að meðferð 
þess og flokkun.

Ráðunevtið setur, í samráði við Lýsissamlag íslenzkra botnvörpunga, yfir- 
Iýsisinatsnianni reglur um störf lians.

Ekki má yfirlýsismatsmaður þiggja þóknun hjá þeim, sein eru riðnir við 
lýsisvinnslu eða útflutning, né lieldur hafa með liöndum sölu á lýsi til útlanda 
eða innanlands.

Árleg laun vfirlvsismatsinanns skulu vera 2400 krónur.
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Auk ferðakostnaðar eftir reikningi, sem ráðuneytið úrskurðar, skal yfirlýsis- 
matsniaður fá kr. 4.00 i fæðispeninga á dag meðan hann er frá heimili sinu vegna 
starfa síns seni vfirlýsisinatsniaður. Allur kostnaður, seni af starfsemi lians 
leiðir, greiðist úr ríkissjóði.

Yfirlýsismatsniaður skal vera búsettur í Reykjavik eða grennd.

6. gr.
Lögreglustjóri skipar lýsismatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað. Fer 

um tölu þeirra og val eftir tillögum yfirlýsismatsmanns.
Lýsismatsmenn annast lilutverk það og starf, sem þeim er falið með lögum 

þessum, samkvæmt reglum, er ráðuneytið setur.
Ráðherra ákveður kaup lýsismatsmanna í samráði við vfirlýsismatsmann, 

og greiða þeir það, sem mats beiðast. Eigi mega lýsismatsmenn þiggja neina 
aukaþóknun eða hlunnindi hjá þeim, sem þeir meta fyrir.

Nú vanrækir lýsismatsmaður starf sitt, eða levsir það illa af hendi að dómi 
yfirlýsismatsinanns, og skal yfirlýsismatsmamn þá heimilt að vikja honum frá 
um stundarsakir, en tilkynna skal liann hlutaðeigandi lögreglustjóra samstundis 
þessa ráðstöfun, sem þá vikur hinum brotlega lýsismatsmanni endanlega frá, 
eftir rannsókn á máli hans, og skipar annan í lians stað.

7. gr.
Nú vinnur einliver meðalalýsi eða verkar það, eða flytur út meðalalýsi án 

þess að gæta fyrirmæla þessara laga, og varðar það sektum frá 50—5000 krónum.
Fara skal með mál út af brotum þessum sem alinenn lögreglumál.
Um refsingar fvrir brot vfirlýsismatsmanns og lýsismatsmanna gegn 

ákvæðum laganna fer sem um brot opinberra starfsmanna almennt.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi frá 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi lög 

nr. 42 1917, um lýsismat.

Nd. 521. Frumvarp
til laga um læknishéraðasjóði.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Sé læknishérað læknislaust, svo að eigi komi til greiðslu á embættislaunum, 

eða hluta þeirra, til þjónandi læknis í því liéraði, skulu launin eða launahlutinn 
með dýrtíðaruppbót renna í sérstakan sjóð, er verður eign hlutaðeigandi licraðs. 
Við ákvörðun þessarar upphæðar skal jafnan miða við byrjunarlaun eins og þau 
eru ákveðin i lögum um laun embættismanna.

Nú kemur ekki til-útborgunar allt það fé, sem áætlað er í fjárlögum sem
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læknisvitjanastyrkur handa sveitum, seni eiga sérstaklega erfiða læknissókn, og 
rennur þá það, sem afgangs verður af áætluðu fé til hvers héraðs, í sjóð þess.

2. gr.
Sjóðir þeir, sem stofnaðir eru samkvæmt 1. gr., nefnast læknishéraðasjóðir. 

Skulu þeir vera í vörzlu og undir umsjá ráðherra, sem sér um, að fé þeirra sé 
jafnan handbært og ávaxtað á tryggum stað.

3. gr.
Fé læknishéraðasjóða skal varið til þess að tryggja eftir föngum, að héruðin 

séu sem sjaldnast læknislaus, svo sem með því að leggja það til læknisbústaða 
eða annars þess, sem ætla má, að verði til þess að gera héruðin eftirsóknarverð- 
ari fyrir lækna eða horfi til endurbóta á heilbrigðismálum héraðsins.

4. gr.
Landlæknir gerir, eftir að hafa leitað álits hlutaðeigandi héraðsbúa, tillögur 

um fjárveitingar úr læknishéraðasjóðum, en ráðherra tekur ákvarðanir um þær.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.

Nd. 522. Lög
um stjórn vitamála og um vitabyggingar.

(Afgreidd frá Nd. 3. maí).

I. KAFLI.
Um stjórn vitamála.

1. gr.
Ráðherra hefir með höndum vfirstjórn allra vitamála í landinu.

2. gr.
Konungur skipar vitamálastjóra, er stjórni framkvæmdum allra vita- 

mála landsins og sé ráðherra til aðstoðar um allt, er lýtur að vita- og hafna- 
málum.

3- gr.
Vitamálastjóri liefir með höndum undirbúning að og yfirstjórn við bygg- 

ingu nýrra vita og gerð nýrra sjómerkja, umsjón með allri starfrækslu vita 
ríkisins og sjómerkja, svo og umsjón og eftirlit með vitum og sjómerkjum, sem
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hafnarstjórnir, sveitarstjórnir eða einstakir menn byggja eða setja upp, sbr. 
lög nr. 23 11. júlí 1911, lög nr. 43 14. júní 1929 og lög nr. 16 14. júní 1929.

Ennfremur má fela vitaniálastjóra undirbúning, framkvæmd og eftirlit 
með öllum hafnarmannvirkjum, bryggjugerðum og lendingabótum, sem gerð- 
ar eru að öllu eða nokkru leyti fyrir fé ríkissjóðs eða ineð stvrk af því.

Nánari ákvæði um starf vitamálastjóra sctur ráðberra i erindisbréfi.

4. gr.
Um laun vitamálastjóra fer eftir launalögum. í fjárlög skal árlega taka 

upp fjárveitingu til greiðslu á skrifstofukostnaði lians.

5. gr.
Ráðherra skipar vitaverkfneðing til aðstoðar vitaniálastjóra. Um laun 

lians fer eftir launalögum.
6. gr.

Ráðherra skipar vitaverði að fengnum tillögum vitamálastjóra, með þeim 
kjörum, sem ákveðin eru i launalögum gða í fjárlögum.

7. gr.
Vitamálastjóri gerir árlega, í samráði við forstöðumann stýrimannaskólans 

i Reykjavik og forscta Fiskifélags Islands, tillögur og áætlun uni fjárveitingar 
úr ríkissjóði til vitamála. Skal það gert svo snemma, að rikisstjórnin geti liaft 
þær tillögur til hliðsjónar, er frv. til fjárlaga er sainið.

II. KAFId.

Um byggingu vita og sjómerkja.

8. gr.
Verja skal árlega, ef áslæður ríkissjóðs leyfa, álika upplnvð til vitamála 

og vitagjaldi iicmur, meðan stendur á byggingu vita þeirra, er ræðir um i 9. 
gr., ennfremur ef þurfa þykir til sjómerkja, sbr. 11. gr.

9- gr-
Ráðherra lætur reisa vita þá, sem laldir eru liér á eftir, eftir því sem fé 

er veitt í fjárlögum og aðrar ástæður leyfa:
A Þjófakletti í Borgarfirði .......................................  ljósviti
- Borgarevjum .............................................................. —
-- Rauðanesi ..............................................................  —
- Hjörtsey á Mýrum ..................................................... —
- Búðarhrauni .............................................................. —
- Stórfiskaskeri við Hagabót ..................................
- Bjargtöngum ........................................... stækkun ljósvita

—- ......................................................... radioviti
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Á Yatueyri við Patreksfjörð .....................................  ljósviti
- Álftamýri við Arnarfjörð ....... .............................. —
- Þingeyri við Dýrafjörð ......................................... —
- Fjallaskaga við Dýrafjörð .............................. . —
- Flatevri við Önundarfjörð .................................... —
- Gelti í Önundarfirði ............................................  radioviti
- — ............................................................ . hljóðviti
-- Ósliólum í Bolungavík ........................................ ljósviti
- Æðev .....................................................................
- Sléttaeyri í Jökulfjörðuni ........................................ —
- Aðalvík ..................................................................... —
- Hornbjargi ....... ........ ............................................. radioviti

— ‘ ............................................................  hljóðviti
- Munaðarnesi ........................................................... ljósviti
- Krossnesi ............................................   —
- Kaldrananesi .....................................................  —
- Kjörseyri við Hrútafjörð ......................................... —
- Ánastaðabökkum ................................................
- Skagaströnd ............................................................. —
- Kálfsbamarsnesi .....................................  stækkun Ijósvita
- Skagatá .................................................. stækkun
- Revkjadisk á Skagafirði ......................  ljósviti
- Hegranesi .................................................  —
- Straumnesi eða Málmey ............................................ —
- Sauðanesi við Siglufjörð .....................................

— — — .....................................  liljóðviti
- Siglunesi ................................................................ radioviti
- Grímscv .................................................................. ljósviti
- Húsavíkurliöfða ......................................................... —
- Snartastöðum ............................................................ —
- Hjálmarsnesi við Þistilfjörð ..................................... —
- Svínalækjartanga ..................................................... —
- Langanesi ..............................................  stækkun ljósvita

—■ ..............................................................  radioviti
..............................................................  hljóðviti

- Digranesi ................................................................ ljósviti
- Ivolbeinstanga í Vopnafirði.................................... —
- Glettinganesi ................................... ..................... bljóðviti
- Hellisnesi við Norðfjörð ....................................... ljósviti
- Grímutanga við Revðarfjörð ................................... —
- Selnesi ....................................................................... —
- Seley .......................................................................... —

— ............................ .'........................................  radioviti
_ — .......................................................................  hljóðviti

Alþt. 1933. A. < 46. löggjafai þiiig ). 130
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A Hvalsnesi ..................................... .......................
- Stokknesi ................................................................
- Hestgerði ................................................................
- Ingólfshöfða ........................................... stækkun
- Stórhöfða .............................................. —
- Faxaskeri ..............................................................
- Loftsstaðahól .........................................................
- Hafnarnesi við Þorlákshöfn ..................................
- Reykjanesi .............................................................

ljósviti
radioviti
ljósviti
ljósvita

ljósviti

radioviti
hljóðviti
radioviti
hljóðviti

- Gróttu .....................................................................

10. gr.
Vitar þeir, sein taldir eru í 9. gr. skulu byggðir í þeirri röð, sem ráðherra 

ákveður að fengnum tillögurn vitamálastjóra.
Eftir tillögum vitamálastjóra er ráðherra og heimilt að breyta legu vita 

þessara, ef það þykir hentugt eftir nánari rannsóknir á þeim svæðum, sem 
vitunum er ætlað að ná til.

11- gr.
Eftir tillögum vitamálastjóra (sbr. 7. gr.) getur ráðherra, eftir því sem 

vitafé er fyrir hendi, látið setja upp ný sjómerki og leggja út ný dufl, svo 
og bæta eldri vita og önnur mannvirki, sein ætluð eru sjófarendum til ör- 
vggis-

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Ed. 523. Frumvarp
til laga um bráðabirgðaverðtoll.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Innkaupsreikninga yfir eftirtaldar vörur, sem fluttar eru hingað til lands 

og ekki eru af innlendum uppruna (endursendar isl. afurðir) né teljast til far- 
angurs ferðamanna, skal hlutaðeigandi lögreglustjóri, i Reykjavík tollstjóri, 
stimpla á þann hátt, sem segir í 1. gr. laga nr. 5 3. apríl 1928, ineð þeim hundr- 
aðshlutum — þar í talinn verðtollur, er á vörunni hvílir samkvæmt lögum nr. 
47 1926 og nr. 5 1928 — af innkaupsverði þeirra, kominna um borð í skip, er 
flytja á vörurnar hingað til lands, sem hér greinir:
A. Með 50% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:
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Andlitsduft, andlitssmyrsl, ilmsmyrsl og aðrar kosmetiskar vörur. Flug- 
eldar og efni i þá. Jólatré. Leikföng, handhnettir og jólatrésskraut. Lifandi 
blóm. Loðskinn. Loðskinnavörur. Málverk. Myndir og myndabækur. Skraut- 
fjaðrir. Skrautgripir og mvndir úr marmara, gipsi, steini o. fl. Spil. Vörur 
úr gulli. Vörur úr pletti. Vörur úr silfri. Þurrkaðar plöntur, blóm og blóm- 
sveigar.

B. Með 30% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:
Aldinhlaup og aldinmauk. Avextir niðursoðnir. Bjúgu (pvlsur). Eggja- 

duft. Gólfteppi hverskonar. Grammofónar og tilheyrandi. Grammofóns- 
plötur. Húsgögn tilbúin. Kex og kökur. Lakkris. Legsteinar. Mótorhjól. 
Myndavélar og hlutar úr þeim. Rammar og rammalistar.

C. Með 15% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:
Blaut sápa (græn- og kristals). Blikkkassar. Burstar og sópar. Egg. Hand- 

vagnar, hestvagnar. Hart brauð (skipsbrauð og skonrok). Hljóðfæri alls- 
konar. Hurðir, gluggar og karmar og annað smíði til húsa. Hvalafurðir. Jarð- 
epli. Kreólín. Kringlur og tvibökur. Myndamót. Niðursoðin mjólk. Reikni- og 
talningarvélar. Róðrarbátar og prammar. Skófatnaður úr skinni og flóka. 
Skrif- og aðrar skrifstofuvélar. Smjörliki. Strigaskór með leðursólum. Svína- 
feiti. Tilbúin prjónavara úr ull. Ullarband og hverskonar prjónaband. Vagn- 
áburður. Þvottaefni.
Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um það fulln- 

aðarúrskurð.

2. gr.
Ákvæði 1. gr. laga nr. 5 1928 um sýning innkaup'sreikninga og ákvæði 2. 

gr. sömu laga og gildandi reglugerð um verðtoll gilda einnig um gjald og inn- 
heimtu samkvæmt 1. gr. þessara laga. Ráðlierra getur með reglugerð sett nánari 
reglur um þetta gjald, og má þá þar ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum lag- 
anna eða reglugerðarinnar.

3. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi allar þær undanþágur frá verðtolli, sem 

veittar hafa verið að undanförnu, nema fyrir hráefni eða efnivörur, vélar og 
áhöld, sem eingöngu er notað til innlendrar framleiðslu.

4- gr.
Ef óeðlilega lágt eða grunsamlegt verð er gefið upp á innfluttri verðtoll- 

skyldri vöru, er tollheimtumanni rétt að ákveða sanngjarnt verð á þeirri vöru 
til verðtollsákvörðunar.

5- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1934.
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Ed. 524. Nefndarálit
um frv. til laga um lögreglu ríkisins.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Það er viðurkennt af öllum, að ein af frumskyldum þjóðfélagsins er sú, að 
halda uppi lögum og friði í landinu. Til þess er óhjákvæmilegt að halda löggæzlu- 
lið, nægilega öflugt til þess að framkvæma þessa þjóðfélagsskvldu.

Hingað til hefir ríkisvaldið ekki haft öðru liði á að skipa til þessa en lög- 
reglustjórunum og hreppstjórunum á landi og skipshöfnum varðskipanna á sjó. 
Til aðstoðar þessum mönnum hefir svo verið í kaupstöðunum sú lögregla, sem 
bæjarstjórnirnar halda uppi og launa.

Reynslan hcfir nú sýnt, að þessi tilhögun fær ekki staðizt lengur og að ríkis- 
valdið getur ekki lengur hjá því komizt að efla sjálft sig svo sem þarf til þess 
að halda í skefjum þeim öflum, sem leynt og ljóst vinna að því að kollvarpa 
lögunum og slita friðinum innan þjóðfélagsins.

Frv. stjórnarinnar stefnir að þessu. Sá höfuðgalli er á frv., að það gerir 
ráð fyrir ríkislögreglu i höfuðstað landsins eingöngu, en óhjákvæmilegt virðist, 
að slík lögregla geti verið tiltæk livar sem er á landinu, þvi að þótt aðallíffæri 
þjóðfélagsins séu í höfuðstaðnum og hrýnust þörfin að verja þau, þá má það 
ekki heldur viðgangast, að menn geti traðkað lögum og rétti annarsstaðar á 
landinu.

Til þess að ríkislögregla nái tilgangi sínum þarf fastalið hennar eigi að vera 
fjölmennt, en hitt er nauðsynlegt, að öll tilliögun hennar sé þannig byggð upp, 
að styrk hennar megi auka eftir þörfum fvrirvaralaust, eða með sem stytztum 
fyrirvara, hvar sem nauðsyn kaJlar að, til þess að hindra og hegna lögbrot. 
Sjálfsagt er að hafa það fyrir augum, að kostnaður verði ekki umfram brýnustu 
nauðsyn, og komu fram skynsamlegar hendingar um þetta í nefndaráliti á lands- 
fundi sjálfstæðismanna þ. á., þar á meðal:

1. Að tollverðir þeir, sem rikið launar hvort sem er, séu valdir með það fyrir 
augum, að þeir séu hæfir til að gegna lögreglustörfum, er nauðsyn krefur, 
og skyldir til þess.

2. Að skipsliafnir varðskipanna séu einn liður í hinu almenna löggæzluliði. 
Beri þeiin auðvitað fyrst og fremst skylda til að lialda uppi löggæzlu á sjó 
innan landhelginnar, en kveðja megi þær til annara löggæzlustarfa þegar 
ríkisvaldinu þykir við þurfa.

3. Að skipaðir verði fáeinir hæfir nienn, til þess einnig í lögrcgluumdæmum 
utan Reykjavikur að æfa varalið til lögreglustarfa, og

1. loks verði meginstyrkur ríkislögreglunnar fólginn hjá æfðu varaliði, og sé 
þeiin mönnum greidd þóknun fyrir æfingar og kvaðningar einungis, en 
að öðru leyti ekkert fast kaup.
Samkvæmt þessu legg ég til, að frv. stjórnarinnar verði samþvkkt með þeim 

viðaukum, sem þarf til þess að ríkislögreglan geti einnig neytt sin utan Reykja- 
víkur. í þeim tilgangi flyt ég eftirfarandi
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BREYTIXGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr. Aftan við orðið „Reykjavik" komi: og á þeim stöðuin öðruni í 

landimi, .sem rikisstjórninni þvkir nauðsvnlegt.
2. Við 2. gr.

a. Fyrir „bæjarstjórnina í Reykjavik“ koini: hhitaðeigandi bæjarstjórn eða 
sveitarstjórn,

b. A eftir „bæjarsjóði“ kfomi: eða sveitarsjóði.
c. A eftir „bæjarfélagsins“ komi: eða sveitarfélagsins.

3. Við 3. gr. Á eftir „bæjarins“ komi: eða sveitarfélagsins.
4. Á eftir 4. gr. komi ný grein, er verði 5. gr„ þannig:

Skipshafnir varðskipanna teljast til rikislögreglunnar. Heiinilt ef ráð- 
lierra að ákveða, að tollverðir skuli teljast til ríkislögreglu og inna af liendi 
störf í hennar þarfir.

Alþingi, 2. niaí 1933.
Jón Þorláksson.

Þingskjal 524—527

Nd. 525. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um læknishéraðasjóði.

Frá Steingrími Steinþórssyni.
Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: Þó má aldrei verja fé læknishéraða- 

sjóða til uppbótar á launum lækna.

Nd. 526. Breytingartillaga
við frv. til 1. um bráðabirgðabrevting á 1. nr. 56 31. niaí 1927, um skeinmtana- 
skatt og þjóðleikhús (þskj. 503).

Frg Magnúsi Jónssyni.
Við 1. gr. í stað „100%“ kemur: 50%.

Nd. 527. Nefndarálit
uni frv. til laga um leiðsögu skipa.

Frá sjávarútvegsnefnd.
Xefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 3. maí 1933.
Sveinn Ölafsson, Jóbann Þ. Jósefsson, Bergur Jónsson.

form. fundaskr., frsni.
Bjarni Ásgeirsson.
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Nd. 528. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 46 15. júní 1926, um útsvör. 

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþvkkt óbreytt.

Alþingi, 3. maí 1933.

Bergur Jónsson, Steingr. Steinþórsson, Guðbr. ísberg, 
form. frsm. fundaskr.

Sveinbjörn Högnason. Jóhann Þ. Jósefsson.

Nd. 529. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum um manntal í Reykjavík.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og leggur til, að það verði samþykkt 
óbreytt.

Alþingi, 3. maí 1933.

Bergur Jónsson, Guðbr. Isberg, Steingr. Steinþórsson.
form. fundaskr., frsm.

Sveinbjörn Högnason. Jóhann Þ. Jósefsson.

Nd. 530. Nefndarálit
um frumvarp til laga um brevting á jarðræktarlögum, nr. 43 20. júní 1923. FStjórn 
Búnaðarfél. Islands.]

Frá minni hl. landbúnaðarnefridar.

Við undirritaðir mælum með, að frv. verði samþvkkt óbreytt. Meiri hl. 
nefndarinnar mun gera grein fvrir afstöðu sinni til málsins.

Alþingi, 3. maí 1933.

Bjarni Asgeirsson, Steingr. Stéinþórsson, 
form. fundaskr., frsm.
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Nd. 531. Breytingartillaga

við frv. til 1. um útflutning saltaðrar sildar.

Frá Jóni A. Jónssvni.

Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Bannað er að afvatna síld, sem áður hefir verið söltuð, ef húrl er ætluð til 

útflutnings.

Nd. 532. Breytingartillögur
við frv. til laga um brevting á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá Ing. Bjarnarsyni.

1. Við 1. gr. C. 1. í stað orðanna „um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði og Aðal- 
reykjadal“ kemur: um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, og önnur álma norður 
Köldukinn, fyrir Núp, um Aðalreykjadal.

2. Við 1. gr. C. 8. lið. Nýr liður:
Mývatnssveitarvegur: Frá Breiðamýri um Mývatnsheiði að Skútustöðum.

Ed. 533. Frumvarp

til laga um viðbótar-tekju- og eignarskatt.

Flm.: Jónas Jónsson.

1- gr.
Leggja skal viðbótar-tekju- og eignarskatt á skattþegna landsins eftir 

þeim reglum, sem settar eru í lögum þessum.

2. gr.
Til grundvallar fvrir skattaálagningu samkv. 1. gr. ber að leggja skatt- 

skyldar tekjur árið 1932 og 1933 og eignir í lok sömu ára samkvæmt ákvörð- 
unum skattanefnda (skattstjóra) eða vfirskattanefnda árið 1933 og 1934, með 
þeim brevtingum, sem leiðir af ákvæðum 6. gr. þessara laga um persónufrá- 
drátt.

3. gr.
Tekjuskattur sá, sem um ræðir í 1. gr., reiknast af skattskyldum tekjum 

samkvæmt lögum þessum þannig:
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Af 2000 kr. greiðist kr. 40 og 5 '/< af afgangi, að 3000
— 3000 -- - - - 5M) - 7— 4000
— 4000 — —- 160 — 9— — —- — 5000
— 5000 — — 250 — 11— —- — — 6000 .
— (MMM) - — 360 — 13— —- —- -— 7000
— 7000 — -- 490 — 15— -- -- — 8000

8000 - — 640 — 17— — 9000
-- 5MMM) -- 810 — 18— — __ _ — 10000
— 10000 -- 990 19— — — — 12000
— 12(W>(> - — — 1370 - 20 —- -— — 14000

14000 — - 1770 21 - - — — 16000
— 16000 -- - - 2190 _22__ — — — 18000
— 18000 — — ; - - 2630 — 23— — —■ ___ 20000
— 20000 — — -- 3090 — 24— — 25000

25000 — —- — 4290 — 26— — -— — 30000
— 30000 — -- 5590 — 28— --- --- 35000
— 35000 — — 6990 — 30— — — — 40000

40000 845M) — 32— — — — 45000
— 45000 — —- - 10090 — 34— - - -—. — 50000
— 50(MM) 11790 - - 36- - — þvi, sem þar er fram yfir.

4. gr.
Tekjuskattur samkv. lögum þessum sé lagður á alla skattþegna, félög sem 

einstaklinga. Á félög skal þö aldrei leggja liærri skatt sanikvæmt lögum þessum 
en svo, að samanlagður skattur þeirra samkvæmt lögum um tekju- og eignar- 
skatt, nr. 71 27. júní 15)21, og viðbótarskattur samkvæmt lögum þessuin nemi 
jafnri uppbæð og einstaklinga með sömu tekjur.

o. gr.
Eignarskattur sá, sem um ræðir i 1. gr., leggst á allar skattskyldar eignir 

<>g skal vera l()()',r af þeim eignarskatti, sem lagður verður á þær eignir árið 
15,33 og 15)34 samkv. lögiun nr. 74 27. júní 15)21.

6. gr.
Aður en fundnar eru skattskyldar tekjur samkv. lögum þessum, ber að 

draga frá beinum tekjum skattþegna, eins og þær vcrða ákveðnar árið 1933 og 
1934 af skattanefndum (skattstjóra) eða yfirskattanefndum, sem bér segir:
a) Fvrir einstakling: 1000 kr.
b) Fvrir bjón: 1800 kr.
e) Fyrir börn og aðra skvlduómaga, sem um ræðir í 13. gr. laga nr. 74 27. 

júni 15,21: 600 kr. fyrir livern.
7. gr.

Skattanefndir (skattstjóri) annast uin álagningu skatts samkv. lögum 
þessum. l’ni kærur út af skattálagningu samkvæmt þeiin gilda ákvæði laga nr. 
74 27. júní 15)21 um þau efni.
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8. gr.
Innlieimtu skatts þess, seni á lagður er samkv. lögum þessum, annast 

lögreglustjórar, en í Reykjavík tollstjóri, eftir nánari fvrirmælum ríkisstjórn- 
arinnar. Heimilt er ríkisstjórninni með reglugerð að ákveða fleiri en einn gjald- 
daga á skatti samkv. lögum þessum og lögum nr. 74 27. júni 1921, og breyting- 
um á þeim lögum, ennfremur að skvlda kaupgreiðendur til þess að lialda eftir 
og skila í ríkissjóð upp í skattgreiðslur manna hluta af kaupi þeirra, sem nægir 
fvrir skattgreiðslunni. Er ríkisstjórninni heimilt að láta gera sérstök skattmerki 
til notkunar við innheimtu skattsins.

9- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. des. 1935.

Greinargerð.

Ég liefi fvrir nokkru flutt frv. um hámarkslaun, þar sem gert er ráð fyrir, 
að um þrjú næstu ár verði tekinn til almennra þarfa, í sambandi við krepp- 
una, kúfurinn af tekjum hátekjumanna. Frv. þetta liefir fengið óvenjulega 
mikið fvlgi kjósenda, en í þinginu hefir einn flokkur algerlega lagzt móti mál- 
inu og hvggst að evða þvi, án þess að úr verði skorið um það, hvort þingið 
fvlgir raunverulega sömu stefnu og kjósendur um, að nú eigi háu launin að 
lækka til samræmis við kjör almennings.

. Auk þess var frá upphafi gert ráð fyrir, að almennt eignar- og tekjuskatts- 
frv. vrði að fvlgja frv. um hámarkslaun, bæði til að geta hækkað skatt á tekjum 
neðan við 8000 kr. og til að geta komið fram almennri hækkun á tekjum at- 
vinnufvrirtækjanna, sem frv. um hámárkslaun nær ekki til.

Þetta frv. er borið fram bæði sem óhjákvæmileg viðbót við frv. um há- 
markslaun og sem varaúrræði, ef frv. þvi yrði grandað af fvlgismönnum há- 
tekjustefnunnar.

Ég hefi því tekið það fáð að flvtja nú óhreytt hið merkasta frv. um hækkun 
á eignar- og tekjuskatti, sem fram hefir komið á Alþingi, en það er frv. þeirra 
Ingvars Pálmasonar og Páls Hermannssonar um viðbótar-tekju- og eignarskatt, 
sem þeir fluttu á síðasta þingi, en varð þá ekki útrætt. Svo framarlega sem frv. 
um hámarkslaun nær ekki samþvkki, þá er þetta frv. mjög heppilegur grund- 
völlur fvrir brevtingartillögur, sem stefndu að því að koma skatti á háar 
tekjur, þannig að sem næst væri siglt ákvæðum frv. um liámarkslaun.

Hér á eftir fvlgir greinargerð sú, er fvlgdi frv. á síðasta þingi.
„I frumvarpi þessu er gert ráð fvrir verulegri hækkun á tekju- og eignar- 

skatti. Er hækkuninni þannig fvrir komið, að hún kemur meira niður á ein- 
hlevpum mönnum en fjölskyldumönnum, vegna þess, að persónufrádrátturinn 
við ákvörðun viðbótarskatts er settur liærri en samkvæmt núgildandi skattalög- 
um. Eins og skattstiginn í frumvarpinu og ákvæði um persónufrádrátt bera með 
sér, kemur viðbótarskatturinn ekki til greina nema um sæmilegar tekjur sé að 
ræða. Einhlevpir eiga að greiða viðbótarskatt samkvæmt frumvarpinu, ef þeir

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 131
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hafa minnst 3000 kr. hreinar tekjur, en sá, sein hefir 5 inanna fjölskyldu og 
þar vfir, á að greiða skatt samkvæmt því, ef hann liefir minnst 5600 kr. í hrein- 
ar tekjur.

Viðbótarskattur af þessum tekjum nemur samkvæmt frumvarpinu kr. 
40.00. Fer viðbótarskattur síðan lilutfallslega hækkandi, eftir þvi sem um hærri 
tekjur er að ræða..Fer hér á eftir tafla, er sýnir skattgreiðslur af tekjum manna, 
ef frumvarp þetta öðlast samþykki. Er i töflu þessari m. a. sýnt, hve miklu við- 
bótarskatturinn samkvæmt frumvarpinu og skattur samkvæmt núgildandi 
skattalögum nema samtals, og einnig hvað þeir verða samanlagt að hundraða- 
tali af skattskyldum tekjum samkvæmt þessu frumvarpi:

Nto. tekjur Fjölslt.
Skattsk. tekjur 
skv. núg. lögum

Skattsk. tekjur 
skv. frumv.

Skattur skv. 
núg. lögum

Viðbótarsk. 
skv. frumv.

Skattur
ails

Skattur alls % af 
skattsk. tekjum 
samkv. frumv.

3000 1 2500 2000 32 40 72 3,60
5600 5 3100 2000 45 40 85 4,25
5000 1 4500 4000 92 160 252 6,30
7600 5 5100 4000 117 160 277 6,92
7000 1 6500 6000 192 360 552 9,20
9600 5 7100 6000 229 360 589 9,81
9000 1 8500 8000 332 640 972 12,15

11600 5 9100 8000 381 640 1021 12,76
11000 1 10500 10000 512 990 1502 15,02
13600 5 11100 10000 573 990 1563 15,63
13000 1 12500 12000 732 1370 2102 17,51
15600 5 13100 12000 805 1370 2175 18,12
15000 1 14500 14000 992 1770 2762 19,87
17600 5 15100 14000 1077 1770 2847 20,33
17000 1 16500 16000 1302 2190 3492 21,88
19600 5 17100 16000 1389 2190 3579 22,36
19000 ‘ 1 18500. 18000 1632 2630 4262 23,67
21600 5 19100 18000 1741 2630 4371 24,31
21000 1 20500 20000 2009,50 3090 5099,50 25,49
23600 5 21100 20000 2126,50 3090 5216,50 26,82
26000 1 25500 25000 2987 4290 7277 28,92
28600 5 26100 25000 3107 4290 7297 29,58
31000 1 30500 30000 3992 5590 9582 31,94
33600 .5 31100 30000 4118 5590 9708 32,36
36000 1 35500 35000 5047 6990 12037 34,39
38600 5 36100 35000 5179 6990 12169 34,76
41000 1 40500 40000 6152 8490 14642 36,65
43600 5 41100 40000 6290 8490 14780 36,95
51000 1 50500 50000 8457 11790 20247 44,81
53600 5 51100 50000 8601 11790 20391 47,82

1 frumvarpinu er og gert ráð fyrir, að eignarskatturinn verði hækkaður um 
100% frá þvi, sem nú er. Eignarskatturinn er nú mjög lágur. Þannig eru nú
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greiddar í eignarskatt af 50 þús. kr. skuldlausri eign 71 kr., og 100 þús. kr. eign 
221 kr. Saxnkvæmt frumvarpinu inundi bera að greiða 142 kr. af 50 þús. og 442 
kr. af 100 þús. kr. eign skuldlausri. Geta slíkt eigi talizt háar greiðslur af slíkum 
eignum.

Ýmsum erfiðleikum er bundið að komast að raun um, hve miklu skattauki 
samkv. frumvarpi þessu muni nema. Veldur þvi hvorttveggja, að breytt er um 
persónufrádrátt frá núgildandi skattalögum, og þó frekar, að eigi verður miðað 
við skatttekjur manna undanfarin ár, sökum brevtinga þeirra á tekjum manna 
og fjárhagsástæðum yfirleitt, sem orðið hafa á síðastliðnu ári og enn eru eigi til 
yfirlitsskýrslur um. Ef miðað er við revnslu undanfarinna ára og þá mestu 
lækkun, sem orðið hefir á tekju- og eignarskatti frá ári til árs, og ríflega gert 
fyrir innheimtuvanhöldum, eða um helmingi meira en meðalvanhöld hafa verið 
síðan núgildandi tekju- og eignarskattslög komu í gildi, ætti tekjuskatturinn, sem 
álagður er, samkv. gildandi skattalögum á árinu 1932, að reynast innheimtur 
ea. 720 þús. kr. og eignarskatturinn ca. 180 þús. kr., eða samtals um 900 þús. kr. 
Ef þessi áætlun er síðan lögð til grundvallar við áætlun um það, hve viðbótar- 
skatturinn muni nema miklu innheimtur, þá mun nærri lagi að áætla viðbótar- 
tekjuskattinn samkv. frumvarpinu að meðaltali 160% af tekjuskattinum sainkv. 
núgildandi lögum. Skattstiginn í frunivarpinu er að vísu frá 135%—190% hærri 
en núgildandi skattstigi, og m. a. s. 190% á þeiin tekjum, sem líklegar eru til 
þess að gefa mikinn skatt. En hér vegur á móti, að töluvert af núverandi skatt- 
greiðendum losnar við að greiða viðbótarskatt við hækkun persónufrádráttar. 
Að öllu athuguðu virðist því eigi óvarlegt að reikna ineð 160% liækkun, eða uin 
1150 þús. kr. Eignarskatturinn liækkar um 100%, eða um 180 þús. kr., samkv. 
áætlun um eignarskattinn 1932 hér að framan. Tekjuauki af þessu frumvarpi 
virðist því eigi óvarlega áætlaður 1330 þús. kr.

Þar seni um verulega hækkun á tekju- og eignarskatti er að ræða samkv. 
þessu frumvarpi, þótti rétt að setja í frumvarpið heimild fyrir ríkisstjórnina til 
þess að ákveða fleiri en einn gjalddaga á skattinum, og einnig. lieimild fyrir 
hana til þess að ákveða, að lialdið skuli eftir hluta af launum manna upp i skatt- 
greiðslur. Geta ákvæði þessi orðið til mikils gagns bæði fvrir ríkissjóð og skatt- 
greiðendur.

Ed. 534. Frumvarp
til laga um innflutning á kjarnfóðri o. fl.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Ríkisstjórnin lætur fram fara rannsókn á notagildi innlends kjarnfóðurs, 

bæði til gripaeldis og alifugla, og birtir niðurstöður þeirrar rannsóknar á þann 
hátt, að almenningur hafi greiðan aðgang að. Einnig lætur hún athuga notagildi 
síldarmjöls og beinamjöls til áburðar.
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2. gr.
Nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga setur atvinnumálaráðherra 

með reglugerð, að fengnum tillögum Búnaðarfélags Islands, og má í reglugerð- 
inni ákveða sektir fyrir brot gegn fyrirmælum þeim, er þar kunna að verða sett, 
svo og að ólöglega innflutt vara skuli upptæk gerð og andvirði hennar renna 
í ríkissjóð. Skulu mál út af slikum brotum rekin sem almenn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og gilda ákvæði 1. og 3. gr. til 1. júli 1935.

Ed. 535. Lög
um stofnun happdrættis fyrir Island.

(Afgreidd frá Ed. 3. maí).

1- gr.
Ráðuneytinu veitist heimild til að veita Háskóla íslands einkaleyfi til stofn- 

unar íslenzks happdrættis með þeim skilyrðum, er nú skal greina:
a) Hlutatalan má.ekki fara fram úr 25000, er skiptist í 10 flokka á ári hverju, 

og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk á mánuði hverjum, nema janúar- 
mánuð og febrúarmánuð, dráttur fyrsta flokks í marzmánuði og tíunda 
flokks í desembermánuði.

b) Iðgjald fyrir heilan hlut skal vera 60 kr. fvrir alla 10 flokka, en 6 kr. i 
hverjum flokki. Hlutina má selja bæði í lieilu lagi og hálfu og ennfremur 
skipta þeim i fjórðunga, ef reynslan sýnir, að það sé hentugra.

c) Vinningarnir skulu vera samtals 5000 og nema að minnsta kosti 70% af ið- 
gjöldunum samantöldum í öllum 10 flokkum.

d) Drættirnir fara opinberlega fram í Reykjavík, og skal happdrættinu 
stjórnað þaðan undir eftirliti nefndar, er ráðunevtið skipar til þess. Skulu 
í henni sitja 5 menn, og skulu að minnsta kosti 2 nefndarmenn vera lögfræð- 
ingar. Nefndin leggur fullnpðarúrskurð á allan ágreining um lögmæti eða 
gildi dráttanna, hæði meðan dráttur fer fram og eftir að honum er lokið, 
enda hefir hún eftirlit með liappdrættinu. Kostnaðinn af þessu ber happ- 
drættið.

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið má veita til 10 ára, frá 1. jan. 1934 að 
telja, og skal ágóðanum varið til þess að reisa hús handa háskólanum, enda 
greiði leyfisliafi i ríkissjóð 20% af nettóársarði í einkaleyfisgjald.

2. gr.
Þegar nægilegs fjár hefir verið aflað til þess að reisa hús handa háskólan- 

um, skal rikið taka happdrættið í sínar hendur og reka það á þann hátt, sem 
fyrir er mælt í lögum þessum.

Hreinum ágóða af happdrættinu skal varið til þess að mvnda sjóð, sem
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nefnist byggingarsjóður Islands. Skal tekjum sjóðsins varið samkvæmt ályktun 
á fundi í sameinuðu þingi í hvert skipti, til þess að reisa opinberar byggingar, 
eftir því sem til vinnst og þörf krefur.

3. gr.
Frá þvi er happdrættið tekur til starfa er bannað að setja á stofn nokkurt 

annað peningahappdrætti hér á landi, svo og að verzla með eða hafa á boð- 
stólum miða erlendra happdrætta, auglýsa þá í innlendum blöðum eða hvetja 
menn til að kaupa þá, að viðlögðum sektuni, 200—2000 kr. Þó getur ráðherra 
veitt undanþágu að því er kemur til liappdrættis, sem stofnað er til í góðgerða- 
skyni 'einungis, og þó með skýrum takmörkum, t. d. fyrir einn bæ éða sveitar- 
félag, og aldrei nema um ákveðinn tima, lengst eitt ár.

4. gr.
Enginn má selja hlutamiða happdrættisins, nema löggiltir útsölumenn 

þess, er fá miðana frá aðalskrifstofu happdrættisins, og öll önnur verzlun með 
miðana er bönnuð, að viðlögðum sektum, er nánar má ákveða i reglugerð.

5- gr.
Ekki skal taka tillit til vinninga i happdrættinu við útreikning tekjuskatts 

eða aukaútsvars það ár, sem vinningarnir falla.

6- gr-
Ráðuneytið setur reglugerð uin starfsemi liappdrættisins í einstökum at- 

riðum, og má í henni ákveða scktir fyrir brot. Mál út af brotum skulu sæta með- 
ferð almennra lögreglumála.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal fyrsti dráttur fara fram í marzmánuði 

1934.

Ed. 536. Breytingartíllögur
við breytingartillögur á þskj. 445 (Sogsvirkjun).

Frá Jónasi Jónssyni.
1. I frvgr. breytist orðið „Efrihrú“ í Syðribrú.
2. I fyrirsögninni breytist orðið „Efribrú“ i Syðrihrú.

Ed. 537. Nefndarálit
um frv. til laga um eftirlit með sparisjóðum.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.
Ég get eigi fallizt á þá brevtingu á tilhögun um eftirlit með sparisjóðum, 

sem frv. þetta fer fram á, heldur tel ég rétt að halda þeirri tilhögun um eftirlit
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með bönkum og sparisjóðum, sem ákveðin er i lögum nr. 48 20. júni 1923. Þetta 
er samskonar tilhögun sem lengi hefir verið i nágrannalöndunum og gefizt 
þar vel.

Hinsvegar teldi ég rétt, að starfssvið eftirlitsmannsins yrði víkkað, þannig 
að hann hefði einnig eftirlit með opinberum sjóðum, einkum að þvi er snertir 
fjárvarðveizlu þeirra, útlán og verðbréfakaup. Fyrir því legg ég til, að frv. verði 
afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
I þvi trausti, að ríkisstjórnin leggi fyrir næsta Alþingi tillögur um útfærslu 

á verksviði eftirlitsmannsins með bönkum og sparisjóðum, þannig að hann hafi 
einnig eftirlit með fjárvarðveizlu opinberra sjóða, tekur deildin fvrir næsta mál
á dagskrá.

Alþingi, 3. maí 1933.

Jón Þorláksson.

Nd. 538. Breytingartillögur

við frv. til laga um Kreppulánasjóð.

Frá kreppunefnd.

1. Við 2. gr. Greinin falli niður.
2. Við 3. gr. Fyrir orðin „í 1. og 2. gr.“ i siðustu málsgr. komi: í 1. gr.
3. Við 5. gr. 1. Orðin „og hafi gert það undanfarin þrjú ár“ falli burt.
4. Við 5. gr. 2. Aftan við liðinn bætist: samhliða öðrum tekjuvonum.
5. Við 5. gr. 5. Fyrir „13. gr.“ komi: 12. gr.
6. Við 6. gr. Síðari málsgr. orðist svo:

Sýslunefnd ákveður, hver skuli vera þóknun til nefndarmanna fyrir 
störf þeirra. Skal greiða til hvers 5 kr. á dag upp í dagkaup og ferða- 
kostnað úr Kreppulánasjóði, en sýslusjóður skal greiða þann kostnað, er 
verður fram yfir það.

7. Við 7. gr. 2. lið. Niðurlag liðarins orðist svo: afborgunarskilmála, greiðslu- 
kjör o. fl.

8. Við 7. gr. 7. Aftan við liðinn bætist: og um lilunnindi.
9. Við 8. gr. Aftan við greinina bætist: Sé ekki lýst öllum þeim kröfum, sem

taldar eru fram samkvæmt 6. gr. 2. lið, skal sjóðstjórnin sannprófa, hvort
framtalið er rétt.

10. Við 11. gr. Fyrir „10. gr.“ komi: 9. gr.
11. Við 12. gr. Fyrir „11. gr.“ komi: 10. gr.
12. Við 14. gr. Greinin orðist svo:
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Þegar eftir að samningur er staðfestur skal sjóðstjórnin ganga frá láns- 
skjölum og sjá um, að formlega sé gengið frá öllu því, sem samningurinn 
kveður á um.

13. Við 17. gr. Fyrir orðin „Hann má lieldur ekki selja eignir sinar, umfram 
venjulega afurðasölu“ komi: Hann má heldur ekki selja né veðsetja eignir 
sínar umfram venjulega afurðasölu og til tryggingar rekstrarlánum.

14. Við 18. gr. Aftan við greinina bætist: Tímabilið frá því að skuldarinnköllun 
er útgefin og þangað til samningsumleitunum er lokið telst ekki með fyrn- 
ingartíma skuldar, vixilréttar né neinna réttaraðgerða.

15. Við 19. gr. Þriðja málsgrein orðist svo:
Ennfremur skal það áskilið, að ef lántakandi hreytir um atvinnuveg, 

þá sé sjóðstjórninni heimilt að segja láninu upp.
16. Við 25. gr. Greinin falli niður.

Greinatala breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.

Nd. 539. Breytingartillögur

við frv. til laga um kreppulánasjóð.

Frá Haraldi G.uðmundssyni, Héðni Valdimarssyni, Vilmundi Jónssyni.

1. Við 19. gr.
a. Aftan við 1. málsgr. bætist: miðað við það verðlag afurða, er lagt var til 

grundvallar við afgreiðslu frumvarps til skuldaskila samkv. 13. gr. Nú 
hækkar eða lækkar afurðaverð, og skal þá árgjaldið hækka eða lækka 
um sama liundraðshluta og hækkunin innheimtast með árgjaldinu, en 
greiðast lánardrottnum þeim, er eigi fengu fullnægt kröfum sínum sam- 
kv. 13: gr., og skiptast milli þeirra í réttu hlutfalli við eftirgjafir þeirra, 
þó aldrei meira en eftirgjöfunum nemur. Hækkun eða lækkun afurða- 
verðs, er neniur minnu en 20%, skal ekki tekin til greina. Ríkisstjórnin 
setur nánari reglur um ákvörðun verðbreytingarinnar.

b. 2. málsgr. greinarinnar falli niður.
2. Við 25. gr. Greinin orðist svo:

Smáútgerðarmenn, er hafa aðalatvinnu sína af eigin útgerð, iðnaðar- 
menn, sjómenn og verkafólk, sem vegna verðlagsbreytinga eða atvinnu- 
leysis er ekki fært um að standa við skuldhindingar sínar, reka atvinnu 
sína á heilbrigðum grundvelli eða framfleyta sér og sínum með vinnu sinni, 
eiga rétt á að komast undir ákvæði þeirra laga, á sama hátt og þeir, er land- 
þúnað hafa að aðalatvinnu, að uppfylltum hliðstæðum skilyrðum.



1048 Pingskjal 540— 541

Nd. 540 Nefndarálit
um frv. til laga um innflutningsbann á niðursoðinni nijólk og mjólkurdufti. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir með því, að frv. sé samþ.

Alþingi, 4. mai 1933.

Bjarni Ásgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Pétur Ottesen. 
form., frsm. fundaskrifari.

Guðbr. ísberg, Lárus Helgason. 
með fyrirvara.

Sþ. 541. Tillaga

til þingsályktunar um þjóðaratkvæði um aðflutningsbann á áfengum drykkjum.

Flm.: Steingrímur Steinþórsson, Bergur Jónsson, Guðbrandur Isberg. 
Jóhann Jósefsson, Sveinbjörn Högnason.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram þjóðaratkvæði á 
þessu ári um það, livort afnema skuli bann það gegn innflutningi áfengra 
drykkja, er felst í gildandi áfengislöggjöf.

Greinargerð.

Flutningsmenn þessarar þingsálvktunartillögu, sem allir eiga sæti i alls- 
lierjarnefnd Nd., liöfðu fengið til meðferðar frv. það um breyting á áfengis- 
löggjöfinni, sem flutt var af 11 þm. í Nd.

Allir nefndarmenn voru að vísu sammála um það, að núverandi ástand í 
áfengismálunum væri óviðunandi, en liinsvegar liefir ekki náðst samkomulag 
um annað en það að leggja þetta mál undir atkvæði þjóðarinnar að nýju, og 
láta það þjóðaratkvæði skera úr um það, livort sú breyting skuli á gerð, að 
eftirleiðis skuli leyfður innflutningur þeirra áfengra drykkja, sem nú eru með 
lögum bannaðir.

Ætlast flm. til, að atkvæðagreiðsla þessi fari fram nú á þessu ári.
Fari svo, að þjóðin vilji afnema bann það, er nú gildir, ætlast flm. til, að 

ríkisstjórnin Játi semja og leggi fyrir næsta þing löggjöf um innflutning áfengra 
drykkja og um sölu þeirra, sem flm. gera ráð fvrir, að fari fram undir eftir- 
liti ríkisins og með þeim takmörkunum, sem réttar þykja, að beztu manna yfir- 
sýn, til að koma í veg fyrir óhóflega áfengisnautn.
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Sanikvænit þeim forsendum, sem liér greinir, liefir orðið að samkomulagi 
að afgreiða ekki frá allsherjarnefnd frv. það til áfengislaga, sem áður var á 
minnzt, en flytja í þess stað þessa till. í sameihuðu þingi.

Þeir þrír af flutningsm. þessarar till., sem einnig voru flutningsmenn áfeng- 
islagafrumvarpsins, hafa eftir atvikum fallizt á þessa afgreiðslu málsins.

Nd. 542. Tillaga
til þingsályktunar um að skora á ríkisstjórnina, að liún láti fram fara endur- 
skoðun á alþýðufræðslulöggjöf landsins.

Frá menntamálanefnd.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina, að hún láti fram 
fara endurskoðun á löggjöf landsins mn alþýðufræðslu og leggi fyrir næsta 
þing frumvarp um það efni, er miði að því:

1. Að koma á heilsteyptara skipulagi og samræmi um starfsháttu og sam- 
vinnu hinna ýmsu skólastofnana, svo að þær verði hver um sig sem eðli- 
legastur liður í lieildarstarfseminni.

2. Að takmarka tilkostnað við fræðslustarfsemina, eftir þvi sem kostur er, 
án þess að það rýri gildi hennar eða árangur, meðal annars með því
a. Að sníða fyrirkomulagið, meira en nú er, eftir staðháttum og aðstöðu 

á hverjum stað.
b. Að hagnýta betur starfskrafta prestastéttarinnar í þágu alþýðufræðsl- 

unnar.
c. Að stytta eða færa til skólaskyldualdurinn, takmarka námsgreina- 

fjölda og auka eftirlitsfræðslu frá því, sem verið hefir.
3. Að meiri stund sé lögð á hagnýt námsefni og heilsurækt, einkum við 

barnafræðslu, en verið liefir.

Greinargerð.
A síðustu árum hefir verið unnið að því að auka alþýðufræðsluna í land- 

inu og skilningur manna á nauðsyn liennar aukizt mjög. Hefir þetta haft í 
för með sér aukin útgjöld, með ári liverju svo að segja, til þessarar starfsemi, 
og sjáanlegt er, að ennþá ldýtur þar að aukast mjög á, ef einskis skipulags er 
gætt, er kröfunum verður framfvlgt á næstu árum. Og flestum mun þó vera 
farið að vaxa i auguin hin stórkostlega auknu útgjöld til þessarar starfsemi, 
þegar borið er saman við þann árangur til hóta, sem enn er sjáanlegur, þótt 
ekki sé þvi á móti mælt, að hann sé nokkur. Eru flutningsmenn þessarar til- 
lögu sannfærðir um það, að liér veldur eigi litlu, að umbæturnar hafa eigi 
verið svo skipulagðar og samræmdar sem þurft liefði, lieldur sífellt bætt við 
án nægilegs tillits til undirstöðunnar og mismunandi aðstöðu til slíkrar starf-

AlJ)t. 1933. A. (46. löggjafurJjing). . . 132
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semi í landinu. Hefir að mestu verið fylgt erlendum fyrirmyndum frá lönd- 
um þéttbj’lli miklu og' með ólíkri aðstöðu. Má telja nokkurnveginn víst, að 
með hagkvæmara fyrirkomulagi megi ná því tvennu, að draga úr útgjöldum, 
eða a. m. k. koma í veg fyrir, að þau aukist mjög, og að tryggja betri árang- 
ur fræðslunnar, ef rétt er á haldið. Virðist varla horfandi í þann litla kostn- 
að, sem þetta liefði i för með sér, við undirbúning málsins, þegar annarsvegar 
er svo mikilvægt menningar- og fjárhagsmál.

Ed. 543. Nefndarálit

um frv. til laga um veiting ríkisborgararéttar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. með þessari

BREYTINGU:

Frvgr. skal orða svo:
Ríkisborgararétt skulu öðlast:

1. Annnendrup, Paul Christoffer, fæddur i Danmörku.
2. Augustsen, Bjarne August, fæddur í Noregi.
3. Brynjólfur Björnsson, fæddur í Danmörku.
4. Honningsvaag, Petter Matthias, fæddur í Noregi.
5. Jensen, Frede, fæddur í Danmörku.
6. Kobbelt, Eduard August, fæddur í Þýzkalandi.
7. Kristensen, Arne, fæddur í Noregi.
8. Nielsen, Niels Christian, fæddur i Danmörku.
9. .Olsen, Jentoft G. H., fæddur í Noregi.

10. Olsen, Simon Andreas, fæddur í Noregi.
11. Pedersen, Hagerup M. S., fæddur í Noregi.
12. Rönning, Johan, fæddur í Noregi.
13. Vidnes, Peder R. S. Olsen, fæddur í Noregi.

Alþingi, 3. maí 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon,
form. fundaskrifari. frsm,
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Ed. 544. Nefndarálit

um ftv. til laga um viðauka við og brevting á lögum nr. 68 14. nóv. 1917, um 
áveitu á Flóann.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frv. þetta liefir tekið allmiklum breytingum í neðri deild, og vill nefndin 
i höfuðatriðum sætta sig við þær. Nefndin vill þó gera nokkrar breytingar á 
frv., er liún telur miða til frekara samræmis. Leggur hún þvi til, að frv. verði 
samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. Síðasti málsl. gr. falli burt.
2. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:

1 stað þess að greiða áveituskatt samkv. 2. gr. skal landeiganda heim- 
ilt að láta land af hendi upp i áveitukostnað í eitt skipti fyrir öll. Heim- 
ild þessi er þó því skilyrði bundin, að nægilega mikið land fáist samfellt 
frá einni eða fleiri jörðum til stofnunar nýbýlis, að dómi þeirra, er falin 
er framkvæmd laganna samkv. 11. gr.

3. Við 4. gr. Upphaf gr. orðist þannig:
Nú er land tekið samkv. ósk landeiganda upp i greiðslu á áveitu- 

kostnaði, sbr. 3. gr., og skal það þá þannig gert o. s. frv.
4. Við 8. gr. iSíðari málsl. gr. falli burt.

Alþingi, 4. maí 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson.
form., með fvrirvara. fundaskr., frsm.

Nd. 545. Breytingartillögur

við frv. til laga til varnar óréttmætum verzlunarháttum.

Frá Vilmundi Jónssyni.

1. Við 1. gr.
a. í stað orðanna „né lieldur með auglýsingaspjöldum ......... önnur

verzlunarskjöl“ í 1. málsgr. komi: á auglýsingaspjöld, reikninga, vöru- 
skrár (faktúrur) eða önnur verzlunarskjöl, né heldur i auglýsingar í 
blöðum, tímaritum, útvarpi eða annarsstaðar.

b. Aftan við töluliði greinarinnar komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Þess skal þar að auki gætt um allar auglýsingar, livar og hvernig
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sein þær eru birtar, að þær séu látlaust orðaðar, lausar við skrum og 
liæpnar fullvrðingar, en segi það eitt, sein satt er og rétt í öllum greinum.

2. Við 9. gr. Aftan við greinina komi ný grein, svo hljóðandi:
Bannað er að kenna verzlunar-, iðnaðar- eða atvinnufyrirtæki, svo og 

vörutegundir, við nafn landsins, sýslu-, bæjar- eða sveitarfélags, nema 
leyfi viðkomandi stjórnarvalda komi til.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, allt að 5000 kr.
3. Við fyrirsögn frumvarpsins.

1 stað orðanna „til varnar óréttmætum verzlunarháttum“ komi: til 
varnar gegn óréttmætum verzlunarháttum.

Nd. 546. Breytingartillaga

við frv. til 1. um bráðabirgðabreyting á 1. nr. 56 31. maí 1927, um skemmtana- 
skatt og þjóðleikhús (þskj. 503).

Frá Pétri Halldórssvni.

Við 1. gr. bætist: Þó skulu hljómleikar og söngskemmtanir undanþegnar 
álaginu.

Nd. 547. Breytingartillaga
við frv. til laga um breyting' á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá Jónasi Þorbergssyni.

Við 1. gr. B. 8. Nýr liður:
Skógarstrandarvegur: Frá Vesturlandsvegi í Miðdölum um Skógarströnd 

að Skildi í Helgafellssveit.

Nd. 548. Nefndarálit
um frumvarp til laga um sjúkrasjóð ríkisins.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarpið og leggur ,til, að það verði samþykkt 
óbreytt.

Alþingi, 3. mai 1933.

Ing. Bjarnarson, B. Kristjánsson, Tryggvi Þórhallsson.
form., frsm. fundaskrifari.
Þorleifur Jónsson. Jónas Þorbergsson. Pétur Halldórsson.
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Ed. 549. Frumvarp
til laga um virkjun Sogsins.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Bæjarstjórn Reykjavikur er lieimilað að reisa og reka raforkustöð við 

Sogið, til þess að vinna úr því raforku til almenningsþarfa, svo og að leggja há- 
spennutaugar til Revkjavíkur og að gera afspennistöð hjá Reykjavík, og að 
framkvæma þau mannvirki, sem þarf til þess að koma orkunni til notenda í 
umdæmi rafmagnsveitu Reykjavíkur.

2. gr.
Áður en byrjað er á verkinu skal senda atvinnumálaráðherra frumdrætti 

að hinum fyrirhuguðu mannvirkjum ásamt lýsingu á þeim. Getur ráðherra kraf- 
izt þeirra breytinga á fyrirhugaðri tilhögun verksins, sem nauðsynlegar kunna 
að þykja vegna almenningshagsmuna, að dómi sérfræðinga rikisstjórnarinnar.

3. gr.
Rikisstjórnin lætur á árunum 1933 og 1934 gera þær umbætur á vegum, 

er nota þarf vegna flutninga og aðdrátta við virkjunina. Til þessara umbóta 
leggur Reykjavíkurbær fram helming kostnaðar, og telst hann með kostnaði 
við byggingu orkuversins og greiðist jafnskjótt og lán er fengið til virkjunar- 
innar. Verði orkuverið reist við Efra-Sogið, má ennfremur telja með kostnaði 
kaupverð vatnsréttinda þeirra í Efra-Sogi, sem Reykjavíkurbær hefir keypt af 
eigendum Úlfljótsvatns. Þurfi vegna virkjunarinnar að gera brú á Efra-Sogið 
og veg frá henni vestan árinnar, skulu þau mannvirki teljast til orkuversins.

4. gr.
Rikisstjórnin ábyrgist lán handa Revkjavíkurbæ til framkvæmda samkvæmt 

1.—-3. gr., að upphæð allt að 7 milljónum króna, cða tilsvarandi upphæð i er- 
lendum gjaldeyri, enda samþykki fjármálaráðherra lánskjörin.

5. gr.
Orkuverið, háspennulinan og afspennistöðin samkv. 1. gr. nefnist einu 

nafni Sogsvirkjunin. Skal hún rekin sem sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikn- 
ingshaldi samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra staðfestir.

6. gr.
Sogsvirkjunin selur raforku til rafmagnsveitu Reykjavíkur. Skylt er lienni 

einnig að láta í té raforku við stöðvarvegg i orkuverinu og við spennistöðvar á 
háspennulínunni frá Soginu til Reykjavíkur til almenningsnota í nærliggj- 
andi héruðum við kostnaðarverði, að viðbættum allt að 10%. Þetta verð má þó 
aldrei fara fram úr því, sem rafmagnsveita Reykjavíkur borgar fyrir rafork-
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una, miðað við afhendingu á sama stað. Skal verð þetta, ef samkomulag næst 
eigi, ákveðið með mati samkvæmt 147. gr. 1. b. vatnalaganna frá 1923. Nú þvkir 
nauðsynlegt, til þess að ákvæðum þessarar greinar verði fullnægt, að auka virkj- 
unina frá því, er hún var í fyrstu gerð, og er Reykjavíkurbæ þá skylt að fram- 
kvæma aukninguna allt upp í það, að fallvatnið sé að hálfu fullvirkjað, en rikis- 
stjórnin ábyrgist lán handa Reykjavíkurbæ til þess, með sama skilyrði og segir 
i 4. gr. Skal aukningin framkvæmd þegar er fé til hennar er fyrir liendi, nema 
gildar ástæður, að dómi ráðherra, hamli.

. 7. gr.
Þegar auka þarf virkjunina frani vfir það, að fallvatnið sé virkjað til hálfs, 

skal ríkisstjórnin framkvæma aukninguna og gerast meðeigandi að Sogsvirkjun- 
inni, nema samkomulag verði við bæjarstjórn Reykjavíkur um aðra tilhögun. 
Kaupir ríkissjóður þá tiltölulegan hluta af þeim mannvirkjum, sem fyrir eru i 
fyrirtækinu, þannig að hann verði eigandi fyrirtækisins að sömu tiltölu og nem- 
ur aukningu vélaflsins móts við það vélafl, er fyrir var, og eigandi að helmingi 
þegar fallvatnið er fullvirkjað. Kaupverðið eða hluta þess má ríkisstjórnin inna 
af hendi með þvi að taka að sér greiðslu á tilsvarandi hluta þeirra skulda, er á 
fyrirtækinu livíla. Ef samkomulag um kaupverðið næst eigi, skal það ákveðið 
með mati samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms. A Reykjavíkurbær 
þaðan í frá rétt til þess, hvenær sem lianri þarf, að fá sem svarar helmingi ork- 
unnar úr fallvatninu fullvirkjuðu handa rafmagnsveitu Revkjavíkur.

Verði orkuverið reist við Efra-Sogið, skal með kostnaði við fvrstu aukn- 
ingu samkvæmt þessari grein telja vatnsréttindi í Efra-Sogi fvrir landi Kald- 
árhöfða, með sömu upphæð og áðurnefnd vatnsréttindi fvrir landi Clfljótsvatns.

Nú hefir virkjuninni safnazt varasjóður þegar ríkissjóður verður meðeig- 
andi hennar samkvæmt þessari grein, og verður hann þá eign Reykjavíkurbæjar 
og rikissjóðs að réttri tiltölu við greiðslur þær, er sjóðurinn liefir myndazt af, 
frá rafmagnsveitu Reykjavíkur annarsvegar og notendum utan hennar hinsvegar.

Rétt sinn samkvæmt þessari grein getur rikisstjórnin framselt til þess eða 
þeirra fyrirtækja, er þá liafa með höndum orkuveitu til almenningsþarfa um 
taugakerfi frá Soginu til liéraða utan takmarks rafmagnsveitu Revkjavíkur.

8. gr.
Þegar ríkisstjórnin er orðin meðeigandi að Sogsvirkjuninni samkvæmt 7. 

gr., skal stjórn fyrirtækisins skipuð 5 mönnum: Tveim, er bæjarstjórn Revkja- 
víkur kýs, tveim, er tilnefndir verða af þeim aðilum utan rafmagnsveitu Reykja- 
vikur, sem njóta orku frá Sogsvirkjuninni, og hinum fimmta, er hæstiréttur til- 
nefnir. Skulu þeir allir skipaðir til þriggja ára. Eftir að 1 ár er liðið frá skipun 
nefndarinnar, skulu árlega ganga úr nefndinni annaðhvort fulltrúar Revkja- 
vikur eða fulltrúar kosnir af utanhéraðsnotendum eða fulltrúi liæstaréttar. Skal 
varpað hlutkesti um, liverjir skulu fyrst ganga úr. Nánari fyrirmæli um stjórn 
og rekstur fvrirtækisins skulu þá sett með reglugerð, er ráðherra staðfestir.

9- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 550. Nefndarálit
um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungs- 
ríkisins Islands, 18. maí 1920.

Frá 1. minni hluta stjórnarskrárnefndar.

Það er orðið svo áliðið þings, að ég tel óverjandi að draga lengur þinglega 
áfgreiðslu stjórnarskrármálsins. Þar sem ekki hefir fengizt enn svar um undir- 
tektir nefndarmanna úr Framsóknarflokki á stjórnarfrumvarpinu, tel ég rétt 
að kljúfa nefndina og leggja málið fvrir þingið.

Það er sýnt af tillögum Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins og stjórnar- 
frumvarpinu, að ekkert útlit er fyrir, meðan flokkaskipting' er svipuð því sem 
nú er á Alþingi, að tillögur Alþýðuflokksins um að landið allt verði eitt kjör- 
dæmi nái fram að ganga. Eftir atvikum tel ég þá lausn kjördæmamálsins 
hetri en enga, að stjórnarfrumvarpið verði samþvkkt, enda fáist sú breyting á 
frumvarpinu, að uppbótarþingsæti verði tekin af sjálfstæðum landslista hvers 
flokks, og greiði kjósandi atkvæði annaðhvort frambjóðanda i kjördæmi eða 
landslista, en fjöldi uppbótarþingsæta hvers flokks fari eftir samanlagðri at- 
kvæðatölu flokksins á landslista hans og atkvæðatölu frambjóðenda flokksins 
í kjördæmum, á móts við samskonar atkvæðatölu annara flokka. Nánari á- 
kvæði kæmu i kosningalögum. Á þennan hátt mundu flokkarnir í landinu grein- 
ast betur og ná atkvæðum sínum, jafnvel þótt ekki væri boðið fram í kjördæmi.

Þá hefi ég borið fram tillögu um, að kosnir verði varaþingmenn bæði í 
kjördæmum og landskjörnir, sem sjálfsagt virðist.

Vil ég því leggja til, að frumvarpið verði samþvkkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
Við 1. gr.

a. Við staflið a. Síðari málsgr. falli burt.
b. Stafliður c. hljóði svo:

Allt að 12 þingmenn, kosnir hlutbundnum kosningum á sérstökum 
landslistum til jöfnunar milli þingflokka, svo að hver þeirra liafi þingsæti 
i’sem mestu samræmi við atkvæðatölu þá, sem greidd er þingmannaefnum 
flokksins og landslista hans samtals við almennar kosningar, enda greiði 
kjósanþi atkvæði annaðhvort frambjóðanda í kjördæmi eða landslista.

c. Á eftir staflið c. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Varaþingmenn skulu kosnir jafnmargir þingmönnum, samtímis og á 

sama bátt. Nú devr þingmaður eða fer frá á kjörtimabilinu, og tekur þá 
varamaður sæti eftir sömu reglum.

Alþingi, 4. maí 1933.

Héðinn Valdimarsson.
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Nd. 551. Nefndarálit

um frv. til laga uili bráðabirgðabrcyting nokkurra laga.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin niælir með, að frunivarpið sé látið ganga fram. Einstakir nefnd- 
armenn áskilja sér þó réft til að bera fram breytingartillögur um einstök atr- 
iði málsins á síðara stigi þess.

Alþingi, 4. maí 1933.

H. iStefánsson, Jón A. Jónsson, Hannes Jónsson.
form., frsm. fundáskrifari.

Bernh. Stefánsson.

Nd. 552, Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald. 

Frá fjárhagsnefnd.

Með frv. er lagt til að lækka útflutningsgjald af nýrri síld ísvarinni og 
þurrkuðu fiskmjöli.

Nefndin er sammála um, að lækka beri útflutningsgjaldið af ísvarinni 
sild, enda mun ekki hafa verið gert ráð fyrir þeim útflutningi, þegar lögin 
voru samþvkkt. Hér er um nýja tegund útflutningsvöru að ræða, sem sjálfsagt 
er að styðja, svo séð verði, livort hér sé arðvænlegur atvinnuvegur í uppsigl- 
ingu. Útflutningsgjald af fiskmjöli er sama og útflutningsgjald af sildarmjöli, 
og þykir nefndinni ekki ástæða til, að þar sé munur á gerður. Hinsvegar verð- 
ur að viðurkenna þá starfsemi, sem gengið hefir til þess að frainleiða verzl- 
unarvöru úr allskonar fiskúrgangi, sem áður var að mestu fleygt og kom eng- 
um að notum. Þeir erfiðleikar, sem þessi framleiðsla á mest við að stríða, er 
samkeppni erlendra fiskmjölsverksmiðja, sem liafa góða aðstöðu til að flytja 
fiskúrganginn til útlanda fyrir lítið og vinna bann þar i verksmiðjum sínum 
á þeim tínium, sem þær bafa minnst að gera. Útflutningsgjald af þurrkuðum 
fiskúrgangi er 1 kr. af 100 kg., og leggur nefudin til, að það verði hækkað í 
kr. 2,00. Ætti þessi brevting að koma fiskmjölsverksmiðjunum liér að nálega 
jafnmiklum notum eins og þó útflutningsgjald væri lækkað á fiskmjölinu. 
Hvggst n. að gera þá brtt. við frv. á þskj. 362 (útflutningsgjald af síld o. fl.).

Leggur uefndin þvi til, að frv. verði samþvkkt með þessari
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BREYTINGU.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
í stað orðsins „síld“ i 1. gr. laganna komi: hverskonar saltaðri síld.

Alþingi, 4. maí 1933.

H. Stefánsson, Hannes Jónsson, Jón A. Jónsson,
form. frsm.

Bernh. Stefánsson.

553. Nefndarálit

fundaskrifari.

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 15 14. júní 1929 (Útflutningsgjald af 
síld o. fl.).

Frá fjárliagsnefnd.

Með tilvísun til nál. um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 70 27. júní 1921, 
um útflutningsgjald, leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með þessari

BREYTINGU:
Við 1. gr.
Síðari málsgr. fellur niður, en í stað bennar kemur:
Fyrir „kr. 1,00“ í 5. málsgr. sömu greinar (þurrkaður fiskúrgangur) kejnur: 

kr. 2,00.
Alþingi, 4. mai 1933.

H. Stefánsson, Hannes Jónsson, Jón A. Jónsson,
form. frsm. fundaskrifari.

Bernh. Stefánsson.

Nd. 554. Frumvarp

til laga um breyting á og viðauka við lög nr. 44 19. maí 1930, um refaveiðar og 
refarækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
1 stað orðsins „refarækt“ í fyrirsögn laganna og i fyrirsögn II. kafla þeirra 

komi: loðdýrarækt.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 133
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2. gr.
13. gr. laganna orðist þannig:
Hver sá, er ætlar að setja á stofn refaræktarbú eða annað loðdýraræktar- 

bú, eða stunda refaeldi eða eldi annara loðdýra, livort heldur til skinnafram- 
leiðslu eða til sölu á lifandi dýrum, þarf til þess levfi sýslunefndar. Það telst 
loðdýraræktarbú, þar sem refir eða önnur loðdýr eru alin árlangt, en refaeldi 
eða loðdýraeldi, þar sem refir eða önnur loðdýr eru alin skemmri tima, hvort 
sejn fleiri eru eða færri.

3- gr.
14. gr. laganna orðist þannig:
Bannað er að geyma refi eða önnur loðdýr, sem að dómi atvinnumála- 

ráðherra gætu orðið skaðleg ef þau sleppa úr haldi, öðruvisi en í fulltrygg- 
um girðingum eða annari öruggri vörzlu. Nú sleppur slíkt dýr úr vörzlu og 
næst ekki. Skal þá eigandi sæta að minnsta kosti 200 kr. sekt fyrir hvert dýr, 
sem sleppur.

r
4. gr.

15. gr. laganna orðist þannig:
Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um örvggi refagirðinga 

og annara loðdýragirðinga, geymslu og flutning dýranna og um lækniseftir- 
lit með loðdýraræktarbúum. Hreppstjórar i sveitum og lögreglustjórar í 
kaupstöðum skulu bafa sérstakt eftirlit með því, að geymsla refa og annara 
ioðdýra sé svo örugg sem reglugerð ákveður.

5. gr.
Aftan við 16. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Ráðherra getur sett tilsvarandi reglur og segir i þessari grein um út- 

flutning annara loðdýra, eftir þvi sem ástæða kann að þvkja til.

6- gr.
í stað orðanna „refaræktarbú og annað refaeldi" í 17. gr. laganna komi: 

loðdýraræktarbú og annað loðdýraeldi.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

8. gr.
Þegar lög þessi liafa verið staðfest, skal fella texta þeirra inn í lög nr. 44 

1930 og gefa þau út svo breytt.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt eftir tilmælum atvinnumálaráðherra, og fvlgdi því svo 

hljóðandi greinargerð:
Hin síðari ár hefir verið flutt inn i landið allmikið af loðdýrum, svo sem



Pingskjal 554—555 1059

silfurrefum, sundmörðum (minkum) nútríum o. fl., og er líklegt, að loðdýra- 
rækt muni aukast á næstu árum. En með því að ekki er óhugsandi, að loðdýr 
þessi gætu lifað hér vilt og þá orðið að meini, þykir rétt að heimila, að sett 
verði með reglugerð ákvæði, sem trvggi örugga gæzlu þeirra á líkan hátt og 
nú má gera um refi.

Um einstakar greinar frumvarpsins þvkir ekki ástæða til að fjölvrða.

Nd. 555. Nefndarálit

um frumvarp til laga um breyting á végalögum, nr. 41 4. júní 1924.

• Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir rætt frumvarpið á 4 fundum og kvatt vegamálastjóra til 
viðtals um framkomnar brevtingar á sitjórnarfrumvarpinu upphaflega frá 
því það var lagt fyrir efri deild, sem og likur fvrir nokkrum viðaukum frá 
neðri deild. Telur hann yfirleitt of langt gengið um viðauka fastra þjóðvega, 
einkum þó þar, sem vegirnir liggja um sveitir og tengja ekki byggðir eða 
héruð.

Efri deild liefir bætt vegaköflum í þjóðvegatölu, er nema munu 180—190 
km., og vill nefndin til nokkurrar jöfnunar milli héraða auka við það 4 nýjum 
vegum, er samtals munu vera um 100 km. Er megin þessara vega nú í tölu 
fjallvega og því kostaðir af ríkissjóði, en hinir tengivegir inilli sveita.

Alls má ætla, að lengd þjóðvega verði 3380—3400 km., ef tillögurnar verða 
samþvkktar, eða aukning frá stjórnarfrumvarpinu alls um 380 kni.

Viðaukarnir eru að sjálfsögðu misjafnlega aðkallandi, en vfirleitt gefur 
auga leið um það, að flestir eða allir mundu þeir innan tíðar komast í töltí 
þjóðvega með nýjum brevtingum laganna, þótt þeim væri að þessu sinni hafn- 
að. Er líka með 5. gr. frumvarpsins sá liemill fenginn á freklegar kröfur um 
fé til einstakra vega, sem einsætt er, að beitt verður, þar sem áskilja má, að 
hlutaðeigandi héruð leggi fram meiri eða minni liluta vegagerðarkostnaðar.

Eftir framansögðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt jneð 
eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. A. Við greinina bætist:

16. Þykkvabæjarvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar fvrir vestan Ægi- 
síðu að Hábæ í Þykkvabæ.

2. Við 1. gr. B. Við greinina bætist:
13. Bolungavíkurvegar: Frá Isafirði um Hnífsdal til Bolungavíkur.

3. Við 1. gr. C. Á eftir 2. tölulið (Hvannnstangabraut) komi nýr tölul.: 
Miðfjarðarvegur: Frá vegamótum sunnan Melstaðar að Litlu-Tungu.
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4. Við 1. gr. C. A eftir 8. tölulið koini nýr töluliður:
Mývatnsvegur: Frá Breiðamýri að Skútustöðum.

Álþingi, 5. maí 1933.

Sveinn Ólafsson, iSveinbjörn Högnason, Jón Ólafsson,
form. frsm. fundaskr.

Jón A. Jónsson. Hannes Jónsson.

Nd. 556. Nefndarálit
um frv. til laga um heimild til lántöku til vega- og brúargerða.

Frá samgöngumálanefnd.

Stjórnarfrv. þetta liefir tekið allmiklum brevtingum í efri deild og tekur 
nú til lánsheimildar fyrir ríkisstjórnina vegna nokkurra vegagerða, auk brúa- 
býgginga þeirra, sem sízt verður frestað. Þar sem eingöngu er um að ræða 
innlenda lántöku og blutaðeigandi héruð þegar hafa safnað og boðið fram 
talsvert fé til framkvæmdanna, álítur nefndin einsætt, að veita beri lánsheim- 
ildina, og mælir með frv. óbrevttu.

Alþingi, 4. maí 1933.

Sveinn Ólafsson, Jón Ólafsson, Hannes Jónsson,
form., frsm. fundaskrifari. með fyrirvara.

Sveinbjörn Högnason. Jón A. Jónsson.

Ed. 557. Nefndarálit
um frv. til laga um brevt. á 1. nr. 43 23. júní 1932, um barnavernd.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. með þessari

BREYTINGU:
Við 1. gr. Orðin „eða banna“ í 12. tölul. falli niður.

Magnús Torfason, 
form.

Alþingi, 5. mai 1933.
Jónas Jónsson, 

fundaskrifari og frsm.
Pétur Magnússon.



Pingskjal 558—559 1061

Nd. 558. Nefndarálit

um frumvarp til laga um prestakallasjóð.

Frá meiri lil. allsherjarnefndar.

Meiri hl. nefndarinnar telur, að réttara sé að færa frumvarpið í það horf, 
að fé það, sem ríkissjóði sparast við það, að prestakall er prestslaust, komi 
viðkomandi prestakalli sjálfu að notum og verði varið til að tryggja það, að 
kirkjuleg starfsemi leggist þar ekki í auðn.

Fyrir því leggur meiri lilutinn til, að frumvarpið verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Aftan við fvrri málslið greinarinnar bætist: og er eign hlutað- 

eigandi prestakalls.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Fé því, sem prestakallasjóði áskotnast samkv. 1. gr., skal varið, eftir 
tillögum kirkjuráðs, til að tryggja eftir föngum, að prestaköllin séu sem 
sjaldnast prestslaus, svo sem með því að verja því til bygginga á prests- 
setrunum, til kirkna og annars þess, sem ætla má, að geri prestaköllin eftir- 
sóknarverðari eða bæti aðstöðu til kirkjulegrar starfsemi i þeim. Þó má 
aldrei verja fé prestakallasjóðs til uppbótar á launum presta.

3. Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um prestakallasjóði.

Alþingi, 5. maí 1933.

Sveinbjörn Högnason, Guðbr. Isherg, .Steingr. Steinþórsson,
frsm. fundaskr., með fyrirvara. með fyrirvara.

Jóhann Þ. Jósefsson.

Ed. 559. Breytingartillaga

við frv. til laga um virkjun Sogsins.

Frá Jóni Þorlákssyni.

Við 3. gr. Fyrir orðin „gera þær umbætur“ komi: gera nauðsynlegar um- 
bætur,
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Nd. 560. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá Lárusi Helgasyni.

Við 1. gr. A. 12. Nýr liður:
Skaftárósvegur: Frá Skaftárbrú um Seglbúðir að verzlunarliúsinu við 

Skaftárós.

Ed. 561. Frumvarp
til laga um læknishéraðasjóði.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1- gr.
Sé læknishérað læknislaust, svo að eigi komi til greiðslu á embættislaunum, 

eða hluta þeirra, til þjónandi læknis í því héraði, skulu launin eða launahlutinn 
með dýrtíðaruppbót renna í sérstakan sjóð, er verður eign blutaðeigandi héraðs. 
Við ákvörðun þessarar uppliæðar skal jafnan iniða við byrjunarlaun eins og þau 
eru ákveðin i löguin um laun embættismanna.

Nú kemur ekki til útborgunar allt það fé, sem áætlað er í fjárlögum sem 
læknisvitjanastyrkur handa sveitum, sem eiga sérstaklega erfiða læknissókn, og 
rennur þá það, sem afgangs verður af áætluðu fé til livers liéraðs, í sjóð þess,

2. gr.
Sjóðir þeir, sem stofnaðir eru samkvæmt 1. gr., nefnast læknishéraðasjóðir. 

Skulu þeir vera í vörzlu og undir umsjá ráðherra, sem sér ura, að fé þeirra sé 
jafnan handbært og ávaxtað á tryggum stað.

3. gr.
Fé læknishéraðasjóða skal varið til þess að tryggja eftir föngum, að héruðin 

séu sem sjaldnast læknislaus, svo sem með því að leggja það til læknisbústaða 
eða annars þess, sem ætla má, að verði til þess að gera héruðin eftirsóknarverð- 
ari fvrir lækna eða liorfi til endurbóta á lieilbrigðismálum liéraðsins. Þó má 
aldrei verja fé læknishéraðasjóða til uppbótar á launum lækna.

4. gr.
Landlæknir gerir, eftir að liafa leitað álits lilutaðeigandi héraðsbúa, tillög- 

ur um fjárveitingar úr læknishéraðasjóðum, en ráðlierra tekur ákvarðanir 
um þær.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934,
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Nd. 562. Nefndaráíit

um frv. til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisius 
Islands, 18. maí 1920.

Frá 2. minni hluta stjórnarskrárnefndar.

Þó að langt sé liðið siðan nefndin í stjórnarskrármálinu var kosin, hefir 
hún ekki haldið nema þrjá fundi, og þvi liefir ekki verið kostur á að ræða 
málið mikið í nefndinni. A hinn bóginn er málið þaulrætt og lítil von um ár- 
angur af atliugunum í nefnd.

1 nefndinni hefir ekki farið fram endanleg atkvæðagreiðsla um málið, en 
með því að nú er áliðið þings og ekki likur til þess, að samkomulag náist um 
afgreiðshi málsins frá nefnd, sjáum við, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, ekki 
ástæðu til þess að bíða með álit okkar í .málinu.

Krafa sjálfstæðismanna um réttlátt kosningafyrirkomulag liefir svo oft 
verið rökstudd opinberlega, bæði i ræðu og riti, og þá einkum í nefndaráliti 
fulJtrúa Sjálfstæðisflokksins í milliþinganefndinni, er uin málið fjallaði, að 
fullvist má telja, að hún sé öllum kunn, er með landsmálum fylgjast. Verða 
þau rök, er að henni liníga, því ekki endurtekin hér.

1 frumvarpi þvi, sem hér liggur fyrir, er krafa þessi, um jafnrétti til áhrifa 
á val alþingismanna, hvaða landsmálaflokki sem menn fvlgja, viðurkennd. 
A hinn bóginn brestur állmikið á, að séð sé fyrir því, að fullur árangur fáist 
af þessari viðurkenning í reyndinni. Frumvarpið ber skýr merki þeirra átaka, 
sem verið hafa um þetta mál. Það er ávöxtur langra og erfiðra tilrauna til 
þess að ná samkomulagi milli þeirra inanna og flokka, sem liafa á þvi ólikar 
skoðanir, en vilja þó leiða það til lykta á þann liátt, sem allir geti eftir atvik- 
um sætt sig við.

A öndverðu þingi, þegar frumvarpið var lagt fram, var þvi lýst yfir af 
Sjálfstæðisflokknum, að það fæli i sér svo miklar réttarbætur frá þvi, sem verið 
liefir, að því bæri að taka með velvilja sem notliæfum sanmingsgrundvelli í 
málinu. Hinsvegar var þá þegar vakin athygli á ýmsum göllum frumvarpsins, 
er bæta þyrfti úr. I framhaldi af þvi leggjum við til, að frumvarpið verði 
samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
Við 1. gr.

1. Við staflið a.
a. Aftan við 1. málsgr. bætist: svo og ákveða, að fjölmennustu kjördæmin 

utan Reykjavíkur skuli vera tvimenningskjördæmi.
b. Við liðinn bætist ný málsgr.:

Ákveða má með lögum, að lilutfallskosning sé viðhöfð þar, sem 
kjósa á fleiri þingmenn en einn í kjördænii. Skal þá kjósa jafnmarga 
varamenn samtímis.



2. Við staflið c. 2. málsliður, „kosningu hljóta .... kosningu í kjördæmi“, 
fellur niður.
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Alþingi, 5. mai 1933.

Magnús Jónsson, Ólafur Thors.
frsm.

Ed. 563. Breytingartillögur
við tillögu til þingsályktunar um leigu á síldarbræðslustöð.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi heimilar ríkisstjórninni að kaupa síldarbræðslustöð dr. Pauls 

á Siglufirði, ef þess er kostur með hagkvæmum kjörum, eða að öðrum 
kosti að taka á leigu og starfrækja síldarbræðslustöð, sem ella mundi 
verða óstarfrækt, næsta síldveiðitimabil, á Siglufirði eða annarsstaðar, 
enda sé stöðin þá að öllu levti í rekstrarhæfu ásigkomulagi frá liendi eig- 
anda og áhætta í sambandi við reksturinn ekki óliæfilega mikil að dómi 
ríkisstjórnar.

2. Fvrirsögn tillögunnar orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um kaup eða leigu á sildarbræðslustöð.

Nd. 564. Lög
um heimild fvrir ríkisstjórnina til þess að flytja inn nautgripi af brezku
lioldakyni.

(Afgreidd frá Nd. 5. maí).

1. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að láta flytja inn nautgripi af brezku lioldakyni, 

til hreinræktar og blendingsræktar hér á landi.
Kaupverð gripanna og annar kostnaður við framkvæmd laga þessara greið- 

ist úr ríkissjóði.
Framkvæmd laganna og öll mál, sem standa í sambandi við þau, heyra 

undir atvinnumálaráðherra í samráði við Búnaðarfélag Islands, rannsóknarstofu 
atvinnuveganna og dýralækna landsins, einkum dýralækninn í Revkjavík.

2. gr.
Vilji ríkisstjórnin nota lieimild þá, sem licnni er veitt í 1. gr., til innflutn- 

ings nautgripa, skal hún leita álits Búnaðarfélags Islands um það, hvert eða hver 
kyn skal flytja inn, og má þá eigi flytja inn önnur kyn en þau, sem það mælir með.
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3. gr.
Nú eru nautgripir fluttir inn i landið samkvæmt lieimild i lögum þessum, 

og gilda þá, eftir því sem við getur átt, öll hin sömu ákvæði um heilbrigði hinna 
innfluttu gripa, einangrun og sóttvarnir, sem sett eru i lögum nr. 27 8. sept. 1931, 
svo og ákvæði þeirra laga um brot og sektir.

4. gr.
Nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara setur atvinnumálaráðherra 

með reglugerð.
5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 565. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 3. gr. A. Sundurliðun. Póstsjóður I. 2. (Póstflutningar).
Fyrir „280000“ kemur ............................................................ 260000

2. Við 3. gr. A. Sundurliðun. Síminn II. a. (Einkasímar).
Fyrir „25000“ kemur ................................................................ 30000

3. Við 9. gr. 2. (Yfirskoðun ríkisreikninga).
Fyrir „4000“ kemur ................................................................ 3600

4. Við 12. gr. 16. c. (Læknisbústaður á Reykhólum).
Liðurinn fellur burt.

5. Við 12. gr. 16. m. (Gísli Kristjánsson).
Liðurinn fellur burt.

6. Við 12. gr. 16. n. (Styrkur til liælisvistar fávita).
Liðurinn fellur burt.

7. Við 13. gr. A. II. a. 18. Nýr liður:
Úthéraðsvegur................................................................... ......... 6000

8. Við 13. gr. A. XI. (Vöruflutningastyrkur).
Fyrir „20000“ kemur ................................................................ 12000

9. Við 13. gr. A. XII. (Gisting ferðamanna).
Fyrir „3000“ kemur .................................................................. 3200

10. Við 13. gr. C. I. 2. Nýr liður:
Til Benedikts Jónassonar, vangoldið frá fvrri árum................ 661

11. Við 13. gr. C. VIII. (Bryggjugerðir og lendingarbætur).
Fyrir „31000“ kemur ................................................................ 13000

12. Við 14. gr. A. b. 6. Nýr liður:
Til húsabóta á prestssetrum ..................................................... 24000

13. Við 14. gr. A. b. 7. (Kvennabrekkusöfnuður).
Fyrir „3000“ kemur .................................................................. 2000

Alþt. 1033. A. (46. löggjafarþing), 134



14. Við 14. gr. B. I. a. (Laun við háskólann).
a. Fyrir „101900“ kemur ................................................................
b. Fyrir „2500“ í aths. kemur: 3000.

15. Við 14. gr. B. II. c.—g. (Nafnbundnir námsstyrkir erlendis).
Liðirnir falla burt.

16. Við 14. gr. B. V. b. 1. (Aukakennarar og stundakennsla við
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menntask. á Akureyri).
Fyrir „20000“ kemur ........................... .................................... 21000

17. Við 14. gr. B. V. b. 7. (Viðhald við sama skóla). Liðinn skal orða svo:
Til viðhalds og endurhóta ........................................................ 10000

18. Við 14. gr. B. X. f. (Verklegt nám erlendis).
Liðurinn fellur burt.

19. Við 14. gr. B. XIV. 1. c. 4. (Eiðaskóli, viðhald).
Fyrir „1700“ kemur .................................................................. 4000

20. Við 14. gr. B. XV. 2. (Húsmæðrafræðsla á Hallormsstað).
Fyrir „7000“ kemur .....................  8000

21. Við 14. gr. B. XV. 4. Nýr liður:
Til Bjargar C. Þorláksson ........................................................ 1000

22. Við 14. gr. B. XXIII. (Sína Ásbjörnsdóttir).
Liðurinn fellur burt.

23. Við 15. gr. 13. Liðinn skal orða svo:
Til bókasafns Bílddæla ............................................................ 500

24. Við 15. gr. 17. (Leikfélag Rvíkur). Við meginmál liðarins bætist:
Styrkurinn er og því skilyrði bundinn, að menntamálaráðið 

samþykki starfsskrá félagsins.
25. Við 15. gr. 36 (Oddur Oddsson).

Liðurinn fellur burt.
26. Við 15. gr. 37. (Baldvin Jónatansson).

Liðurinn fellur burt.
27. Við 15. gr. 41 (Þórður Flóventsson).

Liðurinn fellur burt.
28. Við 15. gr. 44 (Skáksambandið).

Liðurinn fellur burt.
29. Við 16. gr. 7. (Ræktunarvegur í Vestmannaeyjum).

Fyrir „10000“ kemur....... ........................................................ 6000
30. Við 16. gr. 8 (Ræktunarvegur í Hornafirði).

Liðurinn fellur burt.
31. Við 16. gr. 9. (Ræktunaryegur á Akranesi).

Liðurinn fellur burt.
32. Við 16. gr. 10 (Ræktunarvegur á Seyðisfirði).

Liðurinn fellur burt.
33. Við 16. gr. 17. li. Nýr liður:

Til jarðskjálftamælinga ............................................................ 600
34. Við 16. gr. 23. e. (Eiríkur Bjarnason).

Liðurinn fellur burt.
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35. Við 16. gr. 25. Nýr liður:
Til undirbúnings „íslenzku vikunnar“ ................................... 2000

36. Við 16. gr. 36. Nýr liður:
Til sambands breiðfirzkra kvenna .......................................... 250

37. Við 16. gr. 40. Liðinn skal orða svo:
Til vinnumiðstöðvar kvenna, gegn jafnmiklu framlagi annars- 

staðar að, allt að .............................................................................. 1600
38. Við 16. gr. 41. (Sigrún Kjartansdóttir).

Liðurinn fellur burt.
39. Við 17. gr. 7. (Slysavarnir).

a. Fyrir „15000“ kemur ................................................................. 8000
b. Síðari málsgr. athugasemdarinnar fellur burt.

40. Við 17. gr. .10 (Stórstúkan).
Orðin „og til Péturs Sigurðssonar 3500 kr.“ falla burt.

41. Við 17. gr. 18. Liðinn skal orða svo:
Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar og verklýðs-

félags Akureyrar, að helmingi til hvors .......................................... 300
42. Við 18. gr. II. d. 43. Nýr liður:

Til Sigríðar Helgadóttur.................................... ....................... 300
43. Við 18. gr. II. e. 4. (Elin Briem).

Fyrir „300“ kemur....................................................................... 600
44. Við 22. gr. I. Liðinn skal orða svo:

Að kaupa því verði, er dómkvaddir menn meta, ibúðarhús sýslu- 
mannsins i Borgarnesi.

45. Við 22. gr. VII. Liðinn skal orða svo:
Að endurgreiða úr lifeyrissjóði embættismanna þeim Jóni Hall- 

dórssvni fyrrv. rikisféhirði, Sigurði Kristjánssyni ritstjóra og Lárusi 
Bjarnasyni skólastjóra það fé, án vaxta, sem þeir liafa greitt i 
sjóðinn.

46. Við 22. gr. VIII. (Húsabætur á prestssetrum).
Liðurinn fellur burt.

47. Við 22. gr. X. (Styrkur til útvarpsnotenda).
Liðurinn fellur burt.

48. Við 22. gr. XI. Nýrliður:
Að ábvrgjast allt að 30 þús. kr. lán fyrir rannsóknarstofu há- 

skólans, vegna liúsbyggingar.
49. Við 22. gr. XV. Liðinn skal orða svo:

Að ábvrgjast allt að 60 þús. sterlingspunda lán, sem Eimskipa- 
félag íslands tekur i Englandi til greiðslu á skuldum félagsins í Dan- 
mörku, ásamt afborgunum í Hollandi, enda verði lánið tryggt með 
fyrsta veðrétti í eftirtöldum skipum félagsins: Gullfossi, Goðafossi, 
Dettifossi og Lágarfossi.
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Nd. 566. Breytingartillögur

við frv. til laga um alþýðuskóla á Eiðum.

Frá Sveini Ólafssyni.

1. Við 1. gr. Greinin fellur niður.
2. Við 2. gr. Greinin fellur niður.
8. Við 3. gr., sem verður 1. gr. Framan við greinina kemur: 3. gr. laga nr. 36 

1917 skal orða svo:
4. Við 4. gr., sem verður 2. gr. Framan við greinina kemur: 4. gr. laganna 

skal orða svo:
5. Við 5. gr., sem verður 3. gr. Framan við greinina kemur: 5. gr. laganna 

skal orða svo:
6. Við 6. gr., sem verður 4. gr. Frainan við greinina kemur: 6. gr. laganna 

orðist svo:
7. Við 7. og 8. gr. Greinarnar verða 5. og 6. gr.
8. Við 9. gr., sem verður 7. gr. Greinina skal orða svo:

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 24 27. júni 1921.
9. Fyrirsögn frv. verður:

Frumvarp til 1. um breyting á 1. nr. 36 20. okt. 1917, um stofnun alþýðu- 
skóla á Eiðum og afhendingu Eiðaeignar til landssjóðs.

Ed. 567. Frumvarp
til laga um löggæzlu.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr-
Ríkisstjórninni er heimilt að fyrirskipa bæjum, þar sem eru 1000 íbúar eða 

fleiri, að liafa allt að tveimur starfandi lögregluþjónum á hverja 1000 íbúa í 
bænum.

2. gr.
Þar, sem ríkisstjórnin gerir slíka ráðstöfun, skal ríkissjóður greiða % hluta 

kostnaðar við lögreglu og löggæzlu bæjarins, þó eigi fyrr en að minnsta kosti 
einn lögregluþjónn kemur á hverja 700 íbúa. (b lögregluliðsins í Reykjavík skal 
vera sérstök deild og starfa sem löggæzlumenn rikisins á venjulegum tímum.

I öðrum bæjum ræður ríkisstjórnin yfir starfskröftum lögreglunnar í hlut- 
falli við framlög, eftir því sem nánar má ákveða með reglugerð. Löggæzlumenn 
ríkisins skulu m. a. starfa að undirbúningi sakamálsrannsókna, eftirliti með um- 
ferð á þjóðvegum, útlendingum, áfengislöggjöf og því að halda uppi reglu á 
mannfundum utan bæjanna.
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Ríkisstjórninni er og heimilt að senija við hlutaðeigandi bæjarfélög um, að 
löggæzlumenn rikisins taki að sér störf í þágu bæjarfélaganna gegn endurgjaldi.

3. gr.
Löggæzlumenn rikisins skulu, hvenær sem lögreglustjórar telja þess þörf, 

aðstoða lögreglulið bæjanna til að halda uppi löggæzlu og reglu.
Ef lögreglustjórar óska, er ríkisstjórninni heimilt að skipa þeim fulltrúa 

eða yfirlögregluþjón til að stjórna löggæzlumönnum ríkisins um stundarsakir 
eða til langframa.

4. gr.
Lögregluna má ekki nota til þess að liafa önnur afskipti af venjulegum 

vinnudeilum en að halda þar eins og annarsstaðar uppi friði og afstýra skemmd- 
um, meiðslum og vandræðum.

5. gr.
Skipshafnir varðskipanna teljast til ríkislögreglunnar. Heimilt er ráðherra 

að ákveða, að tollverðir skuli teljast til ríkislögreglu og inna af hendi störf í 
hennar þarfir.

6. gr.
Þegar sérstaklega stendur á og bæjarfélag telur nauðsynlegl fyrir öryggi í 

bænum, að lögreglulið bæjarins sé aukið meir en segir í 1. gr., getur bæjarfé- 
lagið bætt við varalögregluinönnum, og er þá ríkisstjórninni heimilt að greiða 
allt að helmingi þess kostnaðar, sem leiðir af aukningunni, en þó eigi liærri fjár- 
hæð en sem neraur 14 kostnaðar af hinu reglulega lögregluliði.

7. gr.
Löggæzlumenn, hvort sem eru í föstu starfi eða kvaddir lögreglunni til að- 

stoðar, eru sýslunarmenn rikisins. Þeir eiga rétt á bótum fvrir meiðsli og tjón, 
er þeir verða fvrir vegna starfsins.

8. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að greiða úr rikissjóði óhjákvæmilegan kostnað 

samkvæmt lögum þessum.
9. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 568. Breytingartillaga
við frv. til laga um brevting á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá Hannesi Jónssvni.

Við 1. gr. C. Á undan 2. tölulið (Hvammstangabraut) komi nýr töluliður: 
Reykjatangavegur: Frá Revkjum að Revkjaskóla.
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Nd. 569. Frumvarp

til laga um samþykktir um sölu mjólkur og rjóma í kaupstöðum og kauptún- 
um o. fl.

Flm.: Ólafur Thors, Bjarni Ásgeirsson, Pétur Ottesen, Jörundur Brynjólfsson.

1- gr.
1 öllum þeim kaupstöðum og kauptúnum hér á landi, þar sem fram fer sala 

á mjólk og rjóma frá fullkomnum mjólkurbúum, er viðurkennd liafa verið af 
atvinnumálaráðherra, skal óheimilt að selja þessar vörur ógerilsnevddar. Und- 
anþegin þessu banni skulu þó fullkomin mjólkurbú, er að dómi atvinnumála- 
ráðherra hafa sérstaka aðstöðu til þess að hreinsa mjólkina á annan hátt og 
koma henni óskemmdri á markaðinn.

Ákvæði fyrri málsgreinar taka ekki til svonefndrar barnamjólkur né til 
þeirrar mjólkur, senj framleidd er innan kaupstaðarins eða kauptúnsins og fram- 
leiðandi selur utan mjólkurbúðar beint til neytenda, enda skulu um slika sölu 
sett ákvæði í reglugerð, er bæjarstjórn eða hreppsnefnd semur og atvinnumála- 
ráðherra staðfestir, og má þar ákveða sektir til bæjar- eða sveitarsjóðs fyrir 
brot gegn henni, allt að 500 kr. Brot gegn ákvæðum fyrri málsgreinar varða 
og sektum til sama sjóðs, allt að jafnhárri upphæð.

2. gr.
Mjólkurframleiðendur á stærri eða minni svæðum, sem selja mjólk og rjóma 

í kaupstöðum eða kauptúnum frá viðurkenndum mjólkurbúum, geta gert með 
sér samþykktir um skipulag sölu á þessum vörum í ákveðnum kaupstöðum eða 
kauptúnum.

Slík svæði nefnast sölusvæði, og geta fleiri en einn kaupstaður eða kaup- 
tún verið innan sliks sölusvæðis.

Mjólkurbú innan sömu sölusaintaka má þó ekki vera fjær sölustað en 70 
km. og félagar þess ekki fjær en 130 km. frá sölustaðnum.

Nú óskar stjórn mjólkurbús eða mjólkurbúa á svæði því, sem samþykkt 
er ætlað að ná vfir, að slik samþykkt sé gerð, og skal þá, með nægum fyrirvara, 
boða til fundar um málið öll mjólkurbú á svæðinu og senda þeim samþykktar- 
frumvarpið til athugunar, en hvert bú kýs sér fulltrúa til þess að fara með at- 
kvæði á fundinum fyrir þess hönd, og hafa fulltrúar livers bús atkvæðisrétt í 
hlutfalli við mjólkurmagn þess á siðastliðnu almanaksári. Eigi verður samþykkt 
gerð nema lienni hafi goldið jákvæði fulltrúar, er samtals hafa vfir að ráða að 
minnsta kosti 75% af samanlögðu mjólkurmagni allra búanna. Nú nær sam- 
þykktarfrumvarp tilskildu atkvæðamagni, og skal það þá sent atvinnumálaráð- 
lierra til staðfestingar ásamt staðfestu eftirriti af fundargerðinni, umboðum 
fulltrúanna og öðrum skilrikjum. Ef ráðherra þykir samþvkktin fara i bága við 
grundvallarreglur laga eða rétt manna, synjar liann um staðfestingu, endur- 
sendir frumvarpið og tilgreinir ástæður fyrir synjaninni. Að öðrum kosti stað-



festir liann samþykktina, skipar fyrir uin birting liennar og tiltekur, livenær 
hún öðhst gildi.

'Samþykkt fellur niður með hæfilegum fvrirvara, sem þar skal ákveðinn, 
ef mjólkurbú eða umboðsmenn mjólkurhúa, sem liafa yfir að ráða að minnsta 
kosti 35% af samanlögðu mjólkurmagni allra húanna, krefjast þess. En sam- 
þykkt verður ekki breytt á annan hátt en til hennar var stofnað.

1 samþykkt má ákveða sektir, allt að 1000 kr., fyrir brot gegn henni, og 
skulu þær sektir renna í verðjöfnunarsjóð, sbr. 3. gr.

3. gr.
Nú er samþykkt gerð samkv. 2. gr., og skal þá stofna verðjöfnunarsjóð fyrir 

hvert sölusvæði. 1 hann skal renna ákveðið gjald af hverjum mjólkurlitra, sem 
seldur er sem neyzlumjólk á sölustað eða sölustöðum samtakanna. Gjald þetta 
skal ákveðið i samþykktinni og má aldrei vera hærra en 5% af útsöluverði geril- 
sneyddrar mjólkur. Sama gjald skal og greiða í verðjöfnunarsjóð af barna- 
mjólk þeirri, sem seld er frá félagsmönnum i mjólkurhúum þeiin, er sam- 
þykktin nær til.

Skvlt er þeim, er mjólk framleiða innan takmarka sölusvæðis, sem sam- 
þykkt er gerð fyrir, og selja hana þar heint frá heimilum sínum til nevtenda, 
að greiða sama gjald til verðjöfnuparsjóðs af hverjum mjólkurlítra, sem ákveð- 
ið hefir verið í samþvkkt, og skal þá miðað við 2500 lítra ársnyt úr hverri kú.

Gjald til verðjöfnunarsjóðs skal greitt í byrjun hvers mánaðar eftir á til 
gjaldkera sjóðsins, og er lögtakskræft.

4. gr.
Verðjöfnunarsjóði skal varið til greiðslu upphótar á verði seldra mjólkur- 

afurða innan sölusvæðisins til framleiðenda, sem eru í fullkonmum mjólkur- 
búum og starfa undir skipulagi samkv. 2. gr., eftir nánari ákvæðum samþykkta 
þeirra, sein þar um getur. 1 þeim samþykktum skal og nánar kveðið á um fyrir- 
komulag og stjórn sjóðsins.

5. gr.
Nú er samþvkktum komið á samkv. 2. gr., og skal þá skipuð 7 manna 

nefnd til þess að ákveða útsöluverð mjólkur á samlagssvæðinu og skera úr á- 
greiningi, sem rísa kann milli seljenda annarsvegar og bæjarstjórnar eða lirepps- 
nefndar hinsvegar, svo framarlega sem þau mál heyra ekki undir úrskurð dóm- 
stólanna. Skulu 2 nefndarmenn kosnir af framleiðendum, þeim er lilut eiga að 
máli, samkv. nánari ákvæðum, er setja má í samþykkt, 2 af bæjarstjórn eða 
hreppsnefnd og 3 skipaðir af atvinnumálaráðherra.

6. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og samþvkktum og reglugerðum, 

sem settar eru samkvæmt þeim, skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

7. gr.
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Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Með frumvarpi þessu er stefnt að því tvennu:

1. Að bæta liollustuhætti um meðferð mjólkur í kaupstöðum og kauptúnum, 
þar sem þvi verður við komið, með því að fyrirskipa, að þar verði aðallega 
seld gerilsneydd mjólk og hreinsuð. Mjólk, sein frainleidd er innan kaup- 
staðar eða kauptúns og seld þar heint til nevtenda, er þó undanþegin þessu 
ákvæði, en þó að sjálfsögðu látin vera háð heilbrigðiseftirliti.

2. Að styðja að skipulagningu um mjólkursölu og gera með því kleift að draga 
úr hinum gifurlega kostnaði, sem leggst á mjólkina með þeirri tilhögun, 
sem nú er á útsölum.
Frumvarpið er fram komið fyrir tilmæli Mjólkurbandalags Suðurlands, en 

í því eru öll sunnlenzku mjólkurbúin.
Fyrir einstökum atriðum frumvarpsins verður gerð nánari grein í framsögu.

Nd. 570. Frumvarp

til laga um Kreppulánasjóð.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Á tímabilinu frá 1. júlí 1933 til 31. des. 1910 skulu vaxtagreiðslur þær, sem 

Búnaðarbanki íslands á að inna af hendi til ríkissjóðs, renna í sérstakan sjóð, 
er nefnist Kreppulánasjóður.

2. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að gefa út ríkisskuldahréf að uppliæð allt að 8 millj. 

kr., tryggð með ábvrgð ríkisins. Vextir af hréfunum skulu vera 4,5%. Bréfin 
skulu gefin út til 40 ára, og innleysist 1/40 þeirra á ári.

Fjármálaráðherra setur reglur um gerð, upphæð og útdrátt hréfanna.
Skuldahréf þessi eru höfuðstóll Kreppulánasjóðs auk framlags þess, sem 

um getur í 1. gr., og skulu þau með nafnverði vera fullgildur gjaldeyrir til 
greiðslu á skuldum eldri en frá 1. janúar 1933, að því leyti sem þær eru ekki full- 
tryggðar með fasteignarverði eða handveði.

3. gr.
Fé sjóðsins skal varið til lánveitinga lianda hændum og öðrum, er reka land- 

húnað sem aðalatvinnuveg, með þeim nánari skilyrðum, er í lögum þessum 
greinir.

Lán og greiðslur úr sjóðnum fara fram sumpart í reiðu fé, sumpart í ríkis- 
skuldabréfum, eftir nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins.
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4. gr.
Skilyrði fyrir lánveitingum úr sjóðnum eru þessi:

1. Að umsækjandi reki landbúnað sem aðalatvinnuveg.
2. Að hann hafi þann bústofn, sem að áliti sjóðsstjórnarirmar er nægilegur til 

• framfærslu f jölskyldu hans samhliða öðrum tekjuvomaii.
3. Að skuldir hans í hlutfalli við eignir séu svo miklar, að sjóðsstjórnin telji 

lionum ókleift að standa við skuldbindingar sínar eða reka bú sitt á heil- 
brigðum grundvelli. Við mat á þvi skal tekið sérstakt tíHit til, hvort eign- 
irnar eru arðberandi eða óarðbærar (t. d. hús á jörðu).

4. Að umsækjandi að dómi sjóðsstjórnarinnar sé vel hæfur til að reka land- 
búnað.

5. Að hann geti sett þá trvggingu fyrir láninu, er .sjóðsstjórnin tekur gilda, 
enda séu lán þessi ásamt skuldum þeim, sem samið er um samkvæmt 42. gr., 
forgangsskuldir næst á eftir þeim forgangskröfum, sem nú eru í lögum.

6. Að hann geti að dómi sjóðsstjórnarinnar staðið undir árlegum greiðslum 
af lánum sínum, er hann liefir fengið stuðning samkvæmt lögum þessum, 
samhliða heilbrigðum búrekstri.

5. gr.
Til aðstoðar sjóðsstjórninni um að afla gagna til ákvarðana um lánveiting- 

ar skal skipa þriggja manna nefnd í liverri sýslu. Skal einn skipaður af sjóðs- 
stjórninni, annar af lilutaðeigandi sýslunefnd, en atvinnumálaráðherra skipar 
formann nefndarinnar.

Sýslunefnd ákveður, hver skuli vera þóknun til nefndarmanna fyrir störf 
þeirra. Skal greiða til hvers 5 kr. á dag upp i dagkaup og ferðakostnað úr Kreppu- 
lánasjóði, en sýslusjóður skal greiða þann kostnað, er verður fram vfir það.

6. gr.
Umsóknir um lán úr Kreppulánasjóði, stílaðar til sjóðsstjórnarinnar, skulu 

sendar hlutaðeigandi héraðsnefnd, sem afgreiðir þær þegar til sjóðsstjórnarinnar 
með rökstuddri umsögn uin, hvort liún telji, að umsækjendur geti komið til 
greina um lánveiting. Ennfremur skal héraðsnefnd útvega og senda sjóðsstjórn- 
inni eftirfarandi gögn svo fljótt sem verða má:

1. Sundurliðaða skrá um eignir lánbeiðanda og mat héraðsnefndar á þeim, 
byggt á síðasta skattaframtali. Sé þar nákvæmlega fram tekið, hverjar fast- 
eignir hans eru, hve mikið hann á af liverri tegund búpenings, vélar og verk- 
færi, kröfur á aðra og annað, sem máli skiptir.

2. Sundurliðaða skrá yfir lánardrottna lánbeiðanda, og skal þar greina skuld- 
arupphæð, hvort skuld er tryggð með veði eða ábyrgð, og liver tryggingin 
er, gjalddaga, afborgunarskilmála, greiðslukjör o. fl.

3. Sundurliðaða skrá yfir áhyrgðir lánheiðanda, og skal þar greina, hverjar 
aðrar tryggingar eru fvrir áhvrgðarskuldunum, og þess getið, liverjar likur 
eru fvrir, að ábyrgðirnar falli á lánheiðanda.

4. Vottorð hreppstjóra um, hve lengi lánheiðandi hefir rekið húskap, og hvar.
Alþt. 1933. A. (46. luggjafarþing). 135
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5. Drengskaparyfirlýsing lánbeiðanda nni, að allar upplýsingar séu gefnar eftir 
beztu vitund.

6. Rökstutt álit héraðsnefndar uni aðstöðu lánbeiðanda til búrekstrar, þar á 
meðal fjölskyldustærð og franifæringatölu, fólksafla og afkomumöguleika.

7. Upplýsingar um aðstöðu til markaðs fyrir búsal'urðir lians og um hlunnindi.
8. Alit héraðsnefndar uni það, pndir hve háum greiðslum. vaxta og afhorg- 

ana lánbeiðanda sé unnt að standa, samhliða lífvænlegum húrekstri.
9. Aðrar upplýsingar, sem sjóðsstjórnin kann að óska effir.

7. gr.
Þegar eftir.að sjóðsstjórnin hefir fengið tillögur héraðsnefndar tekur hún 

ákvörðun um það, hvort lánbeiðandi geti komið til greina við lánveiting. Skal 
hún þá láta hirta þrisvar í Lögbirtingablaðinu áskorun til allra þeirra, sem fjár- 
kröfur eiga á lánbeiðanda, þar með taldar áhvrgðir um að lýsa kröfum sinum 
fyrir stjórn sjóðsins, með sex vikna fyrirvara frá síðustu birtingu auglýsingar. 
Skal í auglýsingunni tekið fram, að allar ótryggðar kröfur falli niður ógildar, ef 
þeim er ekki lýst innan hins tiltekna frests. Ef skuldareigandi, sem eigi hefir 
lýst viðurkenndri kröfu innan hins tiltekna frests, siðar meðan á sainningaunileit- 
unum stendur færir líkur fyrir, að liann liafi eigi átt kost á að sjá auglýsinguna, 
svo sem vegna fjarveru, sjúkdóms o. s. frv., er sjóðsstjórninni þó heimilt að taka 
kröfu hans til greina. Að öðru leyti falla niður þær kröfur, sem eigi er lýst innan 
hins tiltekna frests. Sé ekki lýst öllum þeim kröfuni, sem taldar eru fram sam- 
kvæmt 6. gr. 2. lið, skal sjóðsstjórnin sannprófa, hvort framtalið er rétt.

8. gr.
Að liðnum innköllunarfresti skal sjóðsstjórnin svo fljótt seni því verður 

við komið taka ákvörðun mn, hvort hún telur fært að veita lánbeiðanda lán úr 
Kreppulánasjóði. Telji hún, að umsækjandi geti eigi komið til greina, skal honum 
þegar í stað tilkynnt það, annaðhvort bréflega eða með símskevti.

9. gr.
Nú telur stjórn Kreppulánasjóðs, að umsækjandi uppfvlli þau skilyrði, sein 

lög þessi setja fyrir lánveitingum úr sjóðnum, og skal hún þá svo fljótt sem 
auðið er semja frumvarp til skuldaskila fyrir liann. í frumvarpi skulu taldar 
sér í flokki þær skuldir, er sainningnuni er eigi ætlað að ná til, og getið trygginga 
fyrir þeim, og í öðrum flokki þær skuldir, sem ætlazt er til, að samið sé um. Þá 
skal og skilmerkilega getið, hve háan lmndraðshluta skuldunaut er ætlað að 
greiða af skuldum þeim, er samningar ná til.

10. gr.
Þegar eftir að samningsfrumvarp það, sem i 9. gr. getur, er fullsamið, 

skal sjóðsstjórnin með ábyrgðarbréfi eða símskeyti tilkynna það öllum þeifn 
lánardrottnum, er kröfu hafa lýst í búið, og boða þá á fund með hæfilegum fyrir- 
vara. Samtímis skal skuldunaut sjálfuin tilkynnt efni samningsins, og skal liann 
innan fimm daga frá því tilkynning harst lionum í hendur segja til um, hvort
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hann treystist til að ganga að honum. Sé svar neitandi, skal fundarboð afturkall- 
að í tæka tíð. Þangað til fundurinn er baldinn skal frumvarp eða staðfest afrit 
af því liggja skuldheimtumönnum til sýnis í skrifstofu sjóðsins.

11- gr.
Á skuldheimtumannafundi þeim, er í 10. grein getur, skal sjóðsstjórnin 

leggja fram sainningsfrumvarp, svo og nákvæman efnahagsreikning skuldu- 
nauts, staðfestan af stjórn sjóðsins. Skuldheimtumenn eiga heimting á, að fá 
sérhverjar upplýsingar um hag skuldunauts, er sjóðsstjórnin getur í té látið. 
I’eim er og heimilt að bera fram breytingartillögur við frumvarpið, og skulu þær 
ræddar og bornar undir atkvæði sérstaklega. Verði þær samþykktar, befir sjóðs- 
stjórnin lieimild til að taka frumvarpið aftur, ef hún telur þær verulega máli 
skipta. Að öðrum kosti ber stjórnin frumvarpið undir atkvæði skuldheimtu- 
manna þegar að loknum umræðum og atkvæðagreiðslum um breytingartillögur.

12. gr.
Hljóti frv. atkvæði svo margra skuldheimtumanna, að þeir hafi ráð vfir 

meira en helmingi þeirra krafna, er samningnum er ætlað að ná til, hefir sjóðs- 
stjórnin heimild til að staðfesta það, og er það þá bindandi einnig fyrir þá sknld- 
heimtumenn, er greitt hafa atkvæði móti þvi, eða eigi mætt á fundi. Leysir það 
þá skuldnnaut undan skyldu til að greiða þann hundraðshluta hverrar samnings- 
kröfu, sem undan er skilin í samningnum, bæði gagnvart lánardrottni sjálfum, 
ábyrgðarmönnum og öðrum, er annars befðu átt endurgjaldskröfu á hendur 
honum fyrir greiðslu skuldarinnar.

13. gr.
hegar eftir að samningur er staðfestur skal sjóðsstjórnin ganga frá lánsskjöl- 

um og sjá um, að formlega sé gengið frá öllu því, sem samningurinn kveður á um.

14. gr.
Samningur haggar eigi heimild lánardrottins til að ganga að tryggingu eða 

ábyrgð, sem þriðji maður befir sett fyrir kröfum á skuldunaut.

15. gr.
Samningurinn hefir engin áhrif á þær kröfur, er hér greinir:

1. Skuldir tryggðar með fasteignaveði, þó því aðeins, að skuldarupphæð nemi 
eigi ineiru en verðmæti veðsins. Sé skuldin liærri en verðmæti veðsins sam- 
kvæmt mati því, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná samn- 
ingar til þess hluta skuldarinnar, sem fer fram úr verði veðsins.

2. Skuldir tryggðar með handveði. Gildir að öllu hið sama um þær og binar, 
sem taldar voru undir 1. lið.

3. Forgangskröfur samkv. 8. kap. skiptalaganna, að svo miklu leyti sem eigur 
skuldunauts teljast hrökkva fvrir þeim.

4. Skuldir tryggðar með lausafjárveði, stofnaðar fyrir 1. jan. 1933, að svo 
miklu levti sem veðið hrekkur fyrir þeim. Komi það hinsvegar í ljós, að
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skuldin sé hærri en verðmæti veðsins samkvæmt mati því á cigum skuldu- 
nauts, sem lagt er til grundvállar við samningsgerðina, ná samningar til 
þess hluta skuldarinnar, sem fer fram úr verði veðsins.

16. gr.
Frá því að skuldunautur hefir sent lánbeiðni til sjóðsstjórnarinnar og þang- 

að til samningaumleitunum endanlega er lokið, má skuldunautur eigi grciða 
skuldheimtumönnum skuldir, sem áður eru stofnaðar, hvort sem þær eru fallnar 
i gjalddaga eða eigi, nema um veðkröfur eða ótvíræðar forgangskröfur sé að 
ræða. Hann má ekki heldur selja né veðsetja eignir sinar, umfram venjulega af- 
urðasölu og til tryggingar rekstrarlánum, né gera neinar þær ráðstafanir, er 
veruleg áhrif geti haft á efnahag lians. Komi í ljós eftir að samningur hefir verið 
staðfestur, að skuldunautur hefir brotið ákvæði greinar þessarar, er sjóðsstjórn- 
inni heimilt að ógilda samninginn og endurheimta lánið án fyrirvara, ef útborg- 
að hefir verið. Það fé, er skuldheimtumenn þegar hafa tekið á móti, verður 
eigi endurheimt.

17. gr.
Frá því að skuldainnköllun er útgefin og' þangað til samningaumleitunum 

er lokið, má enginn af skuldheimtumönnum gera aðför hjá skuldunaut, né held- 
ur verður bú hans tekið til gjaldþrotaskipta á sama tíma. Xú takast eigi samn- 
ingar og bú skuldunauts er tekið til gjaldþrotaskipta áður en sex mánuðir eru 
liðnir frá því samningaumleitunum lauk og við skiptin kemúr það í liós, að 
skuldunautur hefir brotið gegn ákvæðum 16. gr., og má þá með málsókn rifta 
þeim samningum eða greiðslum, er ólöglega liafa fram farið, samkv. reglum 
gjaldþrotaskiptalaga, enda sé málsókn hafin innan sex vikna frá því húskipti 
byrja. Tímabilið frá því að skuldarinnköllun er útgefin og þangað til samnings- 
umleitunum er lokið telst ekki með fyrningartíma skuldar, vixilréttar né neinna 
réttaraðgerða.

18. gr.
Lánum úr Kreppulánasjóði skal varið einungis til greiðslu á skuldum lán- 

takanda, og verða þau veitt gegn þeim trvggingum, er stjórn sjóðsins metur gild- 
ar. Lánin er heimilt að veita fil allt að 12 ára, og nemur þá árgjald, vextir og af- 
borgun 5 af hundraði.

Þó skal það áskilið, að ef efnahagur lántakanda breytist svo, að honum 
verði auðvelt að greiða lán sitt á skemmri tima, að dómi sjóðsstjórnar, þá geti 
hún gert honum að greiða hærri afborganir af láninu.

Ennfremur skal það áskilið, að ef lántakandi breytir um atvinnuveg, þá sé 
sjóðsstjórninni heimilt að segja láninu upp.

Gjalddagi skal vera 15. nóv. ár hvert. Ef ekki eru gerð skil á árgjaldi fyrir 
31. des. næst á eftir gjalddaga, er lánið alft fallið í gjalddaga, og ber stjórn sjóðs- 
ins þá að gera nauðsvnlegar ráðstafanir til innheimtu þess.

19. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs fram til 31. desember 1934 skipa þrír menn, aðal- 

bankastjóri Búnaðarbankans og tveir menn, er atvinnumálaráðherra skipar eftir
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tilnefningu landbúnaðarnefnda Alþingis. En eftir þann tíma skal stjórn Bún- 
aðarbankans falin stjórn sjóðsins án endurgjalds.

Búnaðarbankinn .liefir á bendi afgreiðslu sjóðsins og reikningshald. Beikn- 
ingar hans skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Búnaðarbankans, úrskurð- 
aðir af atvinnumálaráðlierra og birtir í B-deild stjórnartíðindanna.

20. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs er heimilt að taka láu til þess að flýta fyrir starf- 

semi sjóðsins, en þó aldrei meira en svo, að öruggt sé, að lánin verði endurgreidd 
með því fé, er til sjóðsins á að falla samkv. 1. gr.

21. gr.
Lánveitingum úr Kreppulánasjóði skal vera lokið fyrir 31. desember 1934.

22. gr.
l'rá 1. janúar 1941 skulu öll árgjöld Kreppulánasjóðs, að frádregnum rekstr- 

arkostnaði sjóðsins, endurgreidd ríkissjóði við reikningslok hvers árs.

23. gr.
Heimilt er stjórn Kreppulánasjóðs, með samþykki ráðherra, að greiða úr 

sjóðnum afborganir og vöxtu af fasteignaveðslánum hænda, eftir þvi sem ákveðið 
kann að verða með sérstökum lögum.

24. gr.
1 reglugerð fyrir Kreppulánasjóð má setja þau ákvæði um stjórn sjóðsins, 

starfrækslu og dráttarvexti, er nauðsynleg þvkja, þótt ekki sé gert sérstaklega 
ráð fyrir þeim í þessum lögum, enda fari þau ekki í bága við nein ákvæði í 
lögunum.

25. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 571. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um virkjun Sogsins.

Frá Einari Árnasyni og Ingvari Pálmasyni.

Við 4. gr. Fyrir „7“ koma: 4,
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Nd.. 572. Breytingartillögur

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 15 14. júni 1920 Útflntningsgjald af síld o. fl.].

Frá Jólianni Jósefssvni.
Við 1. gr.

a. 2. málsgr. orðist svo:
I stað orðanna „fiskmjöli þurrkuðu“ í 2. málsgr. sömu greinar kemur: 

sólþurrkuðu fiskmjöli.
b. A eftir koma 2 nýjar málsgr.:

Aftan við 5. málsgr. sömu greinar koini ný málsgr.:
Af liverjum 100 kg. af eldþurrkuðu fiskmjöli kr.'0,50.

Ed. 573. Frumvarp

til laga um eftirlit með sparisjóðum.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Fjármálaráðherra er heimilt að fela stjórn Landsbanka íslands að láta starfs- 

lið bankans endurskoða alla sparisjóði landsins einu sinni á ári og gefa árlega út 
vfirlitsskýrslu um liag sjóðanna.

2. gr.
Lög nr. 48 20. júní 1923, um eftirlitsniann mcð bönkum og sparisjóðum, 

skulu úr gildi numin.
3. gr.

Lög' þessi öðlast gildi þegar í stað.

Ed. 574. Lög
um viðauka við lög um veð, nr. 18 4. nóv. 1887, og lög um viðauka við þau lög, 
nr. 34 31. maí 1927.

(Afgreidd frá Ed. 6. maí).

1- gr.
Aftan við 1. gr. laga nr. 34 31. maí 1927 (4. gr. laga nr. 18 4. nóv. 1887) komi:
Akvæði 89. gr. skiptalag'a, nr. 3 12. apríl 1878, gilda eigi um veðrétt þennan, 

að undanteknum kröfum þeiin, er um ræðir í 3. og 5. lið 83. greinar þeirra laga.
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2. gr.
Aftan við 6. gr. laga nr. 18 4. nóv. 1887 komi:
Svo er og þeim, er veðsetur skrásett skip, rétt að semja svo um, að skipinu 

skuli, auk venjulegs fylgifjár, fylgja aðrir lausafjármunir, sem ætlaðir eru til 
notkunar á skipinu, svo sem kola- og olíubirgðir þær, sem í skipinu eru í þvert 
skipti, veiðarfæri, skipsbúnaður og önnur áhöld.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 575. Lög
um eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð.

(Afgreidd frá Ed. 6. mai).

1- gr.
Bæjarstjórn Reykjavíkur er heimilt að láta taka eignarnámi um 80 hektara 

landsvæði, sem liggur suðvestan í og vestan við Öskjuhlíð hér í bænum, en land- 
svæði þetta er nú þinglesin eign The Harbours and Piers Association.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 576. Frumvarp
til laga um veiting ríkisborgararéttar.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

Rikisborgararétt skulu öðlast:
1. Ammendrup, Paul Christoffer, fæddur í Danmörku.
2. Augustsen, Bjarne August, fæddur i Noregi. .
3. Brynjólfur Björnsson, fæddur i Danmörku.
4. Honningsvaag, Petter Matthias, fæddur i Noregi.
5. Jensen, Frede, fæddur í Danmörku.
6. Kobbelt, Eduard August, fæddur í Þýzkalandi.
7. Kristensen, Arne, fæddur í Noregi.
8. Nielsen, Niels Christian, fæddur i Dannlörku.
9. Olsen, Jentoft G. H., fæddur í Noregi.

10. Olsen, Simon Andreas, fæddur í Noregi.
11. Pedersen, Hagerup M. S., fæddur i Noregi.
12. Rönning, Johan, fæddur í Noregi.
13. Vidnes, Peder R. S. Olsen, fæddur í Noregi.
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Nd. 577. Frumvarp
til laga um útflutning saltaðrar sildar.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr-
Sérhver tunna saltaðrar síldar, sem út er flutt, skal vera auðkennd með 

orðinu „lsland“ á öðrum botni tunnunnar, ásarnt einkennisstöfum eða firma- 
nafni útflytjanda þess, er í lilut á.

2. gr.
Bannað er að afvatna síld, sem áður hefir verið söltuð, ef hún er ætluð til 

útflutnings.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 500—5000 kr., er renna í rík- 

issjóð. Mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið með sem almenn lög- 
reglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast • þegar gildi.

Nd. 578. Nefndarálit
um frumvarp til laga um notkun einkennisbúninga og annara einkenna.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefir klofnað um þetta mál. Leggur meiri hl. til, að það verði sam- 
þykkt. Einn nefndarmanna meiri hlutans hefir þó sérstöðu í málinu og hefir 
áskilið sér rétt til brevtinga. Skrifar hann því undir nefndarálitið með fyrirvara.

Alþingi, 6. maí 1933.
Sveinbjörn Högnason, Guðbr. ísberg, Steingr. Steinþórsson. 

form. fundaskr., með fyrirv.

Nd. 57í>. Frumvarp
til laga um sérstakan lögreglustjóra í Akureyrarkaupstað og Eyjafjarðarsýslu. 

Flm.: Guðbrandur Isberg.

1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að setja eða skipa sérstakan lögreglustjóra i Ak- 

ureyrarkaupstað og Eyjafjarðarsýslu,



Pingskjal 579—580 1081

2. gr.
Lögreglustjóri sá, er settur eða skipaður yrði samkv. lögum, þessum» skal 

hafa á hendi: Lögreglustjórn, meðferð lögreglumála og sakamála og leggja 
dóm á þau. Strandmál, skrásetning skipshafna, mæling og skráning skipa. 
Heilbrigðismál, firmaskrásetning, vegabréf, umsjón með1 hegningarhúsinu á 
Akurevri. Útnefning matsmanna og skoðunarmanna utan réttar, afgreiðslu levf- 
isbréfa til atvinnurekstrar, löggilding atvinnubóka, afgreiðsluvottorða um upp- 
runa vöru, hlunninda- og aflaskýrslur. Ennfremur skal lögreglustjóri hafa á 
hendi forstjórn tollgæzlu, innheimtu á sköttmn og tollum i rikissjóð,. öðrum 
en mamntalsfoókargjöldum, gjöklum til slysatryggingarinnar, afgreiðslu skipa 
og innheimtu skipagjalda.

3. gr.
Laun lögreglustjóra, er séu jöfn launum bæjarfógetans á Akureyri eins og 

þau eru ákveðin i launalögum, og skrifstofukostnaður greiðist úr ríkissjóði.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr ein argerð.
Frumvarp þetta er flutt eftir beiðni bæjarsfcjóraar Akureyrarkaupstaðar. 

Er það álit bæjarstjórnarinnar, að sú skipting á störfum, sem hér er farið fram 
á, sé bráðnauðsvnleg eins og þar hagar til, og leggur því mjög ríka áherzlu á, 
að henni fáist framgengt, enda sé þess samtímis gætt, ef frv. nær að verða að 
lögum, að við skiptinguna verði hvorki brotinn réttur á núverandi bæjarfó- 
geta á Akurevri né lögverndaðir hagsmunir lians á nokkurn liátt bornir fyrir 
borð.

Nd. 580. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 45 frá 1926, um almannafrið á helgidögum 
þjóðkirkjunnar.

Flm.: Sveinbjörn Högnason, Sveinn Ólafsson.

1. gr.
A eftir 2. málsgr. i 1. gr. kemur ný málsgrein, svo liljóðandi:
Hver sá, sem vinnur lijá öðrum, á rétt til livíldar á helgidögum þjóðkirkj- 

unnar, nema annað sé um samið. Aldrei má þó með samningi binda mann til 
vinnu nema annanhvern helgidag.

Ákvæði þessi taka þó ekki til venjulegra innanliússverka eða til þeirra 
verka, er eigi riiá fresta, svo sem skepnuhirðingar, uinhirðu véla, er þurfa dag- 
legrar gæzlu, vinnu á skipum, þar sem fylgt er reglum uin vökuskipti, og ann- 
ars því um líks.

Alþt. 1933. A. (4t>. löggjafitrþing). 136
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Eigi má heldur skuldbinda niann til vinnu að veiðiskap eftir kl. 1OV> f. li. 
og til kl. 1 e. li. á helgidegi.

2. gr.
7. gr. orðist þannig:
Bönn þau, seni talin eru i undanfarandi greinum, ná vfir allan daginri 

föstudaginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátiðanna. Þau gilda einnig eftir 
kl. 6 kvöldið fyrir þessa daga.

3- gr-
A eftir 7. gr. komi 2 nýjar greinar, er verða 8. og 9. gr., og breytist eftir 

því greinatala laganna:
a. (8. gr.) Báða helgidaga stórhálíðanna, skírdag og föstudaginn langa eru 

bannaðar vínveitingar á opinherum veitingastöðum.
b. (9. gr.) Rétt er, að fiskimenn séu í höfn á jólum, og lieima, ef skipstjóri 

telur þvi verða við komið.
" 4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta er undirbúið í samráði við og með aðstoð atvinnumálaráðh. 

af þriggja manna nefnd, sem síðasti aðalfundur Prestafélags íslands kaus til 
þess að endurskoða helgidagalöggjöfina og koma fram með breytingar, þar 
sem þess væri einkum þörf. Það þótti ekki rétt að bera fram neinar stórfelld- 
ar brevtingar að svo stöddu máli, heldur reyna að rétta lilut þeirra, sem rétt- 
inn liafa nrinnstan, eða jafnvel engan í þessum efnum. En í þeim flokki eru 
fvrst og fremst bifreiðarstjórarnir, sem gildandi helgidagalöggjöf trvggir eng- 
an rétt, og þá einnig sjómenn vorir, sem stundum hafa jafnvel orðið að láta úr 
höfn þegar stórhátíðir fara i hönd eða lielgi er að byrja, til að nota þær sem 
bezt. Frv. þetta fer aðeins skammt til að bæta úr þessu, en mundi þó, ef að 
lögum vrði, stuðla að þvi, að á þessu yrði nokkur brevting til bóta.

Nd. 581. Tillaga

til þingsályktunar um heimild handa ríkisstjórninni til þess að taka lán til 
brúargerðar á Múlakvísl.

Frá atvinnumálaráðherra.

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að taka allt að 120 þús. króna 
lán til brúargerðar á Múlakvisl i Skaftafellssýslu og til nauðsynlegra vega- 
gerða í sambandi við þetta mannvirki.
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Greinargerð.

Það mun vera hægt að útvega nú þegar lán erlendis að upphæð 120 þús. 
ísl. krónur til 12 ára með 6<> ársvöxtum án affalla og afborgunarlaust fyrstu 
3 árin. Ríkisstjórnin leggur áherzlu á að fá að nota þennan lánsmöguleika til 
samgöngubóta og atvinnubóta á þessu sumri.

Nd. 582. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41 4. júni 1924.

Frá Bergi Jónssvni.

1. Við 1. gr. B. 12. c. Nýr stafliður:
Frá Vestfjarðavegi á Mikladal um Miðvörður að Haga á Barðaströnd.

2. Við 1. gr. B. 12. Nýr töluliður:
Foss-heiðarvegur: Frá Bíldudal um Fossheiði á Vestfjarðaveg á Barða- 
strönd.

Nd. 583. Breytingartillögur
við frumvarp til laga til varnar óréttmætum verzlunarháttum.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Óheimilt er hverjum þeim, sem selur vöru eða hefir hana á boðstól- 

um, að setja á hana villandi auðkenni til þess að hafa álirif á eftirspurn 
hennar eða sölu. Slík villandi auðkenni má hvorki setja á vöruna sjálfa, 
umbúðir hennar eða einkennismiða, né á auglýsingaspjöld, reikninga, 
vöruskrár eða önnur verzlunarskjöl. Villandi teljast:
a) auðkenni, sem gefa rangar upplýsingar eða geta vakið rangar hug- 

myndir um framleiðslustað (eða land) vörunnar, um tegund hennar, 
tilbúning, efni, samsetning, gerð, eiginleika, áhrif eða verðlag.

b) auðkenni, sem komið geta kaupandanum til þess að halda það, að all- 
ur sá mismunandi varningur, sem í verzlun er á boðstólum, stafi 
frá sama framleiðslustað (eða landi), eða sé búinn til á sama hátt, þótl 
þessu sé ekki svo varið nema að sumu leyti.

c) auðkenni, sem segja ósatt um það, að vara hafi lilotið viðurkenningu 
á sýningu, hafi verið reynd af opinberum yfirvöldum eða hlotið með- 
mæli þeirra, eða njóti eða liafi notið einkaleyfisverndar. Falli niður 
einkalevfi eða slíkt, má þó halda tákni þess á því af vörunni, sem það 
hefir verið sett á áður en levfið féll niður.
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Brot gegn ákvæðum þessum varða sektuni, frá 50 til 4000 krónuin.
Refsinguna má þó þyngja, þannig að hún verði allt að sex niánaða einfalt 
fangelsi, þegar sökin er mikil, sérstaklega ef um er að ræða ítrekað brot.

Sá, seni sakfelldur er fvrir þessi brot, skal einnig skvldaður til þess 
í dóminuin að leiðrétta liin villandi auðkenni á vörunuin, ef þær eru enn 
í eigu lians eða umráðujn. Ef uni er að ræða vörur, sem framleiddar eru 
erlendis, skal liinn sakfelldi þó mega flytja þær úr landi, ef hann kýs það 
heldur.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Sakarauki skal það teljast, ef hin villandi auðkenni, sem 1. gr. fjallar 

uni, eða upplýsingar um þau eru hreiddar út í hlaðatilkynningum (aug- 
lýsinguni), með fregnmiðum eða á auglýsingaspjöldum, sem mikið ber á.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Refsiákvæði þau, sem að framan greinir, skulu þó ekki gilda um þau 

auðkenni -- þótt þau gætu vakið ranga hugmynd um framleiðslustað vör- 
unnar —, sem hafa að ahnenningsáliti eða samkvæmt viðskiptavenjum 
fengið þá merkingu að tákna almennt tegund eða framleiðsluhætti vör- 
unnar eða því um líkt, en ekki framleiðslustaðinn beinlínis.

Nú er það æskilegt vegna almenningsheilla, að einhver vöruauðkenni 
séu undanþegin ákvæðum þessuin, og má þá veita slíka undanþágu með 
konunglegri tilskipun. Rrot á ákvæðum slíkrar tilskipunar varða refsing- 
um samkvæmt í. gr.T shr. 2. gr., laga þessara.

Auðkenni, sem í því er fólgið, að greind er mynt, mál eða vog, telst 
ekki auðkenning á framleiðslnstað vörunnar. Þótt notuð sé í vöruauð- 
kenni önnur tunga en tunga þess lands, sem varan er framleidd í eða flutt 
frá, ber ekki að telja það eitt villandi auðkenni, nema form og efni auð- 
kennisiils sé einnig að öðru levti saknæmt samkvæmt lögum þessum.

Auðkenni, sem eitt út af fyrir sig gæti talizt villandi um framleiðslu- 
stað vöru, skal þó ekki talið svo, ef því fylgir greinileg og rétt viðbót, seni 
segir til um hinn rétta framleiðslustað.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Bannað er að selja eða hafa á hoðstólum hér á landi vörur, sem 

merktar eru sjálfar, eða á miða eða umþúðir, eða með tilsvarandi heitum, 
alþjóðamerki hjúkrunar- og mannúðarstarfsemi, eins og merkjum hins 
svo nefnda „Rauða kross“ eða „Genfar kross“.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektuni, allt að 200 kr.
Sömu refsingu skal sæta:

a) sá, sem í heimildarleysi notar slik inerki, auðkenni eða nöfn á aug- 
lýsingaspjöldum, auglýsingum, reikningum, vöruskrám eða öðrum 
verzlunarskjölum.

h) sá, sem notar íslenzka ríkisskjaldarmerkið, eða útlend ríkisskjaldar- 
merki án þess að hafa fengið til þess sérstakt leyfi.

e) sá, sem selur eða hefir á hoðstólum vörur, framleiddar erlendis eða 
erlendar að uppruna, ef á þær eða umbúðir þeirra hefir í heiniildar-
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leysi verið sett mynd eða nafn íslenzka fánans, skjaldarmerki íslenzka 
ríkisins eða niynd af konunginuni og ættmönnum hans.

5. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Þegar boðnar eru á uppboði vörur, sem sagðar eru stafa að einhverju 

eða öllu levti frá nafngreindum niönnum eða úr tilteknum húum, skal 
þess greinilega getið á uppboðinu urn þessa muni, úr livaða búi eða frá 
hvaða mauni þeir stafi hver um sig. Ef haldið er uppboð á munum eða 
vörum frá nafngreindum manni eða úr tilteknu búi, skal þess getið greini- 
lega í uppboðsauglýsingunni, ef á uppboðinu á jafnframt að selja aðra 
muni.

1 liverri uppboðsauglýsingu skal þess getið, hvort það, sem selja á, er 
selt fyrir reikning uppboðsbeiðanda eða annars manns.

6. Við 10.. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo: og skal hann þá sæta sektum, 
allt að 6000 kr., og ef miklar sakir eru, allt að 6 mánaða einföldu fangelsi.

7. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Ef einhver notar sjálfur eða veitir öðrum i heimildarlevsi upplýsing- 

ar um verzlunar- eða rekstrarlevndarmál núverandi eða'fyrrveraaidi liús- 
bónda sins eða félaga, eða rýfur af ásettu ráði samningsbundið trúnaðar- 
samband, sem veitt liefir honum vitneskju um þessi levndarmál, þá skal 
hann sa?ta sektum, allt að 6000 krónuin, eða 6 niánaða einföldu fangelsi, 
ef sakir eru miklar. Þó skal refsingin falla niður, ef liðin eru meira en 3 
ár frá því að samningum var slitið.

8. Við 15. gr. Fvrir „tildæma ‘ í 4. málsgr. komi: dæma.
9. Fvrirsögn frv. orðist þannig:

Frumvarp til laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum.

Nd. 584. BreytingartiUegur

við frv. til stjórnarskipunarlaga um hrevt. á stjórharskrá konungsrikisins fs- 
lands, 18. maí 1920.

Flm.: Halldór Stefánsson, Lárus Helgason.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:

A Alþingi eiga sæti 46 þjóðkjörnir þmgmenn, kosnir leynilegum kosn- 
ingum, 40 þingmenn kosnir í sérstökum kjördæmum og 6 þingmenn kosn- 
ir í einu lagi fvrir land allt.

Hver sýsla og hver kaupstaður, sem hefir full kaupstaðarréttindi, 
skal vera kjördæmi fvrir sig. Xú brevtist tala sýslufélaga eða kaupstaða, 
og breytist þá tala þingmanna samkv. því.

Þingmenn skulu kosnir þannig:
a. 24 þingmenn og jafnmargir til vara skulu kosnir óhlutbundmun kosn-
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ingum í þessum kjördæmum, einn í liverju: 1. Borgarfjarðarsýslu, 2. 
Mýrasýslu, 3. Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, 4. Dalasýslu, 5. Austur- 
Barðastrandarsýslu, 6. Vestur-Barðastrandarsýslu, 7. Vestur-lsafjarðar- 
sýslu, 8. ísafjarðarkaupstað, 9. Norður-ísaf jarðarsýslu, 10. Strandasýslu, 
11. Vestur-Húnavatnssýslu, 12. Austur-Húnavatnssýslu, 13. Siglufjarðar- 
kaupstað, 14. Akureyrarkaupstað, 15. Suður-Þingevjarsýslu, 16. Norð- 
ur-Þingevjarsýslu, 17. Sevðisfjarðarkaupstað, 18. Neskaupstað, 19. 
Austur-Skaftafellssýslu, 20. Vestur-Skaftafellssýslu, 21. Vestmannaeyja- 
kaupstað, 22. Gullbringusýslu, 23. Hafnarfjarðarkaupstað, 24. Kjósar- 
sýslu.

b. 12 þingmenn og jafnmargir til vara skulu kosnir hlutbundnum kosn- 
ingum í þessum kjördæmum, tveir í hverju: 1. Skagafjarðarsýslu, 2. 
Eyjafjarðarsýslu, 3. Norður-Múlasýslu, 4. Suður-Múlasýslu, 5. Rangár- 
vallasýslu, 6. Árnessýslu.

Ber minni hlutanum annað þingsætið, ef hann fær % hluta 
greiddra gildra atkvæða eða meira á móti meiri hlutanum.

c. 4 þingmenn og jafnmargir til vara skulu kosnir í Revkjavik hlutbundn- 
um kösningum eftir aðferð de Hondts.

d. 6 þingmenn og jafnmargir til vara skulu kosnir lilutbundnum kosn- 
um í einu lagi um land allt samtímis því sem kjördæmakjör fer fram, 
eftir aðferð de Hondts.

Þingmenn skulu kosnir til fjögurra ára.
Devi þingmaður eða forfallist frá þingsetu, tekur varamaður sæti 

hans.
2. Við 2. gr. Við greinina hætist ný málsgrein:

Þinginenn efri deildar skulu koánir af sameinuðu þingi í þingbyrjun 
eftir hverjar almennar kosningar.

3. Á milli 7. og 8. gr. komi ný grein (Greinatalan hrevtist samkv. því):
Fvrri málsgrein 44. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 43. gr., orðist

svo:
Alþingismenn eru eingöngu hundnir við sannfæringu sína, en hvorki 

. við nokkrar reglur frá kjósendum sínum né við samþvkktir stjórnmála-
flokka eða flokksstjórna þeirra.

Nd. 585. Breytingartillaga

við frv. til laga um heimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar.

Frá kreppunefnd.

Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Stjórn kreppulánasjóðs heimilast að gera nauðsvnlegar ráðstafanir til 

þess að hönkunum verði fært að veita afborgunarfresti þá, sem um ræðir í 1. 
og 2. gr., og lána til þess fé úr kreppulánasjóði.



t’ingskjal 586 1087

Ed. 586. Nefndarálit
um frv. til fjárlaga fvrir árið 1934.

Frá fjárveítinganefnd.

Þar sem fjárlögin eru lögð fyrst fyrir neðri deild, lilýtur aðalrannsókn þeirra 
og erinda, er þinginu berast um fjárbeiðslur til allskonar framkvæmda, andlegra 
og verklegra, að falla í hlut fjárveitinganefndar þeirrar deildar, og verður því 
þ’ingið að bvggja að verulegu leyti á rannsókn hennar, enda hefir nefndin í neðri 
deild miklu meiri tíma vfir að ráða en nefndin hér í deildinni, meðal annars af 
því, að nefndarmenn hafa venjulega ekki öðrum nefndarstörfum að gegna sam- 
tírnis, auk þess, sem nefndin er fjölskipaðri og getur því frekar skipað undir- 
nefndir til ýtarlegrar rannsóknar einstökum máluni.

Þegar fjárlögin koma til efri deildar, cr venjulega liðið allmjög á þingtím- 
ann, svo að nefndin hér hefir skömmum tima yfir að ráða. Störf nefndarinnar 
mótast því nokkuð af þessu. Hún verður aðallega að einskorða starf sitt við end- 
urskoðun á fjárlagafrv., en rannsakar nánar þau ein atriði, er sérstök ástæða 
virðist til.

Nefndin lítur svo á, að það sé ein æðsta skylda Alþingis að vanda sem hezt 
afgreiðslu fjárlaganna, með því að áætla tekjurnar varlega og tína til nákvæm- 
lega öll gjöld, sem undanfarandi reynsla og framtíðarhorfur henda til, að ríkið 
þurfi að inna af hendi. Vilji svo tekjurnar ekki hrökkva fyrir gjöldunum, verður 
fjárveitinganefndin að leita Iags um, hvort ekki niegi draga eitthvað úr þeim, 
og jafnframt er þá óhjákvæmilegt að synja margra fjárveitinga, sem mjög 
æskilegar geta þó verið, þar til þingið hefir §agt til um, hvort það treystist til að 
auka tekjur ríkissjóðs, því að rika áherzlu verður á það að leggja að afgreiða 
tekjuhallalaus fjárlög, enda sé þess krafizt, að ríkisstjórnin verji sem minnstu 
fé umfram heimildir, nema hrýn nauðsyn beri til.

Vitanlega getur þörf þjóðarinnar krafizt meiri fjárframlaga frá ríkinu en 
lögboðnar tekjur levfa, en þá verður löggjafarvaldið að sjá fyrir nýrri fjárút- 
vegun áður en þau eru ákveðin.

Til skannns tíma befir allmjög brostið á, að öll fyrirsjáanleg gjöld ríkis- 
ins hafi verið talin í fjárlögum, og hefir af því meðal annars stafað sá mikli 
mismunur, sem orðið hefir á niðurstöðutölum fjárlaga og landsreikninga, en á 
síðustu þingum hefir mjög kappsamlega verið unnið að því að kippa þessu í 
lag, enda nrikið orðið ágengt með samstarfi fjármálaráðherra og fjárveitinga- 
nefnda.

Fjárlagafrumv., sem lagt var fyrir þetta þing, virtist sæmilega undirbúið 
og tók sömuleiðis ýmsum endurbótum bjá fjárveitinganefnd neðri deildar, með- 
fram fyrir nýrri og betri vitneskju; en eftir afgreiðslu þess í deildinni er þó 
greiðsluhalli á frv. eftir sjóðsyfirliti orðinn rúmar 190000 kr., auk þess sem bein 
gjöld eru falin í 22. gr., sem nema nokkrum tuguin þúsunda, svo að raunveru- 
legur greiðsluballi er allt að milljónarfjórðungi.

Nú er í frv. ekkert ætlað til beinna kreppuráðstafana, sem óhjákvæmilegt
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virðist þó að gera eins og nú cr ástatt, enda mun nefndin atliuga það til 3. umr. 
Fjár til þeirra verður því að afla með nýjum tekjum.

Fjárhagshorfur ríkisins eru því allt annað en glæsilegar. Fjárveitinganefnd 
þessarar deildar lék mjög hugur á að henda á mikið og margt, -er spara rnætti í 
útgjöldum, en verður við það að kannast að loknu verki, að lítt hefir tekizt.

Hinsvegar hefir nefndin við starf sitt kynnzt ýmsum þörfum einstaklinga, 
félaga og stofnana, sem mjög æskilegt væri, að ríkið lílypi að einhverju leyti 
undir bagga með að fullnægja, en á krepputímum verður þó að synja um fjár- 
styrk til flestra hluta, nema þá helzt þess, sem miðar að því að tryggja atvinnu- 
rekstur og afkoinu borgaranna þegar í stað. Örfáar brtt. til hækkunar gjöldum 
hefir nefndin þó leyft sér að flytja, og skal nú farið nokkrum orðum um þær.

1 neðri deild var fjárveiting til slvsavarna liækkuð um 7000 kr., með það 
fvrir augum að leggja síma að Hjörsev og Straumfirði á Mýrum. Eðlilegra virð- 
ist, að allar f járveitingar til síma séu í sömu grein, og þessar símalínur virðast 
lieyra undir einkasíma, þar sem þær fyrst og fremst eru í þágu einstakra heim- 
ila, þó að þær séu jafnframt mikilsverður liður í slvsavörnum og sanngirni 
mæli með, að þær fái rífari styrk en venjulegir einkasímar.

Nefndinni harst og beiðni um framlög til síma út i Brokey á Breiðafirði, 
sem áætlað er, að kosti allt að 1000 kr. Virðist likt ástatt um þessa línu og hinar.

Lagt er þvi til að hækka fjárveitinguna til einkasíma upp í 30000 kr. og að
af henni sé varið:

a. til sima að Hjörsev og Straumfirði ............................... 5500 kr.
b. til síma út í Brokey ........................................................  2500 —

hvorttveggja gegn því, að línurnar séu einkasímar og að hlutaðeigendur leggi til 
efnisflutning og fé, sem til vantar.

Aðalhækkunartillögur nefndarinnar eru við 13. gr., til samgöngumála.
Fyrst er lagt til að veita 6000 kr. til l’théraðsvegar. Þar sem vegur þessi er 

langur og að mestu ólagður og liggur um allf jölmenna hyggð, virðist öll sann- 
girni mæla með nokkurri fjárliæð til hans.

Á Skagaströnd hefir bátaúlvegur aukizt allmikið hin síðari ár, en þar er að- 
eins ein örstutt bryggja, með því að ekki liefir enn þótt fært, livorki fyrir rikið 
né héraðið, að ráðast í fyrirhugaða hafnargerð. Það er því afarseinlegt og eigin- 
lega litt kleift fvrir báta að atliafna sig. Er því hin mesta nauðsyn að lengja 
bryggjuna nokkuð, og er undirbúningur hafinn i því skyni.

I Ólafsvik hefir í mörg undanfarin ár staðið yfir bygging hafnargarðs, og er 
mjög brýn þörf á að fullgera liann, svo að liann komi að tilætluðum notum. 
Ætlazt er til, að honum verði lokið með ráðgerðri fjárveiting.

A Sandi er inikil vélbátaútgerð, en þar vantar mjög bagalega uppfvlling til 
að geta lagt upp aflann.

Lagt er því til, að liðurinn til liafnar- og lendingabóta sé hækkaður um kr. 
12000 og að sú viðbót skiptist þannig:

a. til Skagastrandar .......................................................... kr. 3000.00
b. — Ólafsvíkur ................................................................ — 7000.00
c. — Sands .........................  — 2000:00

allt gegn tvöföldu tillagi annarsstaðar frá.



F’ingskjal 586 1089

Aðstoðarmaður vitamálastjóra telur sig hafa verið órétti heittan fvrr meir 
uni launagreiðslu (starfsárauppbót), og þar sem nokkuð virðist til í því, miðað 
við hliðstæðan starfsmann, er lagt til að verða við kröfu lians.

Þá telja kunnugir inenn ómögulegt að halda uppi ábúð og gisting á Hraun- 
tanga á Axarfjarðarheiði og á Kvískerjum á Breiðamerkursandi fvrir aðeins 400 
kr. árlegan styrk til hvors staðar, og er því lagt til að hækka styrkinn undir 13. 
gr. A. XII. um 200 kr., eða 100 til hvors staðarins.

Þar sem skýr lagafyrirmæli eru um að veita 24000 kr. í livers árs fjárlög- 
um til hýsingar prestssetra, virðist sjálfsagt að telja þá fjárhæð i rekstrarreikn- 
ingi í stað þess að heimila lántöku í þessu skyni.

Þá er lagt til að hækka fjárveitingu (laun) til háskólans um 500 kr., til að 
trvggja honum kennara í lífeðlisfræði.

Sömuleiðis er lagt til að hækka fjárveitingu til aukakennslu í menntaskól- 
anum á Akureyri, til að tryggja honum sem aukakennara ungan og mjög efni- 
legan kennara, Þórarin Björnsson.

Menntaskólahúsið á Akureyri liggur undir stórskemmdum vegna málning- 
arskorts o. fl., og er því lagt til að auka fjárveiting til viðhalds og endurbóta um 
7000 kr.

Þá eru taldar óhjákvæmilegar ýmsar endurbætur á húsum Eiðaskólans og 
lagfæringar kringum þau. Er því lagt til að liækka fjárveitinguna til viðhalds 
og umbóla um 2300 kr.

Sömuleiðis er lagt til að liækka fjárveitingu til rekstrar Hallormsstaðaskól- 
ans um 1000 kr.

Loks eru frú Björgu C. Þorláksson ætlaðar 1000 kr. til fræðslustarfsemi.
Framkvæmdanefnd íslenzku vikunnar hefir sótt um 5000 kr. til starfsemi 

sinnar framvegis. Enginn efi er á því, að með þessari starfsemi er unnið að því 
að vekja þann holla þjóðarmetnað, að þjóðin búi sem mest að sinu, sem oft er 
þörf, en nú sérstök nauðsvn, og vill því nefndin veita 2000 kr. í þessu skvni.

Þá er lagt til að veita-600 kr. til jarðskjálftamælinga.
Loks er einni prófastsekkju bætt við á eftirlaunaskrána í 18. gr. og hækk- 

uð eftirlaun frú Elínar Briem Jónsson um 300 kr., og þykir hún þess makleg 
fyrir langt og merkilegt æfistarf i þarfir alþjóðar.

Nefndin hefir flutt nokkrar tillögur um lækkun gjalda og niðurfelling 
gjaldliða:

Eftir samráði við póstmálastjóra er lagt til að lækka póstflutningaliðinn um 
20000 kr. Jafnframt bendir nefndin á það, að óeðlilegt virðist, að ríkissjóður sé 
látinn bera svo mikinn halía á póstmálum. Virðist svo, sem þau ættu að mestu 
að geta borið sig sjálf. Hefir nefndin rætt um það við póstmálastjóra, en íhugar 
það nánar til 3. umr.

Þá er lagt til að lækka þóknunina til yfirskoðunarmanna ríkisins um 400 
kr., og virðist hún þó fullrífleg, miðað við kaup þingmanna.

Lagt er til að fella niður sérstakan stvrk til læknisbústaðar á Reykhólum, 
þar sem með honum er gengið inn á mjög varhugaverða braut, enda liggja fyrir 
þinginu samskonar beiðnir frá tveim öðrum læknishéruðum, er þá mun erfitt 
að synja.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 137
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Söiiluleiðis er íagt til að fella niður sjúkrastyrki til tveggja sjúklingá, með 
því að huudruð manna um allt land mundu þá eiga viðlíka réttlætiskröfu til 
slíks styrks.

Vöruflutningastyrki til hafnleysishéraða á Suðurlandi leggur nefndin til að 
lækka ofan i 12000 kr. Það virðist orka mjög tvímælis, livort rétt sé að veita 
slíkan styrk til einstakra héraða, því að fleiri sveitir eiga langan kaupstaðarveg 
en þessi héruð og áreiðanlega verri yfirferðar; má t. d. henda á Fljótsdalshérað 
og ýmsar sveitir í Þingeyjarsýslu og víðar. Upphaflega mun styrkurinn hafa 
komizt inn í fjárlögin um leið og bifreiðaskatturinn var hækkaður, en nú hefir 
hann verið lækkaður, og virðist því einsætt að lækka þennan styrk jafnframt.

Nefndin viðurkennir, að sérstaklega standi á fyrir Kvennabrekkusöfnuði 
með að standa straum af kirkju sinni, en finnst styrkur, sem honum er ætlaður, 
of hár og leggur því til, að hann lækki um 1000 kr.

Nefndin lítur svo á, að námsstvrki og utanfararstvrki eigi ekki í fjárlögun- 
um að veita á einstök nöfn, með því að ekki sé nokkurt vit í að veita öllum um- 
sækjendum styrkí, en að þingið hafi ekki aðstöðu til að dæma um verðleika 
umsækjenda og að það sé því oft og einatt hending ein, sem ræður, livort þessi 
eða hinn fái styrk eða ekki. Nefndin leggur því til, að allir slíkir styrkir verði 
felldir niður, sbr. 14. gr. B. II. c.—g., B. X. f., B. XXIII. og 16. gr. 23. e. Verði 
þessar tillögur nefndarinnar samþvkktar, mun hún við 3. umr. hera fram til- 
lögu um talsverða hækkun á 14. gr. B. II. b. (Námsstyrk eftir ákvörðun mennta- 
málaráðs). I þessu samhandi skal á það hent, að umsóknir um námsstvrk liggja 
fyrir frá tveimur efnilegum námsmönnum, Finni Guðmundssvni og Matthíasi 
Jónassyni, er nefndin telur, að eigi fullt svo mikinn rétt til hans sem suinir þeir, 
er í frv. eru.

Þá er lagt til að fella niður af 15. gr. stvrk til 3 manna til ritstarfa o. fl., 
sem ekki virðist ástæða til að stvrkja frekar en fjölda annara manna.

Eins og nú lætur í ári, virðist varla koma til mála að veita Skáksamhandinu 
styrk til skennntiferðalags, og er því lagt til að fella sfyrk til þess niður.

Nokkur undanfarin ár hefir verið veittur styrkur til ræktunarvegar í Vest- 
mannaeyjum, aðallega með tilliti til þess, að ríkið á landið og erfitt nnm þar 
urn ræktun, svo og hins fvrst og fremst, að ekkert er veitt þangað til þjóðvega. 
Nú hefir verið veitt til 3 nýrra ræktunarvega hjá öðrum kauptúnum, og virðist 
þá opnuð leið fvrir öll kauptún landsins til að fá styrk í sama skyni, því að 
flest munu þau, sem betur fer, hafa einhver ræktunarlönd. Nefndinni virðist 
ekki heppilegur tími til að bæta á ríkissjóð nýjum stórum gjaldalið, sem að sjálf- 
sögðu mundi margfaldast fljótlega, og leggur því til að fella niður alla styrki til 
ræktunarvega, nema vegarins í Vestmannaeyjum, en lækka hann þó nokkuð.

Þá lítur nefndin svo á, að ekki sé bein ástæða til að styrkja skinnhanzka- 
gerð að svo stöddu, þar sem hún mun að litlu leyti vinna úr innlendu efni.

Við 22. gr. gerir nefndin örfáar brevtingartillögur. Er lagt til, að 3 mönn- 
um, sem látið hafa af störfum í þjónustu ríkisins, verði greitt úr lífeyrissjóði 
barnakennara og embættismanna það, sem þeir hafa lagt í sjóðinn, án vaxta.

Þá er lagt til að fella niður lieimild til að verja af ágóða Viðtaékjaverzlunar- 
innar 25000 kr. til að koma upp hleðslustöðvum. Að vísu gæti slíkt orðið til
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nokkurs hagræðis fyrir einstöku afskekkta sveit, en virðist þó svo litlu skipta, 
að sjálfsagt sé að spara á slíkum erfiðleikatímum fyrir ríkissjóðinn, enda varla 
ofviða fyrir sveitarfélögin sjálf að koma upp slíkum stöðvum. Þess má og geta, 
að mjög hefir verið greitt fyrir útvarpsnotendum með því að setja niður raf- 
hlöðuverðið jafnmikið og gert var síðastliðið haust.

Lagt er til að setja sem skilyrði fyrir fjárveiting til Leikfélags Reykjavíkur, 
að menntamálaráðið samþykki starfsskrá þess. Minni kröfur virðist ekki mega 
gera.

Þá virðist eðlilegt að hinda styrk til vinnumiðstöðvar kvenna því skilyrði, 
að Revkjavíkurbær leggi fraili jafnt á móti, þar sem miðstöðin er fyrst og fremst 
í þágu bæjarfélagsins.

Nokkrar fleiri breytingartillögur hefir svo nefndin gert, sem ekki skipta 
máli um útkomu fjárlaganna, og verður gerð grein fvrir þeim i framsögu.

Niðurstaðan af tillögum nefndarinnar er sú, að
Lækkun gjaldaliða beint og óbeint nemur ...........................  ca. kr. 114000.00
Hækkun gjaldaliða nemur ..................................................... — — 63000.00

Lækkun raunverulegs greiðsluhalla kr. 51000.00 

Alþingi, 6. maí 1933.
Jón Jónsson, Páll Hermannsson, Einar Arnason.
form., frsm. fundaskr.

H. Steinsson. Rj. Snæbjörnsson.

Nd. 587. Breytingartillögur
við frv. til laga um brevting á vegalögum, nr. 41 4. júni 1924.

Frá Pétri Ottesen.
Við 1. gr. R. 5. tölul.

a. í stað orðanna „yfir Hvítárhrú á Kálffossi" komi: vfir Kláffossbrú um 
Revkholtsdal og Hálsasveit að Lambá.

b. Nýr tölul. á eftir:
Lundarreykjadalsvegur: Frá Götuási á UxahrvggjaVeg gegnt Gilstreymi.

Nd. 588. Breytingartillaga
við frv. til laga um brevting á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá Ing. Bjarnarsyni.

Við 1. gr. C. Á eftir 11. tölulið (Dalvíkurvegur) komi nvr liður: 
Grenivíkurvegur: Frá Grenivík um Höfðahverfi yfir brú á Fnjóská hjá

Laufási um Svalbarðsströnd á Norðurlandsveg hjá Veigastöðum.
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Nd. 589. Tillaga
til þingsályktunar um undirbúning löggjafar um bvggðarleyfi.

Flm.: Pétur Ottesen.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að undirbúa og 
leggja fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga um byggðarleyfi.

Greinargerð.

Tillaga þessi er fram komin út af erindi um þetta efni, er Alþingi hefir 
borizt frá hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps. 1 samþvkkt þeirri, sem hrepps- 
nefnd Ytri-Akraneshrepps hefir gert um þetta, er að vísu farið fram á, að sett 
verði lög um þetta nú á þessu þingi, en þar sem beiðni um þetta kemur ekki 
fram fyrr en svo langt er liðið á þingtímann, að engar likur eru til að geta á 
þessu þingi fengið samþvkkt lög um þetta, þá er sú leið liklegust til að koma 
skriði á málið að fá samþykkta áskorun á stjórnina um að undirbúa og leggja 
fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga um bvggðarlevfi. Fer hér á eftir sam- 
þykkt sú, er um getur hér að framan, og bréf það til Alþingis frá lögreglustjór- 
anum á Akranesi, er henni fylgdi.

Fylgiskjal I.
Útskrift

úr gerðarbók hreppsnefndar Ytri-Akraneshrepps, Borgarfjarðarsvslu.

Ar 1933, fimmtudaginn 27. apríl kl. 8 e. b., var fundur haldinn í hrepps- 
nefndinni á heimili oddvita. Mættir voru allir nefndarmenn, nema Armann 
Halldórsson, sem var fjarverandi.

Fyrir var tekið:

4. Lög um byggðaleyfi. Nefndin samþykkti einróma, að skora á Alþingi 
það, sem nú situr, að samþvkkja og setja lög um byggðaleyfi, þannig að bæjum 
og sjávarþorpum sé heimilað að verjast innflutningi fólks fram yfir það, sem 
þörf krefur og atvinnumöguleikar bvggðarlagsins leyfa á hverjum tíma.

Þórhallur Sæmundsson. Ól. B. Björnsson. Arni Böðvarsson. 
Haraldur Kristmannsson. Sigurdór Sigurðsson. Jón Sigmundsson.

Rétta útskrift vottar:
Lögreglustjórinn á Akranesi, 2. maí 1933

Þórh. Sæmundsson, 
settur.
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Fylgiskjal II.

Oddvitinn í Ytri-Akraneshreppi.
Akranesi, 2. mai 1933.

Um leið og ég leyfi niér að senda hinu háttvirta Alþingi útskrift úr gerða- 
bók hreppsnefndar Ytri-Akráneslirepps í Borgarfjarðarsýslu, þar sem nefndin 
skorar á Alþingi það, er nú situr, að setja lög um byggðaleyfi, eða heimild 
handa hreppsnefndum og bæjarstjórnum til þess að hafa hernil á of miklurn 
innflutningi fólks til bvggðarlagsins, vil ég, um leið og ég árétta og endurtek á- 
skorun þessa, skýra frá, hvers vegna hún er fram komin.

Síðan sveitfestistíminn var stvttur niður í tvö ár, stafar sveitarfélögum 
mjög aukin hætta af ótakmörkuðum innflutningi fólks, sem þyrpist að úr öll- 
um áttj.1111, án nokkurrar vonar eða vissu um atvinnu eða afkomu á þeim stað, 
þar sem það sezt að. Upp á síðkastið eru það einkum sjávarþorpin, sem verða 
fvrir þessum mikla innflutningi, sem veldur því, að atvinna, sem sízt var of 
mikil fvrir, þverr að sama skapi og fólkinu fjölgar. iSiðan eru heimtaðár at- 
vinnuhætur úr sveitar- eða bæjarsjóði og svo auðvitað rikissjóði, en jafnhliða 
fer fátækraframfærsia stórvaxandi.

Til dæmis vil ég taka, að Ytri-Akraneslireppur greiddi i fátækraframfæri 
árið 1931 kr. 19000,00, en árið 1932 ca. kr. 29000,00, en útgerð og atvinnumögu- 
leikar í plássinu hafa ekkert vaxið.

Þar sem litur út fvrir, að innflutningur aukizt mjög á þessu ári, þá er 
fvrirsjáanlegt, að lireppsfélaginu stafar af þessu mikil hætta. Er viðbúið, að 
fleiri bvggðarlög muni álíka stödd um þetta.

Treystir nefndin Alþingi til að taka þetta til röggsamlegrar meðferðar.

Virðingarfyllst,

Þórh. Sæmundsson, 
oddviti.

Til Alþingis, Revkjavik.

Nd. 590. Lög
um leiðsögu skipa.

(Afgreidd frá Nd. 8. maí).

Samhljóða þskj. 143.
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Nd. 591. Lög
um brevting á lögum uin nianntal í Revkjavík.

(Afgreidd frá Nd: 8. maí).

Störf þau, sem lögreglustjóranum í Reykjavík eru falin i lögum nr. 18 13. 
sept. 1901, skulu hér eftir falin borgarstjóranum í Reykjavík.

Ed. 592. Frumvarp
til laga um breyting á löguin nr. 13 23. júní 1932, uni barnavernd.

(Eftir 2. unir. i Ed.).

1. gr.
Aftan við 6. gr. laganna bætist tveir nýir töluliðir, svo hljóðandi:

11. í reglugerð, er nefndin setur og ráðherra staðfestir, má setja ákvæði, er 
banna í unidæmi nefndarinnar sölu á tóbaki til barna og unglinga innan 
16 ára aldurs, banna að setja sælgætis- og tóbaksverzlanir á stofn í nánd 
við barnaskóla, leikvelli eða aðra samkomustaði barna, banna umferða- 
sölu sælgætis og tóbaks og takmarka eða banna með öllu einstakar sæl- 
gætistegundir, sem talizt geta, beinlinis eða óbeinlínis, hættulegar börnum 
o. s. frv. Ennfremur má í slíkri reglugerð fela barnaverndarnefndum að 
liafa eftirlit með sjónleikum, sem börn liafa aðgang að, og að heimila þeim 
að leggja bann við sýningu á þeim fyrir börn, ef þeim þykir ástæða til.

12. 1 reglugerð, er nefndin setur og ráðberra staðfestir, má takmarka opinbera 
blaðasölu barna í umdæmi nefndarinnar.

2. gr.
Aftan við 14. gr. laganna bætist við ný málsgr., svo hljóðandi:
Heimilt er bæjarstjórn eða sveitarstjórn að veita, samkvæmt tillögum

barnaverndarnefndar eða skólanefndar, fátækum barnaheimilum stvrk, sem 
eigi telst þurfamannastyrkur, enda sjái nefndin um það, að styrknum sé varið 
börnunum til hjálpar.

Nd. 593. Breytingartillaga
við frv. til laga um brevting á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Flutningsm.: Steingr. Steinþórsson, Magnús Guðmundsson.

Við 1. gr. C. A eftir tölul. 9 komi nýr liður:
10. Blönduhlíðarvegur: Frá eystri Héraðsvatnabrú um Viðvíkursveit og

Blönduhlíð að Héraðsvatnabrú á Grundarstokk,
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Nd. 594. Frumvarp

til laga uni brevting á löguin nr. 36 20. okt. 1917, uin stofnun alþýðuskóla á 
Eiðum og afhendingu Eiðaeignar til landssjóðs.

(Eftir 2. unir. í Nd.).

1- gr.
3. gr. laga nr. 36 1917 skal orða svo:
Kennslugreinar skulii vera þessar: Islenzka og íslenzk fræði, eitt norður- 

landaniál, saga, stærðfræði, náttúrufræði, landafræði, félagsfræði, bókhald, teikn- 
un, söngur, leikfinii, handavinna. Auk þess skulu neinendur eiga kost á tilsögn 
í ensku.

2. gr.
4. gr. laganna skal orða svo:
Þegar þvi verður við komið, skal halda fyrirlestranánisskeið við skólann 

fyrir almenning í nokkra daga nær miðjum vetri. Ennfremur má lialda við 
skólann vornámsskeið, þegar stjórn skólans telur ástæður fyrir hendi. Fastir 
kennarar skólans skulu skyldir til að kenna við námsskeiðin, hver í sínum 
greinum.

3. gr.
5. gr. laganna skal orða svo:
Við skólann skal skipaður skólastjóri og tveir kennarar; taka þeir laun eftir 

26. gr. laga nr. 71 28. nóv. 1919, um laun einbættismanna. Auk þess skal séð 
fyrir nauðsynlegri stundakennslu, svo og kennslu við námsskeiðin, að svo miklu 
leyti sem kennslukraftar skólans hrökkva ekki til,

4. gr.
6. gr. laganna skal orða svo:
Skólaárið felst frá 20. október til fyrsta sunnudags í sumri.

5. gr.
Árspróf skal balda að loknu námi hinn fyrra vetur, og burtfararpróf að 

loknu námi binn síðara vetur. Þeir, sem lokið hafa námi, fá prófskírteini, er 
sýni kunnáttu þeirra í öllum skyldunámsgreinum skólans.

6- gr.
Nánari fyrirmæli um starfstilhögun skólans og skipulag getur ráðuneytið 

sett með. reglugerð.
7. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 24 27. júní 1921.
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Nd. 595. Tillaga

til þingsályktunar um kaup eða leigu á sildarbræðslustöð.

(Eftir síðari umr. í Ed.).

Alþingi heimilar ríkisstjórninni að kaupa síldarbræðslustöð dr. Pauls á 
Siglufirði, ef þess er kostur með bagkvæmum kjörum, eða að öðrum. kosti að 
taka á leigu og starfrækja síldarbræðslustöð, sem ella mundi verða óstarfrækt, 
næsta síldveiðitímabil, á Siglufirði eða annarsstaðar, enda sé stöðin þá að öllu 
leyti í rekstrarliæfu ásigkomulagi frá liendi eiganda og ábætta í sambandi við 
reksturinn ekki óbæfilega mikil að dómi rikisstjórnar.

Nd. 596o Frumvarp

til laga um virkjun Sogsins.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
Bæjarstjórn Reykjavíkur er lieimilað að reisa og reka raforkustöð við 

Sogið, til þess að vinna úr því raforku til almenningsþarfa, svo og að leggja há- 
spennutaugar til Reykjavíkur og að gera afspennistöð bjá Reykjavík, og að 
framkvæma þau mannvirki, sem þarf til þess að koma orkunni til notenda í 
umdæmi rafmagnsveitu Reykjavíkur.

2. gr.
Áður en byrjað er á verkinu sk&l senda atvinnumálaráðherra frumdrætfi 

að hinum fyrirhuguðu mannvirkjum ásamt lýsingu á þeim. Getur ráðherra kraf- 
izt þeirra brevtinga á fyrirhugaðri tilhögun verksins, sem nauðsynlegar kunna 
að þykja vegna almenningsbagsmuna, að dómi sérfræðinga ríkisstjórnarinnar.

3. gr.
Rikisstjórnin lætur á árunum 1933 og 1934 gera nauðsynlegar umbætur á 

vegum, er nota þarf vegna flutninga og aðdrátta við virkjunina. Til þessara 
umbóta leggur Revkjavíkurbær fram helming kostnaðar, og telst liann með 
kostnaði við byggingu orkuversins og greiðist jafnskjótt og lán er fengið til 
virkjunarinnar. Verði orkuverið reist við Efra-Sogið, má ennfremur telja með 
kostnaði kaupverð vatnsréttinda þeirra í Efra-Sogi, sem Reykjavíkurbær liefir 
kevpt af eigendum Úlfljótsvatns. Þurfi vegna virkjunarinnar að gera brú á 
Efra-Sogið og veg frá benni vestan árinnar, skulu þau mannvirki teljast til 
orkuversins.
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4. gr.
Ríkisstjórnin ábvrgist lán handa Reykjavikurbæ til framkvæmda samkvæmt

1.—3. gr., að upphæð allt að 7 milljónum króna, eða tilsvarandi upphæð í er- 
lendum gjaldeyri, enda samþykki fjármáíaráðherra lánskjörin.

5. gr.
Orkuverið, háspennulínan og afspennistöðin samkv. 1. gr. nefnist einu 

nafni Sogsvirkjunin. Skal liún rekin sem sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikn- 
ingshaldi samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra staðfestir.

6. gr.
Sogsvirkjunin selur raforku til rafmagnsveitu Reykjavíkur. Skylt er henni 

einnig að láta i té raforku við stöðvarvegg í orkuverinu og við spennistöðvar á 
háspennulinunni frá Soginu til Revkjavíkur til almenningsnota í nærliggj- 
andi héruðum við kostnaðarverði, að viðbættuin allt að 10%. Þetta verð má þó 
aldrei fara fram úr því, sem rafmagnsveita Reykjavíkur borgar fyrir rafork- 
una, miðað við afhendingu á sama stað. Skal verð þetta, ef samkomulag næst 
eigi, ákveðið með mati samkvæmt 147. gr. 1. h. vatnalaganna frá 1923. Nú þykir 
nauðsynlegt, til þess að ákvæðum þessarar greinar verði fullnægt, að auka virkj- 
unina frá því, er hún var í fyrstu gerð, og er Reykjavíkurbæ þá skylt að fram- 
kvæma aukninguna allt upp í það, að fallvatnið sé að hálfu fullvirkjað, en ríkis- 
stjórnin ábyrgist lán handa Reykjavikurhæ til þess, með sama skilyrði og segir 
í 4. gr. Skal aukningin framkvæmd þegar er fé til hennar er fyrir hendi, nema 
gildar ástæður, að dómi ráðherra, hamli.

7. gr.
Þegar auka þarf virkjunina fram yfir það, að fallvatnið sé virkjað til hálfs, 

skal ríkisstjórnin framkvæma aukninguna og gerast meðeigandi að Sogsvirkjun- 
inni, nema samkomulag verði við hæjarstjórn Reykjavíkur um aðra tilhögun. 
Kaupir ríkissjóður þá tiltölulegan hluta af þeim mannvirkjum, sem fyrir eru í 
fyrirtækinu, þannig að liann verði eigandi fvrirtækisins að sömu tiltölu og nem- 
ur aukningu vélaflsins móts við það vélafl, er fyrir. var, og eigandi að Iielmingi 
þegar fallvatnið er fullvirkjað. Kaupverðið eða hluta þess má ríkisstjórnin inna 
af liendi með þvi að taka að sér greiðslu á tilsvarandi hluta þeirra skulda, er á 
fyrirtækinu livila. Ef samkomulag um kaupverðið næst eigi, skal það ákveðið 
með mati samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms. A Reykjavíkurbær 
þaðan í frá rétt til þess, hvenær sem liann þarf, að fá sem svarar helmingi ork- 
unnar úr fallvatninu fullvirkjuðu handa rafmagnsveitu Reykjavíkur.

Verði orkuverið reist við Efra-Sogið, skal með kostnaði við fyrstu aukn- 
ingu samkvæmt þessari grein telja vatnsréttindi í Efra-Sogi fyrir landi Kald- 
árhöfða, meðsömu upphæð og áðurnefnd vatnsréttindi fvrir landi Úlfljótsvatns.

Nú hefir virkjuninni safnazt varasjóður þegar ríkissjóður verður meðeig- 
andi hennar samkvæmt þessari grein, og verður hann þá eign Reykjavíkurbæjar 
og ríkissjóðs að réttri tiltölu við greiðslur þær, er sjóðurinn liefir myndazt af, 
frá rafmagnsveitu Revkjavíkur annarsvegar og notendum utan hennar hinsvegar.

Alþt. 1933. A. (46. löggjíifarþing). 138



1098 f’ingskjal 596—598

Rétt sinn samkvæmt þessari grein getur ríkisstjórnin framselt til þess eða 
þeirra fyrirtækja, er þá hafa með höndum orkuveitu til almenningsþarfa um 
taugakerfi frá Soginu til héraða utan takmarks rafmagnsveitu Revkjavíkur,

8. gr.
Þegar ríkisstjórnin er orðin meðeigandi að Sogsvirkjuninni samkvæmt 7. 

gr., skal stjórn fyrirtækisins skipuð 5 mönnum: Tveim, er bæjar'stjórn Revkja- 
víkur kýs, tveim, er tilnefndir verða af þeim aðiluin utan rafmagnsveitu Reykja- 
víkur, sem njóta orku frá Sogsvirkjuninni, og liinuni finimta, er liæstiréttur til- 
nefnir. Skulu þeir allir skipaðir til þriggja ára. Eftir að 1 ár er liðið frá skipun 
nefndarinnar, skulu árlega ganga úr nefndinni annaðhvort fulltrúar Reykja- 
víkur eða fulltrúar kosnir af utanhéraðsnotendum eða fulltrúi liæstaréttar. Skal 
varpað hlutkesti um, hverjir skulu fyrst ganga úr. Nánari fyrirmæli um stjórn 
og rekstur fvrirtækisins skulu þá sett með reglugerð, er ráðherra stáðfestir.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 597. Nefndarálit
um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 1931.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 8. maí 1933.

Ingvar Pálmason, .Tón Þorláksson.
form. og frsm.

Ed. 598. Nefndarálit
um frv. til laga um samþykkt á landsreikningnum 1931.

Frá f járhagsnefnd.

Nefndin mælir með samþykkt frv.

Alþingi, 8. inai 1931.

Ingvar Pálmason, Jón Þorláksson,
form. og frsm.

Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.

Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.
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Nd. 599. Breytingartillögur
við frv. til laga uni kreppulánasjóð (þskj. 570).

Frá Haraldi Guðinundssyni, Héðni Valdiniarssvni, Vilmundi Jónssviii.

1. Við 18. gr.
a. Aftan við 1. niálsgr. bætist: iniðað við það verðlag afurða, er lagt var til 

grundvallar við afgreiðslu frumvarps til skuldaskila samkv. 13. gr. Nú 
liækkar eða lækkar afurðaverð, og skal þá árgjaldið hækka eða lækka 
um sama hundraðshluta og hækkunin innlieimtast með árgjaldinu, en 
greiðast lánardrottnum þeim, er eigi fengu fullnægt kröfum sínuin sam- 
kv. 13. gr., og skiptast milli þeirra i réttu hlutfalli við eftirgjafir þeirra, 
þó aldrei meira en eftirgjöfunum nemur. Hækkun eða lækkun afurða- 
verðs, er nemur minnu en 20%, skal ekki tekin til greina. Ríkisstjórnin 
sfetur nánari reglur um ákvörðun verðhrevtingarinnar.

h. 2. málsgr. greinarinnar falli niður.
2. Við 23. gr. A eftir greininni komi ný grein, svo liljóðandi:

Smáútgerðarmenn, er hafa aðalatvinnu sína af eigin útgerð, iðnaðar- 
menn, sjómenn og verkafólk, sem vegna verðlagsbrevtinga eða atvinnu- 
leysis er ekki fært um að standa við skuldbintlingar sínar, reka atvinnu 
sína á heilbrigðuni grundvelli eða framfleyta sér og sínuin með vinnu sinni, 
eiga rétt á að komast undir ákvæði þessara laga, á sama liátt og þeir, er 
landbúnað liafa að aðalatvinnu, að uppfvlltuin hliðstæðum skilyrðum.

Nd. 600. Breytingartillaga
við frv. til laga um heimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar.

Frá Haraldi Guðmundssyni, Héðni Valdimarssvni, Vilmundi Jónssyni.

Við 2. gr. A eftir orðunum „að aðalatvinnu“ komi: smáútgerðarmenn, 
handiðnarmenn, verkafólk og sjómenn, er sett liafa að tryggingu eignir, sein 
þeim eru nauðsynlegar til atvinnurekstrar þeirra eða til eigin íbúðar, eiga að 
standa skil á.

Nd. 601. Breytingartillaga

við frv. til laga um viðbótar-tekju- og eignarskatt.

Frá Haraldi Guðmundssvni, Héðni Valdimarssyni, Vilmundi Jónssyni.

Við 3. gr. Á eftir keniur ný grein, sem verður 4. gr., svo liljóðandi: 
Tekjum samkv. löguiii þessum skal varið til að veita þeim kaupstöðum og
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kauptúnum, er halda uppi verklegum framkvæmdum í atvinnubótaskyni, styrk 
til atvinnubóta, enda leggi ldutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélag fram jafn- 
báa uppliæð á móti.

Nd. 602. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald.

Frá meiri bluta fjárliagsnefndar.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
1 stað orðsins „sild“ í 1. gr. laganna komi: bverskonar saltaðri síld.

Nd. 603. Breytingartillaga

við frv. til 1. um breyting á lögum nr. 15 14. júní 1929 (Útflutningsgjald af 
síld o. fl.).

Frá meiri bl. fjárbagsnefndar.
Við 1. gr.
Síðari málsgr. fellur niður, en í stað liennar kemur:
Fyrir „kr. 1,00“ i 5. málsgr. sömu greinar (þurrkaður fiskúrgangur) kemur: 

kr. 2,00.

Nd. 604. Frumvarp

til laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarliáttum.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Óbeimilt er hverjum þeim, sem selur vöru eða befir bana á boðstólum, 

að setja á liana villandi auðkenni til þess að liafa áhrif á eftirspurn liennar 
eða sölu. Slík villandi auðkenni má bvorki setja á vöruna sjálfa, umbúðir 
hennar eða einkennismiða, né á auglýsingaspjöld, reikninga, vöruskrár eða 
önnur verzlunarskjöl. Villandi teljast:
a) auðkenni, sem gefa r'angar upplýsingar eða geta vakið rangar bugmyndir 

um framleiðslustað (eða land) vörunnar, um tegund hennar, tilbúning, 
efni, samsetning, gerð, eiginleika, ábrif eða verðlag.

b) auðkenni, sem komið geta kaupandanum til þess að balda það, að allur 
sá mismunandi varningur, sem i verzlun er á boðstólum, stafi frá sama



framleiðslustað (eða landi), eða sé búinn til á sama liátt, þótt þessu sé ekki 
svo varið nema að sumu levti.

c) auðkenni, sem segja ósatt um það, að vara liafi hlotið viðurkenningu á 
sýningu, hafi verið revnd af opinberum vfirvöldliin eða hlotið meðmæli 
þeirra, eða njóti eða hafi notið einkaleyfisverndar. Falli niður einkalevfi 
eða slíkt, má þó halda tákni þess á því af vörunni, sem það hefir verið sett 
á áður en leyfið féll niður.
Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, frá 50 til 4000 krónum. Refs- 

inguna iná þó þvngja, þannig að hún verði allt að sex mánaða einfalt fangelsi, 
þegar sökin er mikil, sérstaklega ef um er að ræða ítrekað brot.

Sá, sem sakfelldur er fvrir þessi brot, skal einnig skyldaður til þess í dóm- 
inum að leiðrétta hin villandi auðkenni á vörunum, ef þær eru enn í eigu hans 
eða umráðum. Ef um er að ræða vörur, sem framleiddar eru erlendis, skal 
hinn sakfelldi þó mega flytja þær úr landi, ef hann kýs það heldur.

2. gr.
Sakarauki skal það teljast, ef hin villandi auðkenni, sem 1. gr. fjallar um, 

eða upplýsingar um þau eru hreiddar út í blaðatilkynningúm (auglýsingum), 
með fregnmiðum eða á auglýsingaspjöldum, sem mikið ber á.

3. gr.
Refsiákvæði þau, sem að framan greinir, skulu þó ekki gilda um þau auð- 

kenni —■ þótt þau gætu vakið ranga hugmynd um framleiðslustað vörunnar —, 
sem hafa að almenningsáliti eða samkvæmt viðskiptavenjum fengið þá merk- 
ingu að tákna almennt tegund eða frainleiðsluliætti vörunnar eða því um 
likt, en ekki framleiðslustaðinn beinlínis.

Nú er það æskilegt vegna almenningsheilla, að einhver vöruauðkenni séu 
undanþegin ákvæðum þessum, og má þá veita slika undanþágu með konung- 
legri tilskipun. Brot á ákvæðum slíkrar tilskipunar varða refsingum samkvæmt
1. gr., sbr. 2. gr., laga þessara.

Auðkenni, sem i því er fólgið, að greind er mvnt, mál eða vog, telst ekki 
auðkenning á framleiðslustað vörunnar. Þótt notuð sé í vöruauðkenni önnur 
tunga en tunga þess lands, sem varan er framleidd í eða flutt frá, ber ekki að 
telja það eitt villandi auðkenni, nema form og efni auðkennisins sé einnig að 
öðru leyti saknæmt samkvæint lögum þessum.

Auðkenni, sem eitt út af fyrir sig gæti talizt villandi um framleiðslustað 
vöru, skal þó ekki talið svo, ef því fvlgir greinileg og rétt viðbót, sem segir til 
um hinn rétta framleiðslustað.
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4. gr.
Bannað er að selja eða hafa á boðstólum hér á landi vörur, sem merktar 

eru sjálfar, eða á miða eða umbúðir, eða með tilsvarandi lieitum, alþjóðamerki 
lijúkrunar- og mannúðarstarfsemi, eins og merkjum liins svo nefnda „Rauða 
kross“ eða „Genfar kross“.
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Brot gegn ákvæðum þessuin varða sektum, allt að 200 kr.
Sömu refsingu skal sæta:

a) sá, sem í heimildarlevsi notar slík merki, auðkenni eða nöfn á auglýsinga- 
spjöldum, auglýsingum, reikningum, vöruskrám eða öðrum verzlunar- 
skjölum.

1>) sá, sem notar íslenzka ríkisskjaldarmerkið, eða útlend ríkisskjaldarmerki 
án þess að hafa fengið til þess sérstakt leyfi.

c) sá, sem selur eða hefir á boðstólum vörur, framleiddar erlendis eða erlendar 
að uppruna, ef á þær eða umhúðir þeirra hefir í heimildarlevsi verið sett 
mvnd eða nafn íslenzka fánans, skjaldarmerki íslenzka ríkisins eða mvnd 
af konunginum og ættmönnum hans.

5. gr.
Útsölu (skvndisölu) má hafa annaðhvort tvisvar á ári, og standi hún þá 

vfir i mesta lagi einn mánuð í hvort skipti, eða einu sinni á ári, og standi hún 
þá vfir í mesta lagi tvo mánuði. Nánari ákvæði um það, á hvaða tíma árs út- 
sölur megi halda innan hinna einstöku greina verzlunarinnar, getur atvinnu- 
málaráðherra ákveðið með sérstakri reglugerð, eftir tillögum hlutaðeigandi 
kaupmannafélaga.

Nú er á einhvern hátt auglýst, að útsala sé haldin af sérstökum ástæðujn, 
t. d. vegna flutnings verzlunarinnar, eigendaskipta eða vegna þess, að verzlunin 
á að liætta — hvort heldur er vegna gjaldþrota, greiðslusamnings, láts eigandans 
eða annara orsaka — eða til sölu á skemmdum vörum, vörum, sem sagðar eru 
keyptar úr gjaldþrotabúi, dánarbúi eða í sambandi við greiðslusamning, eða 
vörur keyptar á uppboði, og má þá sú útsala eigi standa yfir lengur en þrjá 
mánuði.

Um leið og auglýstar eru útsölur þær, sem ræðir um í 2. mgr. greinar þess- 
arar, og eigi síðar en þrem dögum eftir að útsalan er byrjuð, ber að tilkynna 
lögreglustjóra um upphaf útsölunnar og um það, hve lengi hún skuli standa, 
af hvaða ástæðum og hvaða vörur verði hoðnar til sölu.

A útsölum, sem auglýst hefir verið, að haldnar séu til þess að selja skemmd- 
ar vörur, skal þeim vörum haldið aðgreindum frá öðrum vörum verzlunarinn- 
ar, eða sett á þær sérstök merki.

6. gr.
Frá reglum þeim, sem settar eru í 5. gr. 1. og 2. mgr,, getur lögreglustjóri 

veitt undanþágu, ef sérslakar ástæður eru fyrir hendi. Útsala, sem haldin er 
vegna þess að verzlun hættir, má þó undir engum kringumstæðum standa leng- 
ur en eitt ár.

7. gr.
Þegar boðnar eru á uppboði vörur, sem sagðar eru stafa að einliverju eða 

öllu levti frá nafngreindum mönnum eða úr tilteknum búum, skal þess greini- 
lega getið á uppboðinu um þessa muni, úr hvaða búi eða frá hvaða manni þeir 
stafi hver um sig. Ef haldið er uppboð á munuin eða vörum frá jiafngreindum
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manni eða úr tilteknu búi, skal þess getið greinilega í uppboðsauglýsingunni, 
ef á uppboðinu á jafnframt að selja aðra muni.

1 hverri uppboðsauglýsingu skal þess getið, hvort það, sem selja á, er selt 
fvrir reikning uppboðsbeiðanda eða annars manns.

8. gr.
Brot gegn ákvæðum 5.—7. gr. varða sektum, allt að 1000 kr.

9- gr.
Bannað er að nota í atvinnuskyni nafn, firmanafn, verzlunarmerki eða þvi 

um líkt, sem sá hefir ekki rétt til, er notar, eða reka atvinnu undir.nafni, sem 
gefur villandi upplýsingu um eignarrétt eða ábvrgð atvinnurekanda. Ennfrem- 
ur er sérbverjum bannað að nota auðkenni, sem bann á tilkall til, á þann hátt, 
að leitt geti til þess, að villzt verði á því og öðru einkenni, sem annað atvinnu- 
fvrirtæki notar með fullum rétti.

Brot gegn ákvæðum þessum, framin af ásettu ráði, varða sektum, allt að 
2000 kr.

10. gr.
Bannað er að kenna verzlunar-, iðnaðar- eða atvinnufvrirtæki, svo og vöru- 

tegundir, við nafn landsins, sýslu-, bæjar- eða sveitarfélags, nema leyfi við- 
komandi stjórnarvalda komi til.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, allt að 5000 kr.

11- gr.
Nú fer einbver með eða útbreiðir um annað atvinnufvrirtæki rangar 

sögusagnir, sem miða til þess að bnekkja því fvrirtæki, eða í því skyni að hæna 
til sín viðskiptamenn þess, bvort beldur slíkar sögusagnir snerta eiganda fyrir- 
tækisins, vörur þess eða aðra bagi, og skal hann þá sæta sektum, allt að 6000 
kr., og ef miklar sakir eru, allt að 6 mánaða einföldu fangelsi.

12. gr.
Ef einbver notar sjálfur eða veitir öðrum í heimildarlevsi upplýsingar um 

verzlunar- eða rekstrarlevndarmál núverandi eða fyrrverandi búsbónda síns 
eða félaga, eða rýfur af ásettu ráði samningsbundið trúnaðarsamband, sem 
veitt befir honum vitneskju um þessi levndarmál, þá skal bann sæta sektum, 
allt að 6000 krónum, eða 6 mánaða einföldu fangelsi, ef sakir eru miklar. Þó 
skal refsingin falla niður, ef liðin eru meira en 3 ár frá því að samningum 
var slitið.

13. gr.
Hver sá, er með gjöfum eða blunnindum til starfsmanns, kaupmanns eða 

verzlunarfvrirtækis revnir til að fá bann til þess að eiga viðskipti við sig, sæti 
sektum, allt að 2000 kr. eða allt að 6 mánaða einföldu fangelsi, ef hann befir 
komið tilætlun sinni í framkvæmd og búsbóndi verzlunarmannsins beðið við 
það verulegt tjón.

Sömu refsingu skal sá verzlunarmaður sa'ta, er tekur á móti silkum mútum.
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Í4. gr.
Bannað er að gefa ineð verzlunarvörum kaupbætismiða, happadrættis- 

miða, vörugjafir eða annað, sem dregið getur kaupendur til að kaupa þá vöru- 
tegund vegna verðmætis í því, er henni fvlgir.

Sömuleiðis eru bannaðar auglýsingar um þessbáttar kaupbæti.
Brot á þessu varða sektum, allt að 5000 kr.

15. gr.
Nú befir framleiðandi eða beildsali sett á vörutcgund eða upprunalegar 

umbúðir bennar ákveðið smásöluverð, og er þá — svo fremi tilgreint verð 
ekki veitir útsölumanni ágóða, er fer fram úr 25% af innkaupsverði — bannað 
að selja vöruna eða bjóða fram í smásölu við lægra verði, nema levfi viðkom- 
andi framleiðanda eða beildsala eða önnur lieimild komi til, eða salan falli 
undir 1. mgr. 5. gr., eða varan sé seld notuð eða skemrnd.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektmn, allt að 4000 kr.

16- gr-
Brot gegn 3., 4. og 14; gr. laganna sæta opinherri ákæru.
Brot gegn 1., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13. og 15. gr. laganna sæta málsókn sam- 

kvæmt beiðni þess, er fvrir óréttinum hefir orðið.
í refsimálum má samkvæmt kröfu dæma þeim skaðabætur, er fvrir órétti 

liefir orðið.
í refsimálum er réttinum ennfremur heimilt, þegar ætla má, að einstak- 

lingur eða fyrirtæki hafi heðið tjón, að dæma þeim, er fyrir tjóninu hefir 
orðið, skaðabætur samkvæmt kröfu bans, allt að 1000 kr., þrátt fvrir það, þótt 
ekki verði sannað, hversu miklu tjónið hefir numið.

Kröfu um umsaindar sektir má einnig gera í refsimálum. Verður þá hin 
umsamda sekt talin skaðahætur.

Með refsimálin skal farið sem almenn lögreglumál.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Befsiákvæði laganna gilda því aðeins, að ekki 

liggi þvngri refsing við eftir öðrum lögum.

Nd. 605. Nefndarálit
um frv. til laga um notkun einkennisbúninga og annara 'einkenna.

Frá minni bl. allsberjarnefndar.

Nefndin er klofin um mál þetta. Meiri blutinn vill samþvkkja frv., en við 
undirritaðir teljum ekki rétt að samþykkja það.

Alþingi, 8. mai 1933.
Bergur Jónsson, Jóbann Þ. Jósefsson.

form., frsm.



Pingskjal 606—608 1105

Nd. 606. Breytingartillögur
við frv. til laga um varnir gegn óréttmætuni verzlunarháttum.

Frá Vilmundi Jónssyni.
1. Við 1. gr.

a. 1. jnálsgr. greinarinnar orðist svo:
Óheimilt er hverjum þeim, sem selur vöru eða hefir hana á boð- 

stólum, að gefa út villandi upplýsingar um vöruna til að hafa áhrif á 
eftirspurn hennar eða sölu. Um allar auglýsingar, hvort sem þær eru 
birtar í blöðum, timaritum, útvarpi eða annarsstaðar, skal þess gætt, 
að þær séu látlaust orðaðar, lausar við skrum og hæpnar fullvrðingar, en 
segi það eitt, sem satt er og rétt í öllum greinum. Sérstaklega er bannað 
að setja villandi auðkenni á vöruna sjálfa, umbúðir hennar eða ein- 
kennismiða, á auglýsingaspjöld, reikninga, vöruskrár eða önnur verzl- 
unarskjöl. Villandi teljast:

b. Fyrri málsliður síðustu málsgr. greinarinnar orðist svo:
Sá, sein sakfelldur er fvrir þessi brot, skal einnig skvldaður til þess 

að leiðrétta liinar villandi upplýsingar, þar á meðal villandi auðkenni 
á vörunum, ef um slíkt er að ræða og vörurnar eru enn í eigu hans eða 
umráðum.

2. Við 15. gr.
Greinin falli burt.

Ed. 607. Breytingartillögur
við frv. til laga urn löggæzlu.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Við 5. gr.

a. 1 stað orðanna „til rikislögreglunnar“ í 1. inálsgr. komi: löggæzlumenn 
ríkisins.

b. 1 stað orðanna „til ríkislögreglu .... hennar þarfir“ i niðurlagi greinar- 
innar komi: löggæzlumenn.

Nd. 608. Breytingartillaga
við frumv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá Jörundi Brvnjólfssyni.
Við 1. gr. A. 9.
Liðurinn orðist svo:
Gmípverjavegur: Frá vegamótum Skeiðavegar sunnan Laxár um brú á 

Kálfá og norðan Skaftholtsmúla að Ásólfsstöðum.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 139
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Ed. 609. Breytingartíllögur
við frv. til fjárlaga fvrir árið 1934 og við brtt. á þskj. 565.

I. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 10. gr. I. 1. b. (Risnufé ráðbcrra).

Fyrir „6000“ kenmr......................................................... 5000
II. Frá Ingvari Pálmasyni og Páli Hermannssyni.

Við 12. gr. 16. a. Nýr liður:
Til sjúkrahúsbvggingar í Reyðarfjarðarbéraði, gegn tvö- 

földu framlagi annarsstaðar að, 1. greiðsla af þrennir . . 10000
III. Frá Guðmundi Ólafssyni.

Við 12. gr. 16. b. (Læknisbústaðir og sjúkraskýli).
a. Fvrir „5000“ kemur........................................................... 8000
b. Við liðinn kemur atbs.:

Þar af % kostnaðar, allt að 3000 kr„ til kaupa á röntgen- 
tækjum til sjúkraskýlisins á Blönduósi.

IV. Frá Einari Árnasyni.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:

Til öldubrjóts austur af Siglufjarðarevri, gegn tvöföldu 
tillagi frá bafnarsjóði Siglufjarðar. Fyrsta greiðsla af fjórum 50000

V. Frá Jakob Möller.
Við 14. gr. B. I. a. Nýr liður:

Til undirbúningskennslu í hagfræði samkvæmt tillög-
um báskólaráðs ..................................................................... 3600

VI. Frá Jánasi Jónssyni.
Við 14. gr. B. I. n. Nýr liður:

Til sendikennara í frakknesku . ...................................... 1000
VII. Frá Magnúsi Torfasyni.

Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:
Til Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, til þess að

fullkomnast í vélfræðinámi í Þýzkalandi ........................... 1000
VIII. Frá Jóni Þorlákssyni.

Við 14. gr. B. II. g. Nýr liður:
Til Ingólfs Þorsteinssonar stúdents, til vélfræðináms . . 1200

IX. Frá Jakob Möller.
Við 14. gr. B. II. g. Nýir liðir:
a. Til Jóns Gissurarsonar, til frambaldsnáms í verzlunarfræði

við þýzkan háskóla  ................................................... 1000
b. Til Agnars Norðfjörðs, til lokanáms í bagfræði við liáskól-

ann í Kaupmannahöfn ....................................................... 1200
X. Frá Pétri Magnússyni og Jakob Möller.

Við 14. gr. B. II. g. Nýr liður:
Til Agústs Einarssonar, til lokanáms í dýralæknisfræði í

Þýzkalandi .............................................................................. 1200
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XI. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 14. gr. B. II. g. Nýr liður:

Til Arna Þ. V. iSnævars, til lokanáms í Þýzkalandi .... 1200
XII. Frá Inyvari Pálmasyni og Jakob Möller.

Við 14. gr. B. II. g. Xýr liður:
Til Finns Guðmundssonar, til lokanáms í náttúrufræði

(vatnalíffræði) i Þýzkalandi ................................................. 2500
XIII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

Við brtt. 565, 21. (Nýr liður á eftir 14. gr. B. XV. 4.)
(Björg C. Þorláksson).

Fyrir „1000“ kemur ....................................................... 1500
XIV. Frá Jónasi Jónssyni.

Við 14. gr. B. XVIII. 4 (Sundlaugar).
a. Fyrir „5000“ kemur ........................................................ 10000
b. Við liðinn kemur atlis.

Þar af 5000 kr. til sundlaugar í Vestmannaeyjum.
XV. Frá Jakob Möller.

Við 14. gr. XVIII. Nýr rómv. liður:
Til hraðritunarskóla Helga Tryggvasonar •.................... 1200
Til vara ........................................................................... 1000

XVI. Frá Jónasi Jónssyni.
Við 14. gr. B. XXIV. Nýr rómv. liður:

Bvggingarstyrkur til skíðamannaskýlis sunnan Vífilfells,
til afnota fvrir nemendur við ríkisskólana í Reykjavik .... 2000

XVII. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 15. gr. 7. Nýr liður:

Til Alþýðubókasafns Revkjavíkur ....................................  5000
XVIII. Frá Jónasi Jónssyni.

Við 15. gr. 12. Nýr liður:
Til íslandsdeildar Norræna- félagsins ............................. 1200

XIX. Frá Jakob Möller.
Við 15. gr. 23. Nýr liður:

Til Péturs Á. Jónssonar söngvara.................................. 1500
Til vara............................................................................ 1200

XX. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 15. gr. 26 (Halldór Kiljan Laxness).

Fyrir „2500“ kemur ....................................................... 1500
XXI. Frá Jakob Möller.

Við 15. gr. 27. Nýr liður:
Til Eggerts Laxdals málara, til utanfarar .................... 2000
Til vara......................................... ................................... 1500

XXII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 15. gr. 28. (Þórbergur Þórðarson).

Fyrir „1600“ kemur ....................................................... 1500
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XXIII. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 16. gr. Nýr liður á undan 1.:

Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum ............. 1000000
gegn jafnháu framlagi frá hlutaðeigandi hæjar- og sveitarfé- 
lögum, enda sé þeim gefinn kostur á láni, er nemi helmingi 
framlags þeirra, eða ríkisáhyrgð.

XXIV. Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 16. gr. 2. (Sandgræðsla).

Við aths. hætist: og 2000 kr. til varnargarðs fyrir sand-
græðslu í Óseyrarneslandi.

XXV. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 16. gr. 14. h. Nýr liður:

Til Eggerts Magnússonar, til dýralækninga ................ 300
XXVI. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

Við 16. gr. 39. Nýr liður:
Til landsfundar kvenna ................................................. 1500
Til vara....................................................... '................... 1200

XXVII. Frá Jónasi Jónssyni.
Við 16. gr. 45. Nýr liður:

Til rannsókna á lífsskilyrðum silungs í helztu veiðivötn- 
um, eftir ráðstöfun Búnaðarfélags Islands ........................... 500

XXVIII. Frá Páli Hermannssyni og Ingvari Pálmasyni.
Við 16. gr. 46. Nýr liður:

Til fiskiræktarfélags Fljótsdalshéraðs, % rekstrarkostn- 
aðar, allt að............................................................................ 1200

Til vara............................................................................ 1000
XXIX. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

Við 17. gr. 25. Nýr liður:
Til fávitahælis, hyggingarstyrkur ................................... 5000

XXX. Frá Pétri Magnússyni.
1. Við 18. gr. II. b. 31. (Eríka Gíslason).

Fyrir „1000“ kemur ................ .................................. 1200
2. Við 18. gr. II. g. 7. Nýr liður:

Til Sigurðar Sigurðssonar skálds.................................... 1000
XXXI. Frá Jóni Baldvinssyni og Einari Árnasyni.

Við 18. gr. II. i. 65. Nýr liður:
Til Friðfinns Guðjónssonar leikara .............................. 800

XXXII. Frá fjárveitinganefnd.
Við brtt. 565, 45. (Nýr liður á eftir 22. gr. VII). Brtt. skal orða 
svo:

Að endurgreiða úr lífeyrissjóðum emhættismanna og 
harnakennara þeim Jóni Halldórssyni fyrrv. rikisféhirði, Sig- 
urði Kristjánssyni ritstjóra og Lárusi Bjarnasyni skólastjóra 
það fé, án vaxta, sem þeir líafa greitt í sjóðina.
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XXXIII. Frá Ingvari Pálmasyni og Jakob Möller.
Við 22. gr. IX. Nýr liður:

Að veita Jóni Þorleifssyni málara allt að 10 þús. kr. lán 
til að standast kostnað af byggingu vinnustofu. Lánið endur- 
greiðist ríkinu ineð eigin málverkum lántakanda á 4 árum á 
því verði, er þar til kvaddir menn af rikisstjórninni meta i 
llvert sinn.

XXXIV. Frá Einari Arnasyni.
1. Við 22. gr. XIV. Nýr liður:

Að ábyrgjast lán, allt að 400 þús. kr., fyrir hafnarsjóð 
Siglufjarðarkaupstaðar, til byggingar öldubrjóts austur af 
Siglufjarðareyri, gegn þeim tryggingum, er stjórnin met- 
ur gildar.

2. Við 22. gr. XV. Nýr liður:
Að ábyrgjast fvrir tunnuverksmiðju Siglufjarðar s/f., 

gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar, allt að 70 
þús. kr. rekstrarlán, er greiðist upp árlega.

Ed. 610. Nefndarálit

um frv. til 1. um varnir gegn því, að næmir sjúkdójnar berist til Islands.

Frá allslierjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. þetta verði samþykkt með nokkrum brevtingum.

BREVTINGARTILLÖGUR.
1. Við 2. gr. Orðin „sbr. 1. gr.“ falli niður.
2. Við 5. gr. 1. mgr. Orðin ,,þar sem föst verzlun er“ falli niður.
3. Við 8. gr. síðustu mgr. Niðurlag gr. orðist svo: sem því framast verður við 

komið.
4. Við 16. gr. 2. mgr. í stað orðanna „á staðnum“ komi: sem það er statt.
5. Við 19. gr. 1. mgr. 1 stað orðanna „sem unnt er“ komi: sem framast er 

unnt.
6. Við 24. gr.

a. Uppliaf b-Iiðar orðist svo:
Fiskiskip, önnur en liérlertd, skulu greiða allan þann kostnað o. s. frv.

b. A eftir b-lið komi nýr stafliður svolátandi, og breytist liðatalan sam- 
kvæmt þvi:

Um greiðslu kostnaðar vegna sóttkvíunar sjúklinga með sóttir, aðr- 
ar en erlendar, fer í samræmi við lög um varnir gegn útbreiðslu næmra
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sjúkdóma. Skip. önnur en liérlend, skulu þó ætið skvld að greiða allan 
þann kostnað fyrir skipshafnir sínar.

7. Við 25. gr. 1. mgr. I stað orðanna „Skírteini þetta veitist ókeypis“ konii: 
Sóttgæzluskirteini þetta veitist ókeypis.

8. Við 26. gr. í stað orðanna „af vfir 3 hrevfla flugvélum“ komi: af 3 lireyfla 
flugvélum og þar yfir.

9. Við 27. gr. Orðin „(almenn hegningarlög 26. gr.)“ falli niður.

Alþingi, 9. maí 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon,
form. fundaskr., frsm. með fvrirvara.

Nd. 611. Nefndarálit
um frumvarp til ábúðarlaga.

Frá minni hl. landhúnaðarnefndar.

Xefndin hefir klofnað um frumvarpið. Meiri hlutinn leggur til, að það verði 
samþykkt óbreytt. Minni hl. nefndarinnar telur að vísu, að frv. hafi að ýihsu 
leyti tekið endurbótum frá því það var hér til meðferðar síðast, en hinsvegar 
lítur minni lil. n. þó svo á, að nokkur ákvæði frv. séu varhugaverð og þurfi því 
breytinga við, og þá einkum þau atriði, er fjalla um skyldur landsdrottins um 
hús á leigujörðum.

Minni hl. n. leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. Upphaf gr. orðist svo:

Hver maður, sem á jörð, er Jiann hefir ekki heimild til að nytja sjálfur.
2. Við 9. gr.

a. Niðurlag fyrstu málsgr., „shr. þó 3. mgr.“, falli niður.
h. Xiðurlag 3. málsgr. orðist svo: og er landsdrottni þá ekki skylt að hyggja

sama manni æfilangt meira af jörðinni en sem því svarar. 
e. 5. málsgr. orðist svo:

Undanskilin leiguliðaafnotnm eru vatnsréttindi til rafstöðva og 
nauðsynlegt land til virkjunar þeirra. Þó skal trvggt, að leiguliði hafi 
næga vatnsorku til eigin þarfa, sé hún til i landi jarðarinnar. Námar og 
önnur þvílik verðmæti, er ekki geta talizt til venjulegra jarðarafnota, má 
undanskilja leiguliðaafnotum. Skylt er að hæta leiguliða fyrir jarðrask 
og átroðning, er leiðir af starfrækslu þvilíkra fyrirtækja.

3. Við 11. gr. 2. og 3. málsgr. falli niður.



f’ingskjal 611—612 1111

4. Við 12. gr.
a. Fyrsta málsgr. falli niður.
b. Tilvitnanir í 2. niálsgr. breytist þannig:

I stað „11. gr. 2. mgr.“ komi: 11. gr.
1 stað „11. gr. 2.—1. mgr.“ komi: 11. gr. 2. mgr.

c. Xiðurlag 4. mgr„ „auk vátryggingargjalds af húsunum'", falli niður.
d. 1 stað „2. -3. málsgrein“ í 4. og 6. mgr. komi: 1.—2. málsgr.
e. 7. málsgr. falli niður.

5. Við 13. gr. Niðurlag 1. málsgr. orðist svo: sbr þó 11. gr. 4. mg
6. Við 14. gr.

a. 1 stað komi: i/4—/2%.
b. í stað iy2/“ komi: i/2—1%-

7. Við 40. gr. Niðurlag gr„ „en þó eigi yfir kostnaðarverð jarðabótanna, að 
frádreginni fyrningu“, falli niður.

8. Við 42. gr. Niðurlag fyrri málsgr. orðist svo: Getur bann þá afhent hana 
leiguliða, og ber honum þá að halda henni vel við. Ennfremur ber honum 
að gjalda árlega þá hækkun á eftirgjaldi, sem metin er fyrir jarðabótina.

9. Við 47. gr.
a. í stað „12 ára“ komi: 6 ára.
b. f stað „drengskaparvottorð“ í síðari mgr. komi: drengskaparheit.

10. Við 54. gr. f stað „5 ára“ komi: 2 ára.

Alþingi, 9. mai 1933.

Bjarni Asgeirsson, Steingr. Steinþórsson, 
form., með fvrirv. fundaskr., frsm.

Ed. 612. Breytingartillögur

við frv. til laga um löggæzlu.

Frá Jóni Þorlákssvni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að fyrirskipa, að í kaupstöðum og í kaup- 

túnum, þar sem lögreglustjóri er búsettur, skuli vera einn starfandi lög- 
regluþjónn á hverja fulla 600 íbúa, ef ibúatalan. nemur fullum 1200 manns.

2. Við 2. gr.
a. Fyrir „löggæzlumenn ríkisins“ í fvrstu málsgrein komi: ríkislögregla.
b. Fvrir „löggæzlumenn" i 2. og 3. málsgr. komi: lögreglumenn.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Lögreglumenn ríkisins skulu, livenær sem lögreglustjórar telja þess 

þörf, aðstoða lögreglulið bæjanna til að halda uppi lögum og reglu, eftir 
því se.m við verður komið.
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4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Þegar ráðlierra telur nauðsynlegt, að lögreglulið sé aukið á einliverj- 

um stað fram vfir það, sem segir í 1. gr., til þess að tryggja lög og reglu, get- 
ur hann bætt við varalögreglumönnum eftir þörfum. Skal það og venjulega 
gert, ef lögreglustjóri eða meiri hluti bæjarstjórnar sendir um það rök- 
studda heiðni.

Stjórn varalögregluliðs skal venjulega falin mönnum úr hinu fasta 
lögregluliði. Heimilt er að skipa lögreglustjóranum fulltrúa eða yfirlög- 
regluþjón til þess að hafa á hendi yfirstjórn allrar lögreglunnar, þar sem 
varalögregla hefir verið stofnuð.

5. Á eftir 6. gr. komi ný grein, sem verður 7. gr., þannig:
Það er borgaraleg skvlda hverjum verkfærum karlmanni að gegna 

kvaðningu í varalögreglu, nema hann geti fært ástæður, sem ráðherra met- 
ur gildar. Enginn má á neinn hátt tálma því, að maður gegni kvaðningu 
til varalögreglustarfs. Brot gegn þessu ákvæði varða sektum frá 100 til 
1000 kr., nema þvngri refsing liggi við að lögum.

Varalögreglumenn fá þóknun fyrir æfingar og kvaðningar.
Allur kostnaður við varalQgreglu greiðist úr ríkissjóði.

6. Við 7. gr. (sem verður 8. gr.):
Uppliaf greinarinnar orðist svo:
Lögreglumenn ríkisins, hvort sem er o. s. frv.

7. Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til laga um lögreglumenn.

Ed. 613. Nefndarálit

urn frv. til laga um bann við því, að bankar«og aðrar lánsstofnanir greiði liærri 
vöxtu af innstæðufé en Landsbanki íslands greiðir.

Frá fjárliagsnefnd.

Nefndin er sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt með þessari

BREYTINGU.

Við 3. gr. Greinin órðist þannig:
Lög þessi ná ekki til Söfnunarsjóðs Islands.

Ingvar Pálmason, 
form., frsm.

Alþingi, 8. maí 1933.

Jón Þorláksson, 
með fyrirvara.

Jónas Jónsson. 
fundaskrifari.
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til laga um viðauka viC og breyting á lögum nr. 68 14. nóv. 1917, um áveitu á 
Flóann.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
• Landsstjórninni lieimilast að gefa eftir skuld þá, senr stofnað hefir verið 

til vegna áveitu á Flóann, að öðru en því, er í lögum þessum segir, og með 
þeim skilmálum, er þar greinir.

Ed. 614. Frumvarp

2. gr.
Hver jarðeigandi á áveitusvæðinu, sem njóta vill ívilnunar Jaga þessara, 

skal greiða áveituskatt, er nemi 1 krónu á hektara áveitulands hans i 30 ár. Á- 
veituskattur þessi skal tryggður með lögveði í jörðinni og hafa forgangsrétt fyrir 
öllum samningsbundnum veðskuldum, enda skal kvöðin innfærð í veðmálabæk- 
ur sýslunnar.

3- gr.
1 stað þess að greiða áveituskatt samkv. 2. gr. skal landeiganda heimilt 

að láta land af hendi upp i áveitukostnað í eitt skipti.fvrir öll. Heimild þessi er 
þó því skilyrði bundin, að nægilega mikið lánd fáist samfellt frá einni eða fleiri 
jörðum til stofnunar nýbýlis, að dómi þeirra, er falin er framkvæmd laganna 
samkv. 11. gr.

4. gr.
Nú er land tekið samkv. ósk landeiganda upp i greiðslu á áveitukostnaði, 

sbr. 3. gr., og skal það þá þannig gert, að af hverjum 8 hekturum áveitulands 
fær ríkissjóður 2 hektara, en 3 hektara, ef beitiland er tekið i staðinn. Heimilt 
er þó atvinnumálaráðherra að víkja frá þessu hlutfalli, ef sérstök ástæða 
þykir til með tilliti til gæða landsins og legu.

5. gr.
Hafi landeigandi gert mannvirki á hinu tekna landi, svo sem flóðgarða 

o. s. frv., skal meta þau til verðs á móti landi og taka þeim mun minna land, er 
mannvirkjunum nemur. Mat mannvirkjanna skal fara fram samkv. ákvæðum 
jarðræktarlaganna um mat á mannvirkjum til landskuldargreiðslu.

6- gr.
Þar, sem svo stendur á, að landi jarðar eða torfu hefir verið skipt milli 

fleiri ábúenda eða eigenda, en óhentugt þykir að taka land upp í áveitukostn- 
að í réttum hlutföllum við skipiin, skal heimilt að taka land án tillits til skiptanna. 
En fari svo, að einn landeigandi eða notandi verði liarðara úti en annar við land- 
tökuna, skulu ný landskipti þegar fara fram samkvæmt landskiptalögum.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 140
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7. gr.
Jafnóðum og lokið er útmælingu þeirra landa, er tekin kunna að verða upp 

í áveitukostnað, skulu sett upp greinileg landamerki milli þeirra og aðliggjandi 
jarða, eftir því sem atvinnumálaráðherra nánar mælir fyrir urn. Gera skal upp- 
drátt af þeim löndum, er ríkissjóður fær.

8. gr.
Nú er land látið upp í áveitukostnað af j.örð, sem er í leiguábúð, og breyt- 

ir það í engu umsömdum leigumála jarðarinnar.

9- gr.
Þangað til öðruvísi verður ákveðið með lögum, skal landsstjórnin, að svo 

miklu leyti sem unnt er, leigja út lönd þau, er ríkissjóður fær samkvæmt á- 
kvæðum laga þessara. Abúendur þeirra jarða, sem löndin eru tekin frá, skulu 
hafa forleigurétt fyrir það verð, er rikisstjórnin ákveður.

10. gr.
Útmæling landa samkvæmt ákvæðum laga þessara skal fram fara, að svo 

miklu leyti sem unnt er, sumarið 1933. En verði verkinu eigi lokið á þeim tíma, 
skal það framkvæmt á sumarmánuðunum 1934.

11- gr.
Búnaðarfélagi Islands skal falið að annast framkvæmd laga þessara undir 

yfirstjórn atvinnumálaráðherra, samkv. reglugerð, er hann setur, og greiðist 
kostnaðurinn úr ríkissjóði.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.

Ed. 615. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
I stað orðsins „síld“ í 1. gr. Jaganna komi: hverskonar saltaðri síld.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
2. gr.



Pingskjal 616—617 1115

um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

(Afgreidd frá Xd. 9. maí).

1- gr-
1. Framkvæmd laga nr. 50 10. nóv. 1913, uin að landssjóður leggi lands- 

bankanum til 100 þúsund krónur á ári i næstu 20 ár, er frestað til árs- 
loka 1934.

2. Tekjur eftir lögum nr. 56 31. mai 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleik- 
hús, renna í ríkissjóð til ársloka 1934.

3. Tekjur eftir lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, 
skulu renna i ríkissjóð til ársloka 1934.

4. Framkvæmd 2. og 3. gr. laga nr. 45 10. nóv. 1913, um bjargráðasjóð Is- 
lands, er frestað til ársloka 1934.

5. Framkvæmd 12. gr. laga nr. 40 7. mai 1928, um breyting á jarðræktar- 
lögum, nr. 43 20. júní 1923, er frestað á árinu 1934.

6. Kennslueftirlit það, sem ræðir um í 6.—8. gr. laga nr. 35 19. mai 1930, 
fellur burt til ársloka 1934.

7. Vs hluti þeirra tekna, sem ræðir um i 1. gr. laga nr. 54 7. maí 1928, um 
menningarsjóð, skal frá 1. jan. 1934 til loka s. á. renna i ríkissjóð. Sjóðn- 
um skal skylt að kaupa landinu til handa náttúrufræðisafn Guðmundar 
G. Bárðarsonar eftir mati þriggja manna, er ríkisstjórnin tilnefnir.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 617. Lög
um breyting á lögum nr. 46 15. júní 1926, um útsvör.

(Afgreidd frá Xd. 9. maí).

6. gr. A. II. 2.1. málsgr. orðist svo:
Samvinnufélög. Þau greiða útsvar af arði síðasta útsvarsárs, sem leiðir af 

skiptum við utanfélagsmenn, eftir sömu reglum og kaupmenn sama staðar. 
Skattanefnd ákveður arð þenpan, enda Iáti félagið nefndinni í fé glögga skýrslu 
um skipti sín við utanfélagsmenn og ágóða af þeiin. Annarskostar áætlar skatta- 
nefnd arð af skiptum þessum, og byggist útsvarið á því.

Úrskurði skattanefndar má skjóta til vfirskattanefndar og ríkisskattanefnd- 
ar, eftir sömu reglum og gilda um áfrýjun útsvara, hvort heldur er sérstökum 
eða ásamt kæru vfir aukaútsvari þvi, sem niðurjöfnunarnefnd hefir lagt á arð 
af þessum viðskiptum.

Nd. 616. Lög
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til laga um mjólkurbúastyrk o. fl.

Flni.: Ólafur Thors, Bernh. Stefánsson, .Tón Ölafsson, Sveinbjörn Högnason, 
Jörundur Brynjólfsson, Pétur Ottesen, Bjarni Ásgeirsson.

1. gr.
Til viðbótar styrk þeiin, er greiddur hefir verið úr ríkissjóði til Mjólkur- 

samlags Eyfirðinga, Mjólkurbús Flóamanna, Mjólknrbús Ölfusinga og Mjólkur- 
samlags Borgfirðinga og neniur 14 stofnkostnaðar hvers um sig, skal greiða úr 
ríkissjóði annan fjórðung stofnkostnaðar, svo að rikissjóðsstyrkurinn til þessara 
mjólkurbúa nemi alls helmingi stofnkostnaðar. Til Mjólkurbús Mjólkurfélags 
Reykjavikur skal ennfremur veitt viðbótarframlag úr ríkissjóði, þannig, að 
styrkur til þess nemi alls % hlutum stofnkostnaðar.

2. gr.
Mjólkurbú Flóamanna greiðir þann helming af ríkissjóðsláni til stofnunar 

búsins, sem eftir verður, þegar frá er dreginn styrkur samkvæmt 1. gr., og er 
ríkisstjórninni lieimilt að ákveða greiðslufrest og kjör að öðru levti, enda verði 
þær trvggingar settar fyrir skuldinni, er rikisstjórnin metur gildar í samráði við 
stjórn Búnaðarbanka íslands. Fresturinn má þó ekki vera lengri en svo, að 
samrýmzt geti ákvæðum 3. gr.

Nd. 618. Frumvarp

3. gr.
Að áskildu samþvkki stjórnar Búnaðarbanka íslaiuls skal greiðslu á við- 

bótarstyrk þeim til mjólkurbúa þeirra, er í 1. gr. getur, annara en Mjólkurbús 
Flóamanna, þannig liagað, að Búnaðarbankinn tekur við skuldabréfi því eða 
bréfum, sem Mjólkurbú Flóamanna gefur út fyrir skuld sinni samkv. 2. gr., þó 
ekki fvrir hærri fjárhæð en nemur niðurfærslu þeirri á viðlagasjóðslánum 
hinna búanna, er samsvara viðbótarstvrknum, enda verður þá bankinn að því 
leyti skuldareigandi gagnvart MjólkurJnii Flóamanna.

Greinargerð.

A siðari árum hafa 5 samvinnufélög bænda komið sér upp vinnslustöðvum 
með fullkomnum nýtízkuvélum og tækjum til þess að gerilsneyða og hreinsa 
mjólk og vinna úr mjólkinni osta, skyr o. fl. Þessar stöðvar eru eign Mjólkur- 
samlags Evfirðinga, Mjólkurbús Flóamanna, Mjójkurbús Ölfusinga, Mjólkur- 
samlags Borgfirðinga og Mjólkurfélags Reykjavikur. Hefir ríkissjóður styrkt 
byggingu allra þessara vinnslustöðva, og liefir framlag ríkissjóðs til liinna 4 
fyrstnefndu aðilja numið 14 hluta stofnkostnaðar, eða alls um 228 þús. kr., en 
Mjólkurfélag Reykjavíkur liefir fengið nokkru minni styrk, eða sem svarar 3/16 
stofnkostnaðar, eða alls 77 þús. kr. En að öðru leyti hafa stöðvarnar verið reistar 
fyrir lánsfé, mestmegnis úr viðlagasjóði.



í’ingskjal 618—619 1117

Stofnkostnaður allra þessara vinnslustöðva hefir orðið iniklu hærri en ráð 
var fyrir gert, og jafnframt hefir verðlag mjólkur og mjólkurafurða farið fall- 
andi. Af þessu leiðir, að bændur fá nú eigi risið úndir vaxta- og afborgana- 
greiðslum á þeiin skuldum, er hvíla á vinnslustöðvunum, og er því nú farið fram 
á, að rikissjóður hlaupi á ný undir bagga með þeim mörgu bændum, er liér eiga 
hlut að máli.

Svo vill til, að ríkissjóður þarf ekki að inna af liendi nein ný útgjöld, þótt 
að þessu ráði verði horfið. Ríkissjóður hefir nefnilega lagt fram allan stofn- 
kostnað við vinnslustöð Mjólkurbús Flóamanna, en hann nam alls 400 þús. kr. 
Af þeirri uppliæð er *4 styrkur, en eða 300 þús. kr., lánveiting. Nái þetta frv. 
lögfestu, verður styrkurinn til Mjólkurbús Flóamanna 200 þús. kr. Skuld bús- 
ins við ríkissjóð er þá 200 þús. kr., og er ætlazt til þess, að mjólkurbúið gefi út 
skuldabréf fvrir þeirri upphæð ríkissjóði til handa, en ríkissjóður afhendir þau 
Búnaðarbanka Islands sem greiðslu upp í viðlagasjóðslán binna 4 aðiljanna, sem 
um getur í 1. gr. frumvarpsins, í þeim lilutfölluni, sem þar er ráð fvrir gert. 
Skiptist upphæðin þá sem næst þannig milli aðilja:

Mjólkursamlag Eyfirðinga ............................... fær 37500 kr.
----- Borgfirðinga ...........................  — 35500 —

Mjólkurfélag Reykjavikur ............................... — 72000 —
Mjólkurbú Ölfusinga......................................... — 55000 -—

í frv. er lagt til, að Mjólkurfélag Reykjavikur fái minni styrk en hinir að- 
ilarnir, eða aðeins % stofnkostnaðar í stað helmings, og enda þótt deila megi 
um, hvort það sé réttlátt, þá liafa flutningsmenn þó orðið ásáttir um að leggja 
það til, og er þá fylgt sama blutfalli og til þessa befir gilt um stvrkveitingar úr 
rikissjóði til þessara vinnslustöðva.

Nd, 619. Lög
uni brevting á lögum nr. 15 14. júni 1929 [Útflutningsgjald af sild o. f 1. j. 

(Afgreidd frá Xd. 9. ípai).

1- gr.
í stað orðsins „síldartunnu" í 1. málsgr. 1. greinar Iaganna komi: salt- 

síldartunnu.
Orðin „fisknijöli þurrkuðu“ í 2. niálsgrein söniu greinar falli niður.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



1118 Pingskjal 620

til laga um heimildir til ýmissa ráðstafana vcgna fjárkreppunnar.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Stjórn Búnaðarbanka Islands heimilast að veita, eftir því sem nauðsynlegt 

þykir, greiðslufrest á afhorgunum af lánuin úr Ræktunarsjóði, Byggingar- og 
landnámssjóði og veðdeild bankans um allt að 5 ára tímabil í liverri stofnun. 
Greiðslufrestur þessi getur náð jafnt til þeirra lána, er þegar hafa lent í van- 
skilum, og þeirra, er hingað til hefir verið borgað reglulega af, en má aldrei 
ná yfir meira en 5 ára bil af hverju einstöku láni.

2. gr.
Á sama liátt og í 1. gr. segir heimilast stjórn Landsbanka íslands að veita 

greiðslufrest í 5 ár á afborgunum af þeim lánum úr veðdeild bankans, er hænd- 
ur eða aðrir, sem hafa landbúnað að aðalatvinnu, eiga að standa skil á.

3. gr.
Greiðslufrestur sá, er um ræðir í 1. og 2. gr., liefir engin áhrif á útdrátt 

bankavaxtabréfa veðdeildanna eða jarðræktarbréfa, og skal þvi árlega draga 
út og innlevsa jafnháa fjárhæð og gert mundi, þó enginn greiðslufrestur væri 
veittur. Þar, sem svo stendur á, að öll hréf veðdeildarflokks eru í eign ríkis- 
sjóðs, skal ríkisstjórninni þó heimilt að veita undanþágu frá, að meira sé út- 
dregið úr þeim flokki en raunverulega hefir verið borgað af skuldabréfum þess 
sama flokks á umliðnu ári.

Nd. 620. Frumvarp

4. gr.
Heimilt er stjórn Kreppulánasjóðs að greiða úr sjóðnum allt að 1^% af 

vöxtum fasteignalána þeirra manna, er landbúnað stunda sem aðalatvinnuveg, 
á gjalddaga lánanna árin 1933 og 1931, en þó ekki meira en svo, að lántakandi 
greiði sjálfur 4^2% á ári. Heimild þessi er því skilyrði bundin, að stjórn Kreppu- 
lánasjóðs telji, að skuldunautar geti ekki að öðrum kosti risið undir vaxtabyrð- 
inni samfara lieilbrigðum búrekstri.

Heimild þessi nær og til sömu þátttöku í greiðslu vaxta af stofnlánum til 
frystihúsa og mjólkurbúa á árunum 1933 og 1931.

5. gr.
Stjórn kreppulánasjóðs heimilast að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess 

að bönkunum verði fært að veita afborgunarfresti þá, sem um ræðir í 1. og 2. 
gr., og lána til þess fé úr kreppulánasjóði.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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við frv. til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungsríkisins 
Islands, 18. maí 1920.

Frá Sveini Ólafssvni.
1. Við 1. gr.

a) Fyrsta efnismálsgrein orðist svo:
Á Alþingi eiga sæti 48 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegum 

kosningum. Kosnir skulu:
b) Stafliður c. orðist svo:

10 þingmenn og jafnmargir varamenn, kosnir hlutbundnum kosn- 
ingum um land allt og samtímis kjördæmakjöri. Þingmenn allir skulu 
kosnir til 4 ára við almennar kosningar.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
27. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Alþingi skiptist i tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Á 

þriðjungur þingmanna sæti i efri deild, kosinn af sameinuðu þingi r byrj- 
un fyrsta þings eftir almennar kosningar, en tveir þriðju hlutar i neðri 
deild. Verði tala þingmanna einhverju sinni eigi deilanleg með þrem, eiga 
þeir sæti í neðri deild, sem umfram eru deilanlega tölu.

3. Við 5. gr. A eftir greininni kemur ný 6. gr., þannig:
Aftan við 33. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 32. gr., komi:
Brevta má þessu með lögum.

Greinatala breytist eftir úrslitum atkvæðagreiðslu.

Nd. 622. Breytingartillaga
við frv. til laga um heimild til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar.

Frá kreppunefnd.

A eftir 4. gr. komi ný grein, svo liljóðandi:
Stjórn kreppulánasjóðs er heimilt að veita styrk úr kreppulánasjóði til 

frystihúsa, er frysta kjöt til útflutnings, er nemi allt að ^4 stofnkostnaðar og 
gangi til lækkunar á skuldum frvstihúsanna, enda séu þau eign samvinnufélaga 
eða sýslufélaga.

Nd. 621. Breytingartillögur

Nd. 623. Breytingartillögur
við frv. til laga um útflutning saltaðrar síldar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Sérhver tunna saltaðrar síldar, sem út er flutt, skal vera auðkennd
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þannig, að það sjáist, að síldin sé islcnzk og á livern hátt hún er verkuð, 
ásamt einkennisstöfum eða firmanafni útflytjanda þess, er í hlut á. Nánari 
ákvæði um þetta skal ráðherra setja með reglugerð.

2. Við 2. gr. Við greinina bætist ný málsgr., svo liljóðandi:
Heimilt er þó ráðherra. ef brýn nauðsyn ber til, að veita undanþágu frá

þessu fyrir ákveðið magn og eina sendingu í senn, enda sé slik. sild auð- 
kennd með sérstöku merki, er ráðherra ákveður, og þess getið í farmskjöl- 
mn, að um afvatnaða sild sé að ræða.

Ed. • 624. BreytingartiUögiir
við frv. til fjárlaga fvrir árið 1934 og við brtt. á þskj. 565.

I. Frá Einari Árnasyni.
Við 16. gr. 14. a. Nýr liður:

Til Halldórs Kr. Jónssonar, til dýralækninga ............ 300
II. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

Við brtt. 565, 37. (Við 16. gr. 40). (Vinnumiðstöð kvenna).
Fvrir orðin „gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að, allt að“

kemur: gegn að minnsta kosti jafnmiklu framlagi annarsstaðar að.
III. Frá Jóni Þorlákssyni, Jóni Baldvinssyni og Páli Hennannssyni.

Við 22. gr. XVII. Liðinn skal orða svo:
Að ganga í ábvrgð fvrir allt að 350 þús. kr. iáni fvrir innlent fé-

lag til þess að reisa síldarbræðslustöð á iSevðisfirði, er geti unnið úr 
ea. 600 málum sildar á sólarhring, enda fari lánið eigi fram úr 90% 
stofnkostnaðar, sé trvggt með 1. veðrétti í eigninni og ábvrgð Seyð- 
isfjarðarkaupstaðar, en samþvkktir og starfsreglur félagsins og 
ráðning forstjóra þess háð samþvkki atvinnumálaráðherra.

Nd. 625. Nefndarálit
um frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir 
um lokunartima sölubúða i kaupstöðum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 10. maí 1933.

Bergur Jónsson, Steingr. Steinþórsson, Guðbr. ísberg,
form. framsögum. fundaskr., með fvrirvara.

Jóhann Þ. Jósefsson, Sveinbjörn Högnason. 
með fyrirvara.
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Nd. 626. Breytingartillaga

við frv. til 1. um breyting á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá Halldóri Stefánssyni.

Við 1. gr. D. 1. tölulið. Fvrir orðin „hjá Möðrudal um Möðrudalsöræfi, 
um Jökuldal hjá Skjöldólfsstöðum“ komi: hjá Möðrudal, og tengiálma þaðan 
um Vesturárdal við Vopnafjarðarveg, um Jökuldalsheiði til Skjöldólfsstaða, 
um Jökuldal.

Nd. 627. Breytingartillögur

við frv. til laga um kreppulánasjóð.

Frá kreppunefnd.
1. Við 2. gr.

a. Fyrir „8 millj.“ komi: 9 millj.
b. Niðurlag síðustu málsgr. orðist svo: skulu þau vera gildur gjaldeyrir til 

greiðslu á skuldum eldri en frá i. jan. 1933, að þvi leyti sem þær eru 
ekki fulltryggðar með fasteignaveði eða handveði, með því gengi, sem 
fjármálaráðherra ákveður, þó eigi með meiri afföllum en 10%.

2. Við 22. gr.
Fyrir orðin „Frá 1. jan. 1941 skulu“ komi: Til 1. jan. 1937 skulu hálf 

árgjöld, en siðan“

Ed. 628. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fvrir árið 1934.

Frá Jóni Baldvinssvni.

1. Við 3. gr. A. II. 1 (Rekstrarhalli póstsjóðs).
Fyrir „77140“ kemur ....................................................................... 78940

2. Við 3. gr. A. Sundurliðun. Póstsjóður I. 3. d. Önnur gjöld.
a. Fyrir „65000“ kemur .................................................................. 66800
b. Við liðinn bætist aths.:

Þar af til kaupa á einkennisbúningum handa bréfberum 
í Reykjavík 1800 kr.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 141
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Nd. 629. Nefndarálit
um frv. til laga um, að niður falli útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum. 

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþ. óbrevtt.

Alþingi, 9. mai 1933.

H. Stefánsson, Bernh. Stefánsson. Hannes Jónsson. 
form. frsm.

Ed. 630. Breytingartillaga
við frv. til laga um brevting á lögum nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Við 1. gr. Greinin orðist þannig: •
1 stað orðanna „síld, fóðurmjöli“ komi: hverskonar saltaðri síld, síldar- 

mjöli.

Nd. 631. LÖg
um heimild til lántöku til vega- og brúargerða.

(Afgreidd frá Nd. 10. maí).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán innanlands á ábyrgð ríkissjóðs á ár- 

unum 1933—35, allt að 200 þús. kr. til vegagerðar á þjóðvegum og allt að 300 
þús. kr. til byggingar þeirra brúa, sem taldar eru í 2. gr. laga nr. 32 23. júní 
1932, um brúargerðir. Lánin endurgreiðist á 6—8 árum og vextir séu allt að 1% 
hærri en venjulegir innlánsvextir Landsbanka Islands. Vexti og afborganir af 
lánum þessum skal telja með öðrum slíkum gjöldum ríkissjóðs.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 632. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 546 rSkemmtanaskatturj.

Frá Jónasi Þorbergssyni.

A eftir orðinu „skulu“ komi: innlendir.

£d. 633. Frumvarp
lil laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum.

(Eftir 3. umr. í Nd,).

1- gr.
Óheimilt er bverjum þeim, sem selur vöru eða hefir hana á boðstólum, að 

gefa út villandi upplýsingar um vöruna til að hafa áhrif á eftirspurn hennar 
eða sölu. Um allar auglýsingar, livort sem þær eru birtar i blöðum, timaritum, 
útvarpi eða annarsstaðar, skal þess gætt, að þær séu látlaust orðaðar, lausar 
við skrum og hæpnar fullyrðingar, en segi það eitt, sem satt er og rétt í öllum 
greinum. Sérstaklega er bannað að setja villandi auðkenni á vöruna sjálfa, 
umbúðir hennar eða einkennismiða, á auglýsingaspjöld, reikninga, vöruskrár 
eða önnur verzlunarskjöl. Villandi teljast:
a) auðkenni, sem gefa rangar upplýsingar eða geta vakið rangar hugmyndir 

um framleiðslustað (eða land) vörunnar, um tegund hennar, tilbúning, 
efni, samsetning, gerð, eiginleika, áhrif eða verðlag.

b) auðkenni, sem komið geta kaupandanum til þess að halda það, að allur 
sá mismunandi varningur, sem i verzlun er á hoðstólum, stafi frá sama 
frainleiðslustað (eða landi), eða sé búinn til á sama liátt, þótt þessu sé ekkí 
svo varið nema að sumu leyti.

c) auðkenni, sem segja ósatt um það, að vara hafi hlotið viðurkenningu á 
sýningu, hafi verið revnd af opinberum vfirvöldum eða hlotið meðmæli 
þeirra, eða njóti eða hafi notið einkaleyfisverndar. Falli niður einkaleyfi 
eða slíkt, má þó halda tákni þess á því af vörunni, sem það hefir verið sett 
á áður en leyfið féll niður.
Brot gegn ákvæðum þessum varða seklum, frá 50 til 4000 krónum. Refs- 

inguna má þó þyngja, þannig að hún verði allt að sex mánaða einfalt fangelsi, 
þegar sökin er mikil, sérstaklega ef um er að ræða ítrekað brot.

Sá, sem sakfelldur er fvrir þessi hrot, skal einnig skyldaður til þess að leið- 
rétta hinar villandi upplýsingar, þar á meðal villandi auðkenni á vörunum, ef 
um slíkt er að ræða og vörurnar eru enn í eigu hans eða umráðum. Ef um er 
að ræða vörur, sem framleiddar eru erlendis, skal liinn sakfelldi þó mega 
flvtja þær úr landi, ef liann kýs það lieldur.
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2. gr.
Sakarauki skal það teljast, ef hin villandi auðkenni, sem 1. gr. fjallar um, 

eða upplýsingar um þau eru breiddar út í blaðatilkynningum (auglýsingum), 
með fregnmiðum eða á auglýsingaspjöldum, sem mikið ber á.

. 3. gr.
Refsiákvæði þau, sem að framan greinir, skulu þó ekki gilda um þau auð- 

kenni — þótt þau gæfu vakið ranga bugmvnd um framleiðslustað vörunnar —, 
sem hafa að almenningsáliti eða samkvæmt viðskiptavenjum fengið þá mérk- 
ingu að tákna almennt tegund eða framleiðslubætti vörunnar eða því um 
líkt, en ekki framleiðslustaðinn beinlínis.

Nú er það æskilegt vegna alinenningsbeilla, að einbver vöruauðkenni séu 
undanþegin ákvæðum þessum, og má þá veita slika undanþágu með konung- 
legri tilskipun. Brot á ákvæðum slíkrar tilskipunar varða refsingum samkvæmt
1. gr., sbr. 2. gr., laga þ^sara. .

Auðkenni, sem i því er fólgið, að greind er mynt, mál eða vog, telst ekki 
auðkenning á framleiðslustað vörunnar. Þótt notuð sé í vöruauðkenni önnur 
tunga en tunga þess lands, sem varan er framleidd i eða flutt frá, ber ekki að 
telja það eitt villandi auðkenni, nema form og efni auðkennisins sé einnig að 
öðru leyti saknæmt samkvæmt lögum þessum.

Auðkenni, sem eitt út af fvrir sig gæti talizt villandi um framleiðslustað 
vöru, skal þó ekki talið svo, ef því fvlgir greinileg og rétt viðbót, sem segir til 
um hinn rétta framleiðslustað.

4. gr.
Bannað er að selja eða bafa á boðstólum bér á landi vörur, sem merktar 

eru sjálfar, eða á miða eða umbúðir, eða með tilsvarandi heitum, alþjóðamerki 
bjúkrunar- og mannúðarstarfsemi, eins og merkjum hins svo nefnda „Rauða 
kross“ eða „Genfar kross“.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, allt að 200 kr.
Sömu refsingu skal sæta:

a) sá, sem í heimildarlevsi notar slík merki, auðkenni eða nöfn á auglýsinga- 
spjöldum, auglýsingum, reikningum, vöruskrám eða öðrum verzlunar- 
skjölum.

b) sá, sem notar íslenzka rikisskjaldarmerkið, eða útlend ríkisskjaldarmerki 
án þess að hafa fengið til þess sérstakt leyfi.

c) sá, sem selur eða hefir á boðstólum vörur, framleiddar erlendis eða erlendar 
að uppruna, ef á þær eða umbúðir þeirra befir í heimildarleysi verið sett 
mynd eða nafn íslenzka fánans, skjaldarmerki íslenzka rikisins eða mynd 
af konunginum og ættmönnum hans.

5. gr.
Útsölu (skvndisölu) má hafa annaðhvort tvisvar á ári, og standi hún þá 

vfir í mesta lagi einn mánuð í bvort skipti, eða einu sinni á ári, og standi hún 
þá yfir í mesta lagi tvo mánuði. Nánari ákvæði um það, á hvaða tíma árs út-
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sölui’ megi lialda innan hinna einstöku greina verzlunarinnar, getur atvinnu- 
málaráðherra ákveðið nieð sérstakri reglugerð, eftir tillögum hlutaðeigandi 
kaupmannafélaga.

Nú er á einhvern hátt auglýst,- að útsala sé lialdin af sérstökum ástæðum, 
t. d. vegna flutnings verzlunarinnar, eigendaskipta eða vegna þess, að verzlunin 
á að liætta — hvort heldur er vegna gjaldþrota, greiðslusamnings, láts eigandans 
eða annara orsaka - - eða til sölu á skemmdum vörum, vörum, sem sagðar eru 
keyptar úr gjaldþrotabúi, dánarbúi eða í sambandi við greiðslusamning, eða 
vörur keyptar á uppboði, og má þá sú útsala eigi standa yfir lengur en þrjá 
mánuði.

Um leið og auglýstar eru útsölur þær, sem ræðir um í 2. mgr. greinar þess- 
arar, og eigi síðar en þrem dögum eftir að útsalan er byrjuð, ber að tilkvnna 
lögreglustjóra um upphaf útsölunnar og um það, hve lengi hún skuli standa, 
af hvaða ástæðum og hvaða vörur verði boðnar til sölu.

A útsölum, sem auglýst liefir verið, að haldnar séu til þess að selja skemmd- 
ar vörur, skal þeim vörum haldið aðgreindum frá öðrum vörum verzlunarinn- 
ar, eða sett á þær sérstök merki.

6. gr.
Frá reglum þeim, sem settar eru i 5. gr. 1. og 2. mgr., getur lögreglustjóri 

veitt undanþágu, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Utsala, sem haldin er 
vegna þess að verzlun hættir, má þó undir engum kringumstæðum standa leng- 
ur en eitt ár.

7. gr.
Þegar boðnar eru á uppboði vörur, sem sagðar eru stafa að einliverju eða 

öllu leyti frá nafngreindum mönnum eða úr tilteknum búum, skal þess greini- 
lega getið á uppboðinu um þessa muni, úr hvaða búi eða frá hvaða manni þeir 
stafi hver um sig. Ef haldið er uppboð á munum eða vörum frá nafngreindum 
manni eða úr tilteknu búi, skal þess getið greinilega í uppboðsauglýsingunni, 
ef á uppboðinu á jafnframt að selja aðra muni.

I hverri uppboðsauglýsingu skal þess getið, hvort það, sem selja á, er selt 
fvrir reikning uppboðsheiðanda eða annars manns.

8. gr.
Brot gegn ákvæðum 5. 7. gr. varða sektum, allt að 1000 kr.

9: gr.
Bannað er að nota i atvinnuskvni nafn, firmanafn, verzlunarmerki eða þvi 

um Iikt, sem sá hefir ekki rétt til, er notar, eða reka atvinnu undir nafni, sem 
gefur villandi upplýsingu um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ennfrem- 
ur er sérhverjum hannað að nota auðkenni, sem hann ó tilkall til, á þann hátt, 
að leitt geti til þess, að villzt verði á því og öðru einkenni, sem annað atvinnu- 
fvrirtæki notar með fullum rétti.

Brot gegn ákvæðum þessum, framin af ásettu ráði, varða sektum, allt að 
2000 kr.
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10. gr.
Bannað er að kenna verzlunar-, iðnaðar- eða atvinnufvrirtæki, svo og vöru- 

tegundir, við nafn landsins, sýslu-, bæjar- eða sveitarfélags, nema leyfi við- 
komandi stjórnarvalda komi til.

Brot gegn ákvæðum þessuni varða sektum, allt að 5000 kr.

11- gr-
Nú fer einhver með eða útbreiðir um annað atvinnufyrirtæki rangar 

sögusagnir, seni miða til þess að hnekkja því fyrirtæki, eða í því skvni að hæna 
til sín viðskiptamenn þess, hvort 'heldur slíkar sögusagnir snerta eiganda fyrir- 
tækisins, vörur þess eða aðra hagi, og skal bann þá sæta sektum, allt að 6000 
kr., og ef miklar sakir eru, allt að 6 mánaða einföldu fangelsi.

12. gr.
Ef einbver notar sjálfur eða veitir öðrum í heimildarleysi upplýsingar um 

verzlunar- eða rekstrarlevndarmál núverandi eða fyrrverandi húsbónda síns 
eða félaga, eða rýfur af ásettu ráði samningsbundið trúnaðarsamband, sem 
veitt hefir lionum vitneskju um þessi leyndarmál, þá skal hann sæta sektum, 
allt að 6000 krónum, eða 6 mánaða einföldu fangelsi, ef sakir eru miklar. Þó 
skal refsingin falla niður, ef liðin eru meira en 3 ár frá því að samningum 
var slitið.

13. gr.
Hver sá, er með gjöfum eða hlunnindum til starfsmanns, kaupmanns eða 

verzlunarfyrirtækis reynir til að fá hann til þess að eiga viðskipti við sig, sæti 
sektum, allt að 2000 kr. eða allt að 6 mánaða einföldu fangelsi, ef hann hefir 
komið tilæflun sinni í framkvæmd og húsbóndi verzlunarmannsins beðið við 
það verulegt tjón.

Sömu refsingu skal sá verzlunarmaður sæta, er tekur á móti sílkum mútum.

14- gr.
Bannað er að gefa með verzlunarvörum kaupbætismiða, happadrættis- 

miða, vörugjafir eða annað, sem dregið getur kaupendur til að kaupa þá vöru- 
tegund vegna verðmætis í því, er h'enni fvlgir.

Sömuleiðis eru bannaðar auglýsingar um þessháttar kaupbæti.
Brot á þessu varða sektum, allt að 5000 kr.

15. gr.
Brot gegn 3., 4. og 14. gr. laganna sæta opinberri ákæru.
Brot gegn 1., 5., 7., 9., 10., 11., 12. og 13. gr. laganna sæta málsókn sam- 

kvæmt beiðni þess, er fyrir óréttinum befir orðið.
í refsimálum má samkvæmt kröfu dæma þeim skaðabætur, er fyrir órétti 

hefir orðið.
1 refsimálum er réttinum ennfremur beimilt, þegar ætla má, að einstak- 

lingur eða fvrirtæki hafi beðið tjón, að dæma þeim, er fyrir tjóninu hefir
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orðið, skaðabætur samkvæmt kröfu hans, allt að 1000 kr., þrátt fyrir það, þótt 
ekki verði sannað, liversu miklu tjónið hefir numið.

Kröfu uin umsamdar sektir má einnig gera í refsimálum. Verður þá hin 
umsamda sekt talin skaðabætur.

Með refsimálin skal farið sem almenn lögreglumál.

lð- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Refsiákvæði laganna gilda þvi aðeins, að ekki 

liggi þyngri refsing við eftir öðrum lögum.

Ed. 634. Breytingartillaga
við brtt. þskj. 565 (Fjárlög).

Frá Magnúsi Torfasyni.

Við brtt. 8. (Við 13. gr. A. XI.) (Vöruflutningastyrkur).
Fvrir „12000“ kemur .............. ............................................. 15000

Nd. 635. Breytingartillaga
við frv. til laga uin notkun einkennisbúninga og annara einkenna.

Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni og Vilmundi Jónssyni.

A eftir 1. gr. koini ný grein, er verður 2. gr., svo hljóðandi:
Bannað er stjórnmálaflokkum eða félögum, sem fylgja ákveðnum stjórn-

inálaskoðúnum, að nota islenzka fánann á fundum sínum eða skipulögðum 
gönguin, svo og að setja sérinerki i islenzka fánann eða á stöng, sem íslenzki 
fáninn er borinn á.

Eð. 636. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 624 (Fjárlög).

Frá Ingvari Pálmasyni.

Við III. 1 stað „Sevðisfirði“ í ineginmáli tillögunnar komi: Austfjörðum — og 
i stað „Seyðisfjarðarkaupstaðar“ komi: viðkomandi bæjar- eða sýslu- 
félags.
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Ed. 637. Frumvarp

til 1. um bráðabirgðabreyting á löguin nr. 56 31. mai 1927, uni skemmtanaskatt 
og þjóðleikhús.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr-
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 1927 skal til ársloka 1934 inn- 

heimta með 100% álagi. Þó skulu hljómleikar og söngskemmtanir undanþegn- 
ar álaginu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 638. Frumvarp
til laga um breyting á vegalögum, nr. 11 4. júní 1924.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
2. gr. laganna skal orða svo:
Þjóðvegir eru þessir:

A. Um Suðurland:
1. Suðurlandsvegnr: Frá Revkjavík um Ölfus, Flóa og Holt austur yfir brú 

á Ytri-Rangá. Um Rangárvelli, Landevjar, Eyjafjöll, Sólheimasand og Mýr- 
dal til Víkur. Um Mýrdalssand, Skaftártungu, yfir Eldhraun, um Síðu, 
Fljótshverfi, .Skeiðarársand, Öræfi, Breiðamerkursand, Suðursveit, Mýrar, 
um Hóla í Nesjum, um Almannaskarð og Lón að Lónsheiði.

2. Þingvállabraut: Frá vegamótum Vesturlandsvegar nálægt Köldukvísl til 
Þingvalla.

3. Geysisvegur: Frá Þingvöllum um Laugardal til Geysis.
4. Biskupstungnabraut: Frá vegamótum hjá Ingólfsfjalli um Grimsnes og 

Biskupstungur hjá Vatnsleysu að vegamótum Gevsisvegar hjá Múla.
5. Eyrarbakkavegur: Frá Selfossi að Eyrarbakka.
6. Laugardalsvegur: Frá vegamótum Biskupstungnabrautar hjá Svinavatni 

að vegamótuin Geysisvegar hjá Laugarvatni.
7. Skeiða- og Hreppavegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar í Flóa, norðan 

Flatholts upp Skeið og Hrunainannahrepp að vegamótum Gullfossvegar 
vestan við Hvítárbrú á Brúarhlöðum.

8. Gullfossvegur: Frá vegamótum Biskupstungnabrautar hjá Tungufljóti til 
Gullfoss,
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9. Gnúpverjavegur: Frá vegamótum Skeiðavegar sunnan Laxár um brú á
Kálfá að vegamótum hjá Þjórsárholti.

10. Landvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar hjá Meiri-Tungu í Holtum 
upp Land að Múla.

11. Fljótshlíðarvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar hjá Garðsauka inn
Fljótshlið að Hliðarenda.

12. Hafnarbraut: Frá Höfn í Hornafirði á Suðurlandsveg hjá Hólum.
13. Regkjanesbraut: Frá Reykjavík um Hafnarfjörð til Keflavikur.
14. Vífilsstaðavegur: Frá vegamótum Hafnarfjarðarvegar til Vífilsstaða.
15. Útvarpsstöðvarvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar fyrir innan Revkja- 

vík að Útvarpsstöð á Vatnsendahæð.

B. Um Vesturland:
1. V esturlandsvegur: Fiá vegamótum hjá Ártúni við Elliðaár um Mosfellssveit 

og Kjalarnes, kringum Hvalfjörð, yfir Ferstikluháls, um Svínadal, um Hest- 
háls, þvert yfir Borgarfjörð sunnan við Grimsá, yfir Hvítárbrú hjá Hvítár- 
völlum og á vegamót Borgarnesbrautar norðan við Gufá. Um Norðurárdal, 
Bjarnadal, Sökkólfsdal, Miðdal, Búðardal, Svínadal, kringum Gilsfjörð, yfir 
Geiradal, um Þorskafjarðarheiði og Langadal að Arngerðareyri.

2. Hafnarfjallsvegur: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Ferstiklu út með 
Hvalfirði, um Leirársveit og Andakil á vegamót Vesturlandsvegar hjá Hvit- 
árvöllum.

3. Akranesvegur: Frá Akranesi inn að vegamótum Hafnarfjallsvegar hjá 
Lambhaga.

4. Borgarnesbraut: Frá Borgarnesi að vegamótuin Vesturlandsvegar norðan 
Gufár.

5. Borgarfjarðarbraut: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Haugum um 
Stafholtstungur yfir Hvítárbrú á Kálffossi.

6. Stykkishólmsvegur: Frá vegamótum fyrir ofan Borgarnes um Mýrar, um 
Kerlingarskárð og Helgafellssveit til Stvkkishólms.

7. Ólafsvíkurvegur: Frá vegamótum Stvkkisliólmsvegar austan við Straum- 
fjarðará um Staðarsveit og Fróðárheiði til Ólafsvikur.

8. Hellusandsvcgur: Frá Ólafsvík um Ennisdal til Hellusands.
9. Laxárdalsvegur: Frá vegamótum sunnan Laxár um Laxárdal og Laxárdals- 

heiði að vegamótum Strandavegar utan Borðevrar.
10. Strandavegur: Frá vegamótum við Hrútafjarðará um Borðeyri, út með 

Hrútafirði, um Stikuháls, meðfram Bitrufirði, um Bitruháls, Kollafjörð, 
Hólmavik, Steingrímsfjarðarheiði að vegamótum Vesturlandsvegar á 
Þorskafjarðarheiði.

11. Steinadalsvegur: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Brekku í Gils- 
firði um Steinadal og Steinadalsheiði að vegamótum Strandavegar i 
Kollafirði.

12. Vestfjarðavegur:
a. Frá Isafirði um Breiðadalsheiði inn fyrir Onundarfjörð um Gemlu- 

fallsheiði að Gemlufalli við Dvrafjörð.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 142
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b. Frá Þingeyri um Brekkudal að Rafnseyri.
c. Frá Bildudal um Hálfdán fyrir Tálknafjarðarbotn um Mikladal til 

Geirseyrar við Patreksfjörð.
13. Bolungavíkurvegur: Frá Isafirði um Hnífsdal til Bolungavíkur.

C. Um Norðurland:
1. Norðurlandsvegur: Frá vegamótum hjá Dalsmvnni i Norðurárdal, um 

Holtavörðuheiði, Hrútafjörð og Hrútafjarðarháls yfir Miðfjarðará hjá 
Reykjum, um Línakradal, Auðunnarstaðaháls, um Víðidalsárbrú lijá 
Lækjamóti, um Gljúfurárbrú hjá Miðhópi, yfir Vatnsdalsárbrú hjá Hnaus- 
um, um Blöndubrú hjá Blönduósi, um Langadal og Stóra-Vatnsskarð. Yfir 
Skagafjörð um Norðurárdal, Öxnadalslieiði, Öxnadal, Þelamörk og Krækl- 
ingahlið til Akurevrar. Yfir Vaðlaheiði, um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði 
og Aðalreykjadal til Húsavíkur. Um Reykjaheiði, Kelduhverfi að vega- 
mótum austan við Jökulsárbrú nálægt Ferjubakka.

2. Hvammstangabraut: Frá Hvammstanga að vegamótum hjá Stóra-Ósi.
3. Miðfjarðarvegur: Frá vegamótum sunnan Melstaðar að Litlu-Tungu.
4. Vesturhópsvegur: Frá vegamótum Norðurlandsvegar hjá Vatnshorni að 

Vesturhópsvatni móts við Breiðabólsstað.
5. Vatnsdalsvegur: Frá Vatnsdalshólum að Undirfelli.
6. Svínvetningabraut: Frá Blönduósi að Svinavatni.
7. Skagastrandarvegur: Frá Blönduhrú við Blönduós til Skagastrandar.
8. Siglufjarðarvegur: Frá Hofsósi um Sléttuhlíð og Fljót til Siglufjarðar.
9. Sauðárkróksvegur: Frá Sauðárkróki að vegamótum austan við Víðimýri.

10. Hofsósvegur: Frá Sauðárkróki um Héraðsvatnabrýr og Hegranes, Við- 
vikursveit, um brú á Hjaltadalsá, um Óslandshlíð til Hofsóss.

11. Eyjafjarðarbraut: Frá vegamótum sunnan Akureyrar að Saurbæ ásamt 
brautinni að Kristnesliæli.

12. Dalvíkurvegur: Frá Dalvík um hrú á Svarfaðardalsá hjá Argerði um Ár- 
skógsströnd og Arnarneshrepp, um hrú á Hörgá hjá Möðruvöllum að vega- 
mótum Norðurlandsvegar á Moldhaugahálsi.

13. Mývatnssveitarvegur: Frá Breiðamýri um Mývatnsheiði að Skútustöðum.
14. Tjörnesvegur: Frá Húsavik kringum Tjörnes að vegamótum Norðurlands- 

vegar hjá Lóni i KelduhveTfi.
15. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur: Frá yegamótum austan við Jökulsá í 

Axarfirði um Kópaskerskauptún, yfir Melrakkasléttu um Blikalón og 
Raufarhöfn, um Hálsa, hjá Svalbarði, um Þistilfjörð til Þórshafnar.

D. Um Austurland:
1. Austurtandsvegur: Frá vegamótum Norðurlandsvegar austan við Jökuls- 

árbrú í Axarfirði, um Hólsfjöll hjá Grímsstöðum, hjá Möðrudal, um 
Möðrudalsöræfi, um Jökuldal hjá Skjöldólfsstöðum, um Jökulsárbrú hjá 
Fossvöllum, um Hróarstungu, um Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um 
Velli og Skriðdal, um Breiðdalsheiði, um Breiðdal, hjá Eydölúm, um 
Strætishvarf, um Berufjarðarströnd til Djúpavogs. Um Geithellnahrepp 
vfir Lónsheiði.
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2. Stranda- og Vopnafjarðarvegur: Frá Þórshöfn þvcrt yfir Langanes nni 
Strandir, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og Jökulsárhlíð að 
vegamótuni Austurlandsvegar vestan við Jökulsárbrú hjá Fossvöllum.

3. Úthéraðsvegur: Frá vegamótum Fjarðarheiðarvegar austan við Eyvind- 
arárbrú, um Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþinghá að Ósliöfn.

4. Upphéraðsvegur: Frá Lagarfljótsbrú vestan Fljóts að Brekku í Fljótsdal.
5. Fjarðarheiðarvegur: Frá vegamótum Austurlandsvegar hjá Egilsstöðum 

um Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar.
6. Fagradalsbraut: Frá vegamótum Austurlandsvegar hjá Egilsstöðum um 

Fagradal til Reyðarfjarðarkauptúns.
7. Eskifjarðarvegur: Frá Reyðarfjarðarkauptúni til Eskifjarðarkauptúns.
8. Norðfjarðarvegur: Frá Eskifirði til Neskaupstaðar.
9. Fáskrúðsfjarðarvegur: Frá Fagradalsbraut i Reyðarfirði um Sléttuströnd 

og Hrossadalsskarð að Búðum í Fáskrúðsfirði.
10. Mjóafjarðarvegur: Frá Fagradalsbraut við Köldukvisl um Eyvindardal, 

Slenjudal og Mjóafjarðarheiði að Mjóafirði.

2. gr.
Aftan við 3. gr. bætist 2 nýjar málsgreinar, er orðist svo:
Þar, sem mörk kaupstaðar- eða verzlunarlóðar eru ekki ákveðin, úr-

skurðar ráðherra, livar þjóðvegur endar.
Nú nær byggð meðfram slíkum vegi út fyrir mörk kaupstaðar- eða verzl-

unarlóðar, og skal þá ekki telja þjóðveg lengra en þar að, sem byggð telst enda 
samkvæmt úrskurði ráðherra.

3- gr.
1. málsgrein 8. gr. skal orða svo:
Sýslunefndir hafa, undir vfirumsjón vegamálastjóra, umsjón og stjórn 

þeirra vegagerða og þess viðhalds, sem kostað er af sýslusjóði eða sýsluvega- 
sjóði; fela má sýslunefnd oddvita sínum umsjón með tilteknum vegagerðum, 
eða sýslunefndarmanni eða hreppsnefiidum umsjón með sýsluvegagerð, hverj- 
um í sínum hreppi, og ber þeim, sem nmsjón er falin, að ráða til þann verk- 
stjórá, sem hæfur er til þess starfa. Skylt er sýslunefndum að hlíta ráðum 
vegamálastjóra um framkvæmd vegagerða.

4. gr.
Aftan við siðari málsgrein 11. gr. skal bæta:
Þar, sem enginn skurður er meðfram vegi, má girðingu ekki setja nær 

miðju vegar en 4 metra og ekki reisa liús nær en 8 nietra, nema sérstök lieim- 
ild komi til.

5. gr.
12. gr. skal orða svo:
Ríkissjóður kostar umbætur og viðhald þjóðvega. Skulu þeir gerðir ak- 

færir svo fljótt sem fé er veilt til í fjárlögum. Nú verður álitið gagnlegt að 
gera einhvern þjóðvegarkafla akfæran, og má þá, þegar sérstakar ástæður
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eru fyrir bendi, gera það að skilvrði, að hlutaðeigandi sveitarfélög eða sýslu- 
félög Ieggi fram tiltekinn hluta alls vegagerðarkostnaðar.

6- gr-
13. grein skal orða svo:
Stjórn vegamálanna ákveður, hvaða fjallvegir skuli gerðir akfærir. Aðrir 

fjallvegir skulu gerðir reiðfærir og varðaðir svo sem nauðsvn ber til. Greiðist 
kostnaður við þá úr rikissjóði.

7. gr.
Aftan við 36. gr. bætist ný málsgrein, er orðist svo:
Hvergi má festa upp auglýsingaspjöld nieðfram alfaravegum utan kaup- 

staða og kauptúna, eða setja upp auglýsingar á annan hátt, nema um opinber- 
ar tilkvnningar sé að ræða.

Heimilt er þó þeim, sem býr við alfaraveg, að auglýsa þar atvinnurekstur 
sinn.

8. gr.
30. gr. orðist svo:
Brýr skal gera samkvæmt lögum nr. 32 23. júni 1932.

9. gr.
Aftan við 44. gr. komi ný málsgrein, er orðist svo:
Þyki vegamálastjórninni ástæða til að halda akfærum kafla þjóðvegar 

með snjómokstri að vetrarlagi, iná telja þann kostnað með viðhaldi vegarins.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 57 19. mai 1930.

11- gr-
Lög þessi öðlast þegar gildi.

12. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra inn í megin- 

mál laga nr. 41 4. júní 1924 og gefa þau út svo brevtt sein vegalög.

Nd. 639. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir-árið 1932.

(Lagt fyrir Alþingi 1933).

1- gr-
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fvrir 1932, eru veittar 

samkv. 2.—8. gr. hér á eftir kr. 74987,44.



Þingskjal 639 1133

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

1. Viðbót við skrifstofufé bæjarfógetans á Sevðisfirði kr. 3500,00
2. Fyrir endurskoðun skipamælinga ......................... — 400,00

------------------- kr.

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt:

1. Bygging landsspítala ............................................  kr. 5033,65
2. Eftirlit með sjúkrahúsum ríkisins .......................— 2070,45

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

1. Eftirstöðvar af byggingarkostnaði á Höskuldsstöð-
um ..........................................................................  kr. 342,95

2. Undirbúningur kirkjugarðs í Reykjavík ............ — 2703,50
3. Aðgerðir húsa á Eiðum 1928 ..............................  — 2000,00
4. Finnbogi R. Magnússon: Stvrkur til þjóðréttarnáms — 750,00

5- gr-
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt:

1. Hafrannsóknir, sjókortagerð og mælingar .......... kr. 10714,42
2. Grjótrannsóknir ..............................................  — 2215,61
3. Sjóvarnargarður á Siglufirði ..............................  — 401,94

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin i-18. gr. er veitt:

1. Síra Einar Pálsson: Eftirlaunastyrkur ................ kr. 953,16
2. Frú Alfheiður Blöndal, ekkja Kristjáns Blöndals

póstafgreiðslumanns ..............................................  — 469,01

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt:

1. Aðgerð á húsinu Bankastræti 2 .................. ..............................

8- gr.
Til viðbótar við gjöldin í 20. gr. er veitt:

3900,00

7104,10

5796,45

13331,97

1422,17

1500,00

41932,75

1. Reykjahælið: Byggingar og viðbætur ................ kr. 32137,44
2. Utvarpið: Stofnkostnaður .....................................  — 9795,31

Samtals kr. 74987,44
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A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :
Um 2. gr.

1. Bæjarfógetinn á Seyðisfirði hafði til meðferðar árin 1931 og 1932 mörg 
og unifangsmikil þrotabú. Skrifstofufé embættisins nægði ekki til að greiða 
þann aukna kostnað, sem þessu var samfara, og hefir því þessi uppbót verið 
greidd.

Um 3. gr.
2. Jónas Lárusson bryti var fenginn til að líta eftir og koma samræmi á mat- 

arhæfi á sjúkrabúsum rikisins, og nam kostnaður við það þessari upphæð.

Um 4. gr.
2. Þetta er lokagreiðsla eftir samningi.
3. Af kostnaði við aðgerð á íbúðarhúsinu á Eiðum árið 1928 var ógreitt til 

kaupfélags Héraðsbúa, Reyðarfirði, kr. 2000,00, og hefir þessi upphæð nú ver- 
ið greidd.

Um 5. gr.
1. Friðrik Ólafsson skipstjóri vann að sjókortagerð eftir mælingum þeim, 

sem gerðar hafa verið undanfarin ár, og nam kaup hans og annar kostnaður 
þessari upphæð. Fjárveiting til þessara framkvæinda er tekin upp í fjárlaga- 
frumvarp fyrir 1934.

2. Sýnisliorn af grjóti voru send til Þýzkalands til rannsóknar, og nam 
kostnaðurinn þessari upphæð.

Nd. 640. Breytingartillaga
við frv. til laga um kreppulánasjóð.

Flm.: Pétur Ottesen.

Við 19. gr. Fvrri málsgrein skal orða svo:
Stjórn Búnaðarbanka íslands hefir á hendi stjórn kreppulánasjóðs.

Nd. 641. Breytingartillaga
við frv. til 1. um kreppulánasjóð.

Flutningsm.: Steingr. Steinþórsson, Ingólfur Bjarnarson.

Við 19. gr. Fvrri niálsgr. orðist svo:
Stjórn kreppulánasjóðs skipa 5 menn, einn tilnefndur af Búnaðarbanka
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íslands, einn af Landsbanka íslands, einn af Sambandi ísl. samvinnufélaga og 
tveir menn, er atvinnumálaráðherra skipar eftir tilnefningu landbúnaðar- 
nefnda Alþingis á sameiginlegum fundi þeirra. Atvinnumálaráðherra skipar 
formann nefndarinnar.

Nd. 642. BreytingartiUaga
við frumvarp til laga um kreppulánasjóð.

Frá Steingrími Steinþórssyni.

Við 3. gr. Á eftir fyrri málsgr. kemur ný málsgr., er hljóðar svo:
Heimilt er og sjóðstjórninni að verja úr kreppulánasjóði allt að 1 milljón

króna sem óafturkræft framlag til þeirra stofnana, er þurfa að gefa svo mikið 
eftir af skuldum samkvæmt lögum þessum, að þær geta ekki framvegis starfað 
á heilbrigðum grundvelli.

Nd. 643. BreytingartiUögur
við frv. til 1. um brevting á lögum nr. 43 23. júni 1932, um barnavernd.

Frá Magnúsi Jónssvni.

1. A undan 1. gr. frumvarpsins kemur ný grein, er svo hljóðar:
6. gr. tölul. 10 orðast þannig: har, sem kvikmvndahús starfar, skipar 

kennslumálaráðherra eftirlitsmann, er dæmir um það, hvort mvndir þær, 
sem sýndar eru, séu skaðlegar eða óhollar sálarlífi barna, og getur hann 
bannað, að börnum séu sýndar þær myndir, sem bann telur skaðlegar. 
Kvikmvndahús greiðir eftirlitsmanni þóknun þá, er ráðherra ákveður, fyr- 
ir hverja mvnd. Varaeftirlitsmann skipar ráðherra, og kemur hann í for- 
föllum aðaleftirlitsmanns og tekur þóknun fvrir þær mvndir, sem hann 
dæmir um.

2. Greinatala frv. breytist þessu samkvæmt.

Ed. 644. Breytingartillögur
við frv. til laga um löggæzlu.

Frá Ingvari Pálmasvni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Rikisstjórninni er heimilt að fvrirskipa, að í bæjum (kaupstöðum og 

kauptúnum), þar sem eru 1000 íbúar eða fleiri, skuli vera allt að tveimur



starfandi lögregluþjónum á hverja 1000 íhúa, enda sé lögreglustjóri þar 
búsettur.

2. Fvrir „löggæzlumenn" alstaðar í frv. komi: lögreglumenn (í viðeigandi 
föllum).

3. Við 3. gr.
a) Aftan við 1. málsgr. komi: enda séu þeir ekki hundnir við önnur nauð- 

svnjastörf í þágu ríkisins.
h) 2. málsgrein fellur burt.

4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Skipshafnir varðskipanna teljast til lögreglumanna ríkisins. Heimilt 

er ráðherra að ákveða hið sama um tollverði, og eru þeir þá skyldir að 
inna af hendi störf lögreglumanna.

5. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Þegar sérstaklega stendur á og ráðherra telur nauðsynlegt öryggi 

hæjar, að lögregluliðið sé aukið meir en segir í 1. gr., getur hann bætt við 
varalögreglumönnum, og greiðir þá ríkissjóður allt að helmingi þess kostn- 
aðar, sem leiðir af aukningunni, en þó ekki hærri fjárhæð en nemur % 
kostnaðar af hinu reglulega lögregluliði.

6. Við 7. gr. Uppliaf gr. orðist svo:
Lögreglumenn ríkisins, hvort sem eru o. s. frv.

7. Fvrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um lögreglumenn.

Ed. 645. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

Frá Guðrúnu Lárusdóttur og Jakob Möller.
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Við 1. gr. 16. h. Nýr liður:
Til sjúkraheimilis Hvítabandsins ................................................... 8000

Nd. 646. Breytingartillögur
við frv. til 1. um geldingu húsdýra.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
Hesta og naut, sem gelda þarf, skal svæfa áður en gelding fer fram.

2. Við 2. gr.
a. Fyrir „staðdevfingarlyf“ í 2. málsl. kemur: svæfingarefni (Cloroforpa).
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b. Fvrir „devfingarlyfja“ í 3. málsl. kemur: svæfingarefni.
c. Fyrir „deyfingarlyfjum" siðast i greininni kemur: svæfingarlvfjum.

3. Fvrirsögnin verði: Frv. til 1. um geldingu hesta og nauta.

Nd. 647. Nefndarálit
um frumvarp til laga um brevting á lögum um dýralækna, nr. 61 3. nóv. 1915. 

Frá meiri bl. landbúnaðarnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbrevtt. 
Einn nefndarmanna (GÍ) skrifar undir nefndaráJitið með fyrirvara, og einn 
nefndarmannanna (PO) mun gefa út sérstakt nefndarálit.

í greinargerð frumvarpsins er skýrt frá ástæðum fvrir því, að það er fram
komið, og virðist ástæðulaust að bæta við það hér.

Alþingi, 11. mai 1933.

Bjarni Asgeirsson, 
form.

Steingr. Steinþórsson, 
fundaskr.

Guðbr. Isberg, 
með fvrirvara.

Lárus Helgason. 
frsm.

Nd. 648. Breytingartillaga

við frv. til laga um brevting á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924.

Frá samgöngumálanefnd.

Við 1. gr. A. Við greinina bætist:
16. Þykkvabæjarvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar fvrir vestan Ægi- 

siðu að fvrirhuguðu brúarstæði á Hólsá.

Ed. 649. Frumvarp

til laga um útflutning saltaðrar síldar.

(Eftir 3. uinr. í Nd.).

1- gr.
Sérhver tunna saltaðrar sildar, sem út er flutt, skal vera auðkennd þannig, 

að það. sjáisl, að síldin sé íslenzk og á hvern Iiátt liún er verkuð, ásamt ein- 
kennisstöfum eða firmanafni útflvtjanda þess, er í hlut á. Nánari ákvæði um 
þetta skal ráðherra setja ineð reglugerð.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing i. 143
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2. gr.
Banuað er að afvatna síld, seni áður hefir verið söltuð, ef hún er ætluð til 

útflutnings.
Heimilt er þó ráðherra, ef brýn nauðsyn ber til, að veita undanþágu frá 

þessu fvrir ákveðið magn og eina sendingu i senn, enda sé slík síld auðkennd 
með sérstöku merki, er ráðherra ákveður, og þess getið í farmskjölum, að um 
afvatnaða sild sé að ræða.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 500—5000 kr., er renna í rík- 

issjóð. Mál út af brotum gegn lögum þessuin skal farið með sem almenn lög- 
reglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 650. Nefndarálit
um frv. til 1. um, að niður falli útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum.

Frá minni hl. fjárliagsnefndar.

Fyrir Alþingi liggja nú frumvörp um margra milljóna króna fjárframlag 
úr rikissjóði landbúnaðinum til framdráttar. Gefst þingmönnum kostur á að 
sýna liug sinn til bænda við atkvæðagreiðslu um þau mál, og er þess að vænta, 
að þau nái fram að ganga.

Þetta litla frumvarp fer frani á að létta útflutningsgjaldi af landbúnaðar- 
afurðum. Með því mundi, ef að lögum vrði, létt svo sem 10 aura gjaldi af and- 
virði hvers útflutts kjötskrokks. Er það svo vesalt, að engan dregur neitt, en 
fordæmið gæti orðið ríkissjóði hættulegt, því telja má víst, að fleiri fvlgi í 
kjölfarið, ef byrjað er að fella niður útflutningsgjaldið.

Minni hl. nefndarinnar leggur því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 11. maí 1933.
Ólafur Thors, Jón A. Jónsson,

frsm. fundaskrifari.

Nd. 651. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyting á lögum nr. 45 15. júni 1926, um almannafrið á 
helgidögum þjóðkirkjunnar.

Frá Vilmundi Jónssvni.

1. Við 1. gr. A eftir greininni komi ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi: 
6. gr. laganna falli burt.
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2. Við 3. gr. Greinin hljóði þannig:
A eftir 7. grein laganna, sem verður 6. gr., komi þrjár nýjar greinar, 

svo hljóðandi:
a. (7. gr.) Báða helgidaga stórhátiðanna, skírdag og föstudaginn langa 

eru hannaðar vínveitingar á opinherum vínveitingastöðum.
h. (8. gr.) A stórliátíðum, þ. e. á aðfangadagskvöld, jóladag, páskadag og 

hvítasunnudag, er íslenzkum logurum bannað að vera að veiðum. Skulu 
þeir þá daga liggja í höfn og þar, sem þeir eiga heima, þegar því verður 
við komið.

e. (9. gr.) Ákvæði 1., 2., 7. og 8. greinar ná og til hátiðisdaganna 1. maí og
17. júni.

3. Á eftir 4. gr. frumvarpsins komi ný grein, svo hljóðandi:
Þegar lög þessi hafa verið staðfest, skal fella texta þeirra inn i megin- 

mál laga nr. 45 15. júní 1926 og gefa þau út svo breytt með fyrirsögninni: 
Lög um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar og almannafrið 1. maí 
og 17. júní.

Nd. 652. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 43 4. nóv. 1915, um atvinnu við vél- 
gæzlu á islenzkum gufuskipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin liefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 11. mai 1933.

Sveinn Ólafsson, Jóliann Þ. Jósefsson, Ólafur Thors.
form. fundaskr. og. frsm.

Bjarni Ásgeirsson. Bergur Jónsson.

Ed. 653. Prumvarp

til laga um Kreppulánasjóð.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Á tímabilinu frá 1. júlí 1933 til 31. des. 1940 skulu vaxtagreiðslur þær, sem 

Búnaðarbanki Islands á að inna af hendi til rikissjóðs, renna í sérstakan sjóð, 
er nefnist Kreppulánasjóður.
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2. gr.
Rikisstjórninni lieimilast að gefa út ríkisskuldabréf að upphæð allt að 9 

millj. kr., tryggð nieð ábyrgð ríkisins. Vextir af bréfnnum skulu vera 4.5%. 
Bréfin skúlu gefin út til 40 ára, og innleysist 1/40 þeirra á ári.

Fjármálaráðberra setur reglur um gerð, upphæð og útdrátt bréfanna.
Skuldabréf þessi eru höfuðstóll Kreppulánasjóðs auk framlags þess, sem 

um getur í 1. gr., og skulu þau vera gildur gjaldeyrir til greiðslu á skuldum 
eldri en frá 1. jan. 1933, að þvi leyti sem þær eru ekki fulltryggðar með fast- 
eignaveði eða handveði, með því gengi, sem fjármálaráðherra ákveður, þó eigi 
með meiri afföllum en 10%'.

3. gr.
Fé sjóðsins skal varið til lánveitinga handa bændum og öðrum, er reka land- 

búnað sem aðalatvinnuveg, með þeim nánari skilyrðum, er í lögum þessum 
greinir. Ennfremur er heimilt að lána fé úr sjóðnum ábúendum smábýla við 
kaupstaði og kauptún, enda sé um stærð býlis fullnægt ákvæðum 57. gr. laga 
nr. 31 1929.

Lán og greiðslur úr sjóðnum fara fram sumpart í reiðu fé, sumpart í rikis- 
skuldabréfum, eftir nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins.

4. gr.
Skilyrði fyrir lánveitingum úr sjóðnum eru þessi:

1. Að umsækjandi reki landbúnað sem aðalatvinnuveg.
2. Að hann hafi þann bústofn, sem að áliti sjóðsstjórnarinnar er nægilegur til 

framfærslu fjölskyldu bans samliliða öðrum tekjuvonum.
3. Að skuldir hans í hlutfalli við eignir séu svo miklar, að sjóðsstjórnin telji 

honum ókleift að standa við skuldbindingar sínar eða reka bú sitt á lieil- 
brigðum grundvelli. Við mat á þvi skal tekið sérstakt tillit til, hvort eign- 
irnar eru arðberandi eða óarðbærar (t. d. hús á jörðu).

4. Að umsækjandi að dómi sjóðsstjórnarinnar sé vel hæfur til að reka land- 
búnað.

5. Að hann geti sett þá tryggingu fyrir láninu, er sjóðsstjórnin tekur gilda, 
enda séu lán þessi ásamt skuldum þeim, sem samið er um samkvæmt 12. gr., 
forgangsskuldir næst á eftir þeim forgangskröfum, sem nú eru í lögum.

6. Að hann geti að dómi sjóðsstjórnarinnar staðið undir árlegum greiðslum 
af lánum sínum, er liann liefir fengið sluðning samkvæmt lögum þessum, 
samhliða heilbrigðum búrekstri.

5. gr.
Til aðstoðar sjóðsstjórninni um að afla gagna til ákvarðana um lánveiting- 

ar skal skipa þriggja manna nefnd í hverri sýslu. Skal einn skipaður af sjóðs- 
stjórninni, annar af hlutaðeigandi sýslunefnd. en atvinnumálaráðherra skipar 
formann nefndarinnar.

Sýslunefnd ákveður, hver skuli vera þóknun til nefndarmanna fyrir störf 
þeirra. Skal greiða til hvers 5 kr. á dag upp í dagkaup og ferðakostnað úr Kreppu- 
lánasjóði, en sýslusjóður skal greiða þann kostnað, er verður fram vfir það.
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6. gr.
Umsóknir uin lán úr Kreppulánasjóði, stílaðar til sjóðsstjórnarinnar, skulu 

sendar hlutaðeigandi héraðsnefnd, sem afgreiðir þær þegar til sjóðsstjórnarinnar 
með rökstuddri umsögn um, hvort hún telji, að umsækjendur geti komið til 
greina um lánveiting. Ennfremur skal liéraðsnefnd útvega og senda sjóðsstjórn- 
inni eftirfarandi gögn svo fljótt sem verða má:

1. Sundurliðaða skrá um eignir lánbeiðanda og mat héraðsnefndar á þeim, 
bvggt á síðasta skattaframtali. Sé þar nákvæmlega fram tekið, hverjar fast- 
eignir lians eru, hve mikið liann á af hverri tegund búpenings, vélar og verk- 
færi, kröfur á aðra og annað, sem máli skiptir.

2. Sundurliðaða skrá vfir Jánardrottna lánbeiðanda, og skal þar greina skuld- 
arupphæð, hvort skuld er tryggð með veði eða ábyrgð, og hver tryggingin 
er, gjalddaga, afborgunarskilmála, greiðslukjör o. fl.

3. Sundurliðaða skrá yfir ábyrgðir lánbeiðanda, og skal þar greina, hverjar 
aðrar tryggingar eru fyrir ábyrgðarskuldunum, og þess getið, hverjar likur 
eru fyrir, að ábyrgðirnar falli á lánbeiðanda.

4. Vottorð hreppstjóra um, hve lengi Iánbeiðandi hefir rekið húskap, og hvar.
5. Drengskaparyfirlýsing lánbeiðanda um, að allar upplýsingar séu gefnar eftir 

beztu vitund.
6. Rökstutt álit héraðsnefndar um aðstöðu lánbeiðanda til búrekstrar, þar á 

meðal fjölskvldustærð og framfæringatölu, fólksafla og afkomumöguleika.
7. Upplýsingar um aðstöðu til markaðs fyrir búsafurðir hans og um lilunnindi.
8. Alit héraðsnefndar um það, undir hve liáum greiðslum vaxta og afborg- 

ana lánbeiðanda sé unnt að standa, samhliða lifvænlegum búrekstri.
9. Aðrar upplýsingar, sem sjóðsstjórnin kann að óska eftir.

7. gr.
Þegar eftir að sjóðsstjórnin hefir fengið tillögur héraðsnefndar tekur hún 

ákvörðun um það, livort lánbeiðandi geti komið til greina við lánveiting. Skal 
hún þá láta hirta þrisvar í Lögbirtingablaðinu áskorun til allra þeirra, sem fjár- 
kröfur eiga á lánbeiðanda, þar með taldar ábyrgðir um að lýsa kröfum sínum 
fyrir stjórn sjóðsins, með sex vikna fyrirvara frá síðustu birtingu auglýsingar. 
Skal í auglýsingunni tekið fram, að allar ótrvggðar kröfur falli niður ógildar, ef 
þeim er ekki lýst innan hins tiltekna frests. Ef skuldareigandi, sem eigi hefir 
lýst viðurkenndri kröfu innan hins tiltekna frests, síðar meðan á samningaumleit- 
unum stendur færir líkur fvrir, að hann hafi eigi átt kost á að sjá auglýsinguna, 
svo sem vegna f jarveru, sjúkdóms o. s. frv., er sjóðsstjórninni þó heimilt að taka 
kröfu hans til greina. Að öðru leyti falla niður þær kröfur, sem eigi er lýst innan 
hins tiltekna frests. Sé ekki lýst öllum þeim kröfum, sem taldar eru fram sam- 
kvæmt 6. gr. 2. lið, skal sjóðsstjórnin sannprófa, hvort framtalið er rétt.

8. gr.
Að liðnum innköllunarfresti skal sjóðsstjórnin svo fljótt sem því verður 

við komið taka ákvörðun um, hvort hún telur fært að veita lánbeiðanda lán úr
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Kreppulánasjóði. Telji hún, að umsækjandi geti eigi koniið til greina, skal honum 
þegar í stað tilkynnt það, annaðhvort bréflega eða með síinskeyti.

9. gr.
Nú telur stjórn Kreppulánasjóðs, að umsækjandi uppfylli þau skilyrði, sem 

lög þessi setja fyrir lánveitingum úr sjóðnum, og skal hún þá svo fljótt sem 
auðið er semja fruinvarp til skuldaskila fvrir liann. 1 frumvarpi skulu taldar 
sér í flokki þær skuldir, er samningnum er eigi ætlað að ná til, og getið trygginga 
fyrir þeim, og í öðrum flokki þær skuldir, sem ætlazt er til, að samið sé um. Þá 
skal og skilmerkilega getið, hve háan hundraðshluta skuldunaut er ætlað að 
greiða af skuldlun þeim, er samningar ná til.

'10. gr.
Þegar eftir að samningsfrumvarp það, sem í 9. gr. getur, er fullsamið, 

skal sjóðsstjórnin með ábyrgðarbréfi eða simskeyti tilkynna það öllum þeim 
lánardrottnum, er kröfn liafa lýst í búið, og boða þá á fund með hæfilegum fyrir- 
vara. Samtimis skal skuldunaut sjálfum tilkynnt efni samningsins, og skal hann 
innan fimm daga frá því tilkynning barst honum í hendur segja til um, livort 
liann treystist lil að ganga að honum. Sé svar neitandi, skal fundarboð afturkall- 
að í tæka tíð. Þangað til fnndurinn er haldinn skal frnmvarp eða staðfest afrit 
af því liggja skuldheimtumönnum til sýnis í skrifstofu sjóðsins.

11- gr-
A skuldheimtuinannafundi þeim, er i 10. grein getur, skal sjóðsstjórnin 

leggja fram samningsfrumvarp, svo og nákvæman efnahagsreikning skuldu- 
nauts, staðfestan af stjórn sjóðsins. Skuldheimtumenn eiga heimting á að fá 
sérhverjar upplýsingar um hag skuldunauts, er sjóðsstjórnin getur í té látið. 
Þeim er og heimilt að bera frain breytingartillögur við frumvarpið, og skulu þær 
ræddar og bornar undir atkvæði sérstaklega. Verði þær samþvkktar, hefir sjóðs- 
stjórnin heimild til að taka frumvarpið aftur, ef hún telur þær verulega máli 
skipta. Að öðrum kosti ber stjórnin frumvarpið undir atkvæði skuldheimtu- 
manna þegar að loknum umræðum og atkvæðagreiðslum um breytingartillögur.

12. gr.
Hljóti frv. atkvæði svo margra skuldheimtumanna, að þeir hafi ráð yfir 

meira en helmingi þeirra krafna, er samningnum er ætlað að ná til, hefir sjóðs- 
stjórnin heimild til að staðfesta það, og er það þá bindandi einnig fyrir þá skuld- 
heimtumenn, er greitt hafa atkvæði móti því, eða eigi mætt á fundi. Leysir það 
þá skuldunaut undan skyldn til að greiða þann hundraðshluta hverrar samnings- 
kröfu, sem undan er skilin í samningnum, bæði gagnvart lánardrottni sjálfum, 
ábyrgðarmönnum og öðrum, er annars hefðu átt endurgjaldskröfu á hendur 
honum fyrir greiðslu skuldarinnar.

13. gr.
Þegar eftir að samningur erstaðfestur skal sjóðsstjórnin ganga frá lánsskjöl- 

um og sjá um, að formlega sé gengið frá öllu því, sem samningurinn kveður á um.
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14. gr.
Samningur haggar eigi heimild lánardrottins til að ganga að tryggingu eða 

ábyrgð, sem þriðji maður hefir sett fyrir kröfum á skuldunaut.

15. gr.
Samningurinn hefir engin áhrif á þær kröfur, er hér greinir:

1. Skuldir tryggðar með fasteignaveði, þó því aðeins, að skuldarupphæð nemi 
eigi meiru en verðmæti veðsins. Sé skuldin hærri en verðmæti veðsins sam- 
kvæmt mati þvi, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná samn- 
ingar til þess hluta skuldarinnar, sem fer fram úr verði veðsins.

2. Skuldir tryggðar með handveði. Gildir að öllu liið sama um þær og hinar, 
sem taldar voru undir 1. lið.

3. Forgangskröfur samkv. 8. kap. skiptalaganna, að svo miklu leyti sem eigur 
skuldunauts teljast hrökkva fyrir þeim.

4. Skuldir tryggðar með lausafjárveði, stofnaðar fyrir 1. jan. 1933, að svo 
miklu leyti sem veðið hrekkur fyrir þeim. Komi það liinsvegar í ljós, að 
skuldin sé hærri en verðmæti veðsins sanikvæmt mati því á eigum skuldu- 
nauts, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná samningar til 
þess hluta skuldarinnar, sem fer fram úr verði veðsins.

16. gr.
Frá því að skuldunautur hefir sent lánheiðni til sjóðsstjórnarinnar og þang- 

að til samningaumleitunum endanlega er lokið, má skuldunautur eigi greiða 
skuldheimtumönnum skuldir, sem áður eru stofnaðar, hvort sem þær eru fallnar 
i gjalddaga eða eigi, nema um veðkröfur eða ótvíræðar forgangskröfur sé að 
ræða. Hann má ekki heldur selja né veðsetja eignir sinar, umfram venjulega af- 
urðasölu og til tryggingar rekstrarlánum, né gera neinar þær ráðstafanir, er 
veruleg áhrif geti liaft á efnahag hans. Komi í ljós eftir að samningur hefir verið 
staðfestur, að skuldunautur hefir brotið ákvæði greinar þessarar, er sjóðsstjórn- 
inni heimilt að ógilda samninginn og endurheimta lánið án fyrirvara, ef útborg- 
að hefir verið. Það fé, er skuldheimtumenn þegar hafa tekið á móti, verður 
eigi endurheimt.

17. gr.
Frá því að skuldainnköllun er útgefin og þangað til samningaumleitunum 

er lokið, má enginn af skuldheimtumönnum gera aðför hjá skuldunaut, né held- 
ur verður bú lians tekið til gjaldþrotaskipta á sama tíma. Nú takast eigi samn- 
ingar og bú skuldunauts er tekið til gjaldþrotaskipta áður en sex mánuðir eru 
liðnir frá þvi samningaumleitunum lauk og við skiptin kemur það i ljós, að 
skuldunautur hefir hrotið gegn ákvæðum 16. gr., og má þá með málsókn rifta 
þeim samningum eða greiðslum, er ólöglega liafa fram farið, samkv. reglum 
gjaldþrotaskiptalaga, enda sé málsókn hafin innan sex vikna frá því húskipti 
byrja. Tímabilið frá því að skuldarinnköllun er útgefin og þangað til samnings- 
umleitunum er lokið telst ekki með fyrningartima skuldar, víxilréttar né neinna 
réttaraðgerða.
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18. gr.
Lánuni úr Kreppulánasjóði skal varið eiuungis til greiðslu á skuldum lán- 

takanda, og verða þau veitt gégn þeim tryggingum, er stjórn sjóðsins inetur gild- 
ar. Lánin er heimilt að veita til allt að 42 ára, og nemur þá árgjald, vextir og af- 
borgun 5 af hundraði.

Þó skal það áskilið, að ef efnahagur lántakanda breytist svo, að honum 
verði auðvelt að greiða lán sitt á skemmri tíma, að dómi sjóðsstjórnar, þá geti 
hún gert honum að greiða hærri afborganir af láninu.

Ennfremur skal það áskilið, að ef lántakandi breytir um atvinnuveg, þá sé 
sjóðsstjórninni heimilt að segja láninu upp.

Gjalddagi skal vera 15. nóv. ár hvert. Ef ekki eru gerð skil á árgjaldi fvrir 
31. des. næst á eftir gjalddaga, er lánið allt fallið í gjalddaga, og ber stjórn sjóðs- 
ins þá að gera nauðsynlegar ráðstafanir til innheimtu þess.

19. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs fram til 31. desember 1934 skipa þrír menn, aðal- 

bankastjóri Búnaðarbankans og tveir menn, er atvinnumálaráðherra skipar eftir 
tilnefningu landbúnaðarnefnda Alþingis. En eftir þann tíma skal stjórn Bún- 
aðarbankans falin stjórn sjóðsins án endurgjalds.

Búnaðarbankinn hefir á hendi afgreiðslu sjóðsius og reikningsliald. Reikn- 
ingar hans skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Búnaðarbankans, úrskurð- 
aðir af atvinnumálaráðherra og birtir í B-deild stjórnartíðindanna.

20. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs er heimilt að taka lán til þess að flýta fyrir starf- 

semi sjóðsins, en þó aldrei meira en svo, að öruggt sé, að lánin verði endurgreidd 
með því fé, er til sjóðsins á að falla samkv. 1. gr.

21. gr.
Lánveitingum úr Kreppulánasjóði skal 'vera lokið fyrir 31. desember 1934.

22. gr.
Til 1. jan. 1937 skulu hálf árgjöld, en síðan öll árgjöld Kreppulánasjóðs, 

að frádregnum rekstrarkostnaði sjóðsins, endurgreidd rikissjóði við reikn- 
ingslok hvers árs.

23. gr.
Heimilt er stjórn Kreppulánasjóðs, með samþvkki ráðherra, að greiða úr 

sjóðnum afborganir og vöxtu af fasteignaveðslánum bænda, eftir því sem ákveðið 
kann að verða með sérstökum lögum.

24. gr.
í reglugerð fyrir Kreppulánasjóð má setja þau ákvæði um stjórn sjóðsins, 

starfrækslu og dráttarvexti, er nauðsvnleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega



ráð fyrir þeim í þessum lögum, enda fari þau ekki í bága við nein ákvæði í 
lögunum.

25. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 654. Frumvarp

til laga um heimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Stjórn Búnaðarbanka íslands heimilast að veita, eftir því sem nauðsynlegt 

þykir, greiðslufrest á afborgunum af lánum úr Ræktunarsjóði, Byggingar- og 
landnámssjóði og veðdeild bankans um allt að 5 ára timabil í hverri stofnun. 
Greiðslufrestur þessi getur náð jafnt til þeirra lána, er þegar hafa lent i van- 
skilum, og þeirra, er hingað til liefir verið borgað reglulega af, en iná aldrei 
ná yfir meira en 5 ára bil af hverju einstöku láni.

2. gr.
Á sama hátt og í 1. gr. segir heimilast stjórn Landsbanka Islands að veita 

greiðslufrest í 5 ár á afborgunum af þeim lánum úr veðdeild bankans, er bænd- 
ur eða aðrir, sem hafa landbúnað að aðalatvinnu, eiga að standa skil á.

3. gr.
Greiðslufrestur sá, er um ræðir í 1. og 2. gr., hefir engin áhrif á útdrátt 

bankavaxtabréfa veðdeildanna eða jarðræktarbréfa, og skal því árlega draga 
út og innlevsa jafnháa fjárhæð og gert mundi, þó enginn greiðslufrestur væri 
veittur. Þar, sem svo stendur á, að öll hréf .veðdeildarflokks eru í eign ríkis- 
sjóðs, skal rikisstjórninni þó heimilt að veita undanþágu frá, að meira sé út- 
dregið úr þeim flokki en raunverulega hefir verið borgað af skuldabréfum þess 
sama flokks á umliðnu ári.

4. gr.
Heimilt er stjórn Kreppulánasjóðs að greiða úr sjóðnum allt að 11'2% af 

vöxtum fasteignalána þeirra manna, er landbúnað stunda sem aðalatvinnuveg, 
á gjalddaga lánanna árin 1933 og 1934, en þó ekki meira en svo, að lántakandi 
greiði sjálfur 4%»% á ári. Heimild þessi er því skilvrði bundin, að stjórn Kreppu- 
lánasjóðs telji, að skuldunautar geti ekki að öðrum kosti risið undir vaxtabyrð- 
inni samfara heilbrigðum búrekstri.

Heimild þessi nær og til sömu þátttöku í greiðslu vaxta af stofnlánum til 
frvstihúsa og mjólkurbúa á árunum 1933 og 1934.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 144
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5- gr.
Stjórn kreppulánasjóðs er heimilt að veita styrk úr kreppulánasjóði til 

frvstihúsa, er frysta kjöt til útflutnings, er nemi allt að % stofnkostnaðar og 
gangi til lækkunar á skuldum frvstihiisanna, enda séu þau eign samvinnufélaga 
eða sýslufélaga.

6. gr.
Stjórn kreppulánasjóðs heimilast að gera nauðsvnlegar ráðstafanir til þess 

að bönkunum verði fært að veita afborgunarfresti þá, sem um ræðir í 1. og 2. 
gr„ og lána til þess fé úr kreppulánasjóði.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 655. Frumvarp
til laga uin bann við þvi, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði hærri vöxtu af 
innstæðufé en Landsbanki íslands greiðir.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Bankar, sparisjóðir eða aðrar stofnanir, sem rétt hafa til sparisjóðsstarf- 

semi eða til að taka á móti innlánsfé til ávöxtunar, mega ekki greiða liærri vöxtu 
af innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir. Gildir þetta jafnt, hvort sem uin er 
að ræða fé í venjulegum viðskiptabókum stofnunarinnar, á innlánsskírteinum. 
hlaupareikningi eða til ávöxtunar á annan sérstakan hátt.

2. gr.
Xú liefir peningastofnun tekið við fé til ávöxtunar á innlánsskirteini eða á 

annan hátt með sérstökum samningi, áður en lög þessi öðlast gildi, með hærri 
vöxtum en lög þessi leyfa, og skulu þeir þá standa óhaggaðir til næsta gjald- 
daga, þó eigi lengur en sex mánuði frá því að lög þessi öðluðust gildi.

3- gr.
Lög þessi ná ekki til Söfnunarsjóðs íslands.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 10000—100000 kr. Með mál út 

af brotum skal farið sem almenn lögreglumál.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.
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Ed. 656. Tillaga
til þingsálvktunar um fóðurrannsóknir.

Flin.: Jón Jónsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hefja undirhúning til fram- 
kvæmda vísindalegum rannsóknum á því, hvaða fóðurefni sé heppilegast að 
nota til gripa- og alifuglaræktar hér á landi. Skal stjórninni heimilt að verja 
allt að 10000 kr. úr rikissjóði til nauðsvnlegra útgjalda vegna þessa undir- 
búnings.

Greinargerð.
Fyrir afkonni landbúnaðarins, sem að mestu lifir á griparækt, er mikið 

undir því koinið, að fóðrun búpenings sé framkvæmd á svo hagkvæman liátt 
sein auðið er, þannig að sem mest og bezt kjöt, mjólk, egg o. s. frv. fáist fvrir 
sem minnst verðmæti af fóðri. Oft og tíðum þurfa skepnurnar mikils fóðurs 
með vegna þess, hve lítið er í þvi af vissum efnum, en ef rétt væri blandað, 
væri fóðurkostnaðurinn minni og skepnurnar þó allt eins vel farnar.

Erlendis hefir þekkingunni um fóðrun húpenings fleygt fram síðustu ára- 
tugina, enda hefir fjöldi vísindastofnana viðsvegar um heim unnið ósleitilega 
að þessum rannsóknum. Það hefir komið í ljós, að allvíða hefir búpeningur 
Jiðið af skorti á vissum næringarefnum, svo sem fosfor, kalki, járni, fjörefn- 
um o. fl., sem með litlum kostnaði hefir verið liægt að lagfæra, ennfremur 
að ýmsir húsdýrasjúkdómar stafa af rangri fóðrun og að tímgun og frjósemi 
dýranna er að mjög verulegu Jeyti háð' fóðrinu.

Hér á landi hafa verið gerðar fóðrunartilraunir á Hvanneyri, sem eru 
stórt spor í áttina. En ýtarlegar rannsóknir, framkvæmdar með vísindalegri 
nákvæmni og þekkingu á fóðurtegundum, eru nauðsynlegar sem undirstaða 
undir landbúnaði, sem vill bvggja afkomu sína á traustum grundvelli.

Að mörgu levti eru landshættir, búskapur og ýmsar aðstæður hér á landi 
til muna frábrugðið því, sem gerist í öðrum löndum, svo að við getum ekki hag- 
nýtt okkur revnslu annara, nema leggja uin leið töluverðar rannsóknir til 
sjálfir.

Sem stendur mun vera flutt inn erlent kjarnfóður fyrir ea. 1Z2 millj. kr. 
Er sennilegt, að sá innflutningur gæti með tíð og tíma sparazt að miklu levti, 
ef við lærum að nota þá framleiðslu, sem Iandið getur sjálft lagt til.

Svo cr til ætlazt, að rikisstjórnin annist undirbúning þessara rannsókna 
í samráði við stjórn Búnaðarfélags íslands og forstöðumann rannsóknarstofu 
háskólans. Gæti þá koinið til mála, að sérstökum manni yrði falin umsjá þess- 
ara rannsókna i samráði og sambandi Við rannsóknarstofnanir ríkisins, því 
að málið er fvllilega þess vert, að sérfróður maður geti gefið sig einhuga 
við þvi.
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Ed. 657. Frumvarp

til laga uin varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til Islands.

(Kftir 2. umr. i Ed.).

I. KAFLI
Orðaskýringar og almenn ákvæði.

1- gr-
I lögum þessum hafa orð þau, er nefnd eru hér á eftir, þá merking, sem 

tilfærð er við hvert þeirra.
„Útlönd“ merkir öll lönd öunur en Island.
„Skip“ tekur yfir sérhvert fljótandi far.
„Aðkomuskip“ er livert skip, sem liér kemur að landi, ef það annaðhvort 

síðast liefir lagt út frá útlöndum eða á leið sinni tekið við mönnum eða far- 
angri frá öðru skipi, er síðast hefir lagt út frá útlöndum. Er skipið aðkomu- 
skip þar til það hefir fengið heilbrigðisvottorð á íslenzkri höfn.

„Sóttgæzluskirteini“ merkir skirteini gefið út af heilbrigðisyfirvaldi því, 
er í hlut á, um það, hvort nokkur erlend eða önnur sérstaklega tilgreind næm 
sótt gangi á brottfararstaðnum eða þar í nánd.

„Erlendar sóttir“ tekur vfir pest (pestis), austurlenzka kóleru, (cholera 
asiatica), bólusótt (variola), dílasótt (typhus exanthematicus), blóðkreppu- 
sótt (dvsenteria tropica) og gula liitasótt (febris flava).

„Heilbrigðisvottorð“ inerkir vottorð, er aðkomuskip fær hjá sóttgæzlu- 
manni á komustað sínum hér við land, þess efnis, að ekkert sé því til fyrir- 
stöðu samkvæmt lögum þessum, að mönnum eða farangri frá skipinu sé hleypt 
i land á liöfnum á Islandi.

„Sóttgæzlumaður“ er sá maður í liafnarstað á íslandi, er samkvæmt lög- 
um þessum skal skoða sóttgæzluskirteini aðkomuskipa og veita þeim heil- 
brigðisvottorð.

„Höfn“ merkir löggilta liöfn, þar sem sóttgæzlumaður er (5. gr.).
„Farangur“ tekur yfir alla lausa muni í skipi, lika afla.
„Bannaður farangur“ merkir farangur, sem ráðherra liefir bannað með 

augljsingu að flytja inn vegna sótthættu, eða þá bundið hann vissum skilyrð- 
um (21. gr.).

2. gr.
Skipstjóri á skipi, sem fer frá útlöndum til Islands og ætlar sér að hafa 

samband við land eða landsbúa, en tekur ekki með sér sóttgæzluskirteini, 
skal kvnna sér, livort alvarlegir, næmir sjúkdómar ganga á brottfararstaðn- 
um eða þar i nánd um það levti, sem hann leggur af stað, og vera við því bú- 
inn að láta í ,é skriflega vfirlýsingu þar að lútandi samkvæmt 8. gr.
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3. gr.
Ekkert aðkomuskip má, nema tilneytt sé, hleypa mönnum eða farangri i 

Jand, né liafa annað samband við land eða landsbúa, annarsstaðar en á höfn- 
um, sbr. 7. gr.

4. gr.
Islenzk skip skulu ekki utan hafna, hvorki innan landhelgi né utan, taka 

við mönnum né fgrangri úr aðkomuskipum, hleypa mönnum út í slik skip né 
liafa önnur mök við þau eða menn úr þeim, nema tilnevdd séu.

II. KAFLI
Sóttvarnarnefndir og sóttvarnarhús.

5. gr.
Sóttvarnarnefnd skal vera í hverjum kaupstað og á hverjum löggiltum 

verzlunarstað liér á landi.
I kaupstöðum skulu i nefndinni vera bæjarfógeti (í Revkjavík tollstjóri), 

héraðslæknir og einn maður, er bæjarstjórnin kýs úr sínum flokki. Bæjar- 
fógeti (i Revkjavík tollstjóri) er formaður nefndarinnar og sóttgæzlumaður.

Á öllum öðrum stöðum skal í nefndinni vera sýslumaður, hafi hann að- 
setur þar á staðnum, héraðslæknir og einn maður, er sýslunefnd kýs, búsett- 
ur þar. Hafi sýslumaður eigi aðsetur á verzlunarstaðnum, skal umboðsmaður 
hans þar koma í lians stað. Sýslumaður eða umboðsmaður hans er formaður 
nefndarinnar og sóttgæzlumaður.

Sóttvarnarnefndir skulu sjá um, að lögum þessum sé hlýtt.
Hafnsögumönnum, hreppstjórum, bæjar- og sveitarstjórnum er skvlt að að- 

stoða sóttvarnarnefndir við skyldustörf þeirra.
Sóttvarnarnefndir og héraðslæknar skulu við framkvæmdir þessara laga, 

jafnan þegar unnt er, leita sem nánastra Ieiðbeininga Iandlæknis. Þegar um 
meiri háttar ráðstafanir er að ræða, skal, ef við verður komið, leita fyrirfram 
samþykkis ráðherra, og einkum, ef um er að ræða ráðstafanir samkvæmt á- 
kvæðum 3. og 4. málsgr. 8. greinar, 13.—17., 19. og 20. greinar, en tilkynna skal 
annars tafarlaust allar þess háttar ráðstafanir, sem gerðar eru án slíks sam- 
þykkis.

Ráðherra setur að öðru leyti reglur um störf sóttvarnarnefnda

6. gr.
I Reykjavík skal vera sóttvarnarhús fyrir allt landið, sóttvarnarhús rikis- 

ins, er sé jafnan til taks með öllum útbúnaði til þess að taka við sjúkum 
mönnum frá aðkomuskipum, ef þörf gerist að sóttkvia þá. Sóttvamarnefndin 
i Reykjavik skal hafa umsjón yfir húsinu, annast viðhald á því og öllum út- 
húnaði þess, og ráða þjónustufólk eftir þörfum, er jafnan sé til taks.

Héraðslæknirinn i Revkjavik annast lækningu þeirra sjúklinga, sem 
hafðir eru i sóttvarnarhúsinu, nema ráðherra skipi til þess annan lækni.

Ráðhcrra setur reglur um afnot sóttvarnarhússins.
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III. KAFLI
Almenn ákvæði um varnir gegn næmum sjúkdómum.

7. gr.
Nú vill aðkomuskip lilevpa niönnuni eða farangri á land á liöfn eða liafa 

önnur niök við land eða inenn úr landi, sbr. 3. gr., og skal það þá bíða þess, 
að sóttgæzluinaður (eða í kaupstöðum fyrir lians Iiönd tollgæzlumaður eða 
lögregluþjónn) komi út að skipinu eða út í skipið. Gerir skipstjóri sóttgæzlu- 
nianni grein fvrir heilsufari nianna á skipinu og leggur fyrir hann sóttgæzlu- 
skírteini þess, ef til er. A undan sóttgæzlumanni má enginn fara út í skipið úr 
landi né frá öðrimi skipuin, nema hafnsögumaður, ef nauðsyn krefur, og 
enginn má fara úr skipinu, ekki lieldur liafnsögumaður né sóttgæzlumaður, 
engan farangur setja á land né í önnur skip, og engin mök hafa við land eða 
menn úr landi fram vfir það, sem leiðir af ákvæðum 8. greinar, fyrr en skip- 
stjóri liefir fengið heilbrigðisvottorð samkvæmt 8. grein.

8. gr.
Nú leggur skipstjóri á aðkomuskipi fram fullgilt sóttgæzluskírteini, og er 

þess eigi getið i því, og heldur eigi kunnugt eða grunað á annan hátt, að á 
brottfararstað skipsins hafi gengið alvarlegur, næmur sjúkdómur. Skal þá sótt- 
gæzlumaður þegar veita skipinu heilbrigðisvottorð, ef skipstjóri lýsir því yfir 
fyrir honum, að í skipinu séu eigi eða liafi verið á leiðinni menn með sjúk- 
dóma, er grunur gæti leikið á að væru næmir, og að liann viti ekki til, að skipið 
geti verið sóttmengað á annan hátt.

Hafi skipið ekkert eða ekki fullgilt sóttgæzluskírteini, skal sóttgæzlumað- 
ur engu að siður að jafnaði tafarlaust veita þvi heilbrigðisvottorð, ef skip- 
stjóri lætur lionum í té skriflega yfirlýsingu upp á æru og samvizku um, að 
honum sé ekki kunnugt um, að á brottfararstaðnum hafi gengið neinn alvar- 
legur næmur sjúkdómur, að á skipinu séu eigi eða hafi verið, hvorki á brott- 
fararstaðnum né á leiðinni, menn með sjúkdóma, cr grunur gæti leikið á, að 
væru næmir, eða lík manna, sem dánir séu úr næmuni sjúkdómum, og að hann 
viti ekki til, að skipið geti verið sóttmengað á annan hátt.

Ef þess er.getið í sóttgæzluskírteini skipsins, eða kunnugt eða grunað á 
annan hátt, að alvarlegur næmur sjúkdómur hafi verið á brottfararstaðnum, 
ef sjúkir menn eru eða hafa verið á skipinu á leiðinni, eða lík, og gixinur er á, 
að um næman sjúkdóm sé eða hafi verið að ræða, eða grunur er um sóttmengun 
skipsins á annan hátl, svo og ef framburður eða vottorð skipstjóra er á einhvern 
hátt tortryggilegt, þá má eigi veita heilbrigðisvottorð fyrr en héraðslæknir hefir 
rannsakað skipið og úrskurðað, að heilbrigðisvottorð megi gefa. Nú revnist er- 
lend sótt í skipinu, og skal þá farið með það samkv. ákvæðum IV. kafla þessara 
laga, en ef um annan næman sjúkdóm er að ræða, sem opinberum vörnum er beitt 
við samkv. lögum um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, eða héraðslæknir 
telur ástæðu til að beita slikum vörnum, skal farið með skipið samkv. ákvæðum
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þeirra laga og ekki veita því heilbrigðisvottorð fyrr en þær ráðstafanir liafa 
verið gerðar, að öruggt þykir, að sjúkdómurinn berist ekki í land eða breiðisl út.

Læknisrannsókn á skipi og þeim, er á því eru, skal jafnan fram fara svo 
fljótt sem auðið er, og öllum sóttvarnarráðstöfunum skal, eftir því sem unnt er, 
haga svo, að skipinu verði til sem minnstrar tafar og trafala. Sé liéraðslæknir 
eigi viðstaddur, er sóttvarnarnefnd heimilt að fela öðrum lækni rannsóknina. Sé 
enginn læknir viðstaddur, skal skipstjóra gefinn kostur á að Ieita annarar hafnar, 
þar sem læknir býr. Ef einangra þarf sjúklinga af skipinu, en tormerki eru á að 
gera það á staðnum, er heimilt að vísa skipinu til næstu hafnar, þar sem einangrun 
er framkvæmanleg, en þó því aðeins, að sjúklingum sé eigi hætta búin af þeim 
flutningi. Ef skipið er sóttkviað, er skipstjóra heimilt að velja sér liöfn til að 
liggja á, að svo miklu leyti sem það kemur ekki í bága við nauðsynlega læknis- 
rannsókn og lækniseftirlit.

Þegar skip strandar, skal sá, er ræður fyrir björguninni, sjá um, að farið 
sé eftir fyrirmælum greinar þessarar og 7. greinar, að svo miklu leyti, sem því 
framast verður við komið.

9. gr.
Ráðherra getur veitt herskipum, sem hafa lækni, þá tilslökun á ákvæðum 

7. og 8. greinar, sem ráðlegt þykir og gerlegt eftir atvikum.

IV. KAFLI
Sérstök ákvæði um varnir gegn erlendum sóttum.

10. gr.
í hvert sinn er áreiðanleg vitneskja er fengin um, að einhver erlend sótl 

hafi gert vart við sig einhversstaðar i útlöndum, og ástæða er til að ætla að 
sóttin geti borizt þaðan til Islands, gefur ráðherra út auglýsingu um, að sjúk- 
dómur sá sé talinn ganga á þessum stað, og ef svo virðist, sem eigi sé beitt full- 
tryggum vörnuin gegn því, að sóttin breiðist út þaðan, á stöðum þar i nánd, 
svo víða sem ástæða þykir til.

Þessu skal þó eigi beitt, ef aðeins ein manneskja eða örfáar hafa sóttina, og 
eigi er ástæða til að ætla, að hún muni breiðast út.

Ráðherra gefur aftur út auglýsingu um, hvenær ráðstöfunum þessum 
skuli hætt.

11- gr.
Þá er svo ber til:

1) að skip keniur frá eða hefir á leið sinni haft viðskipti við stað, sem aug- 
lýsing er gefin út um samkvæmt 10. grein, eða stað, sem getið er um í sótt- 
gæzluskírteini skipsins, eða á annan hátt er vissa fyrir eða grunur á, að 
erlend sótt gangi á;

2) að skip á leið sinni liefir átt mök við skip, sem á eru eða hafa verið sjúkir 
menn eða dauðir, og vissa er fvrir eða grunur á, að um erlenda sótt sé 
eða hafi verið að ræða;
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3) að á skipi eru eða hafa verið á brottfararstað þess eða á leiðinni sjúkir 
menn eða dauðir, og ástæða er til að ætla, að um erlenda sótt sé eða hafi 
verið að ræða, eða vissa fyrir eða grunur á, að skipið sé á annan hátt 
alvarlega mengað erlendri sótt,
skal skipið, þá er það keniur i landhelgi við Island, eða ef það ætlar til ís- 

lenzkrar liafnar, undir eins og land er í sýn, draga gula sóttvarnarveifu upp á 
framsigluhúni, og ef gul veifa er ekki til á skipinu, þá hvíta veifu, og skal veif- 
an vera uppi þangað til skipið er komið aftur út fvrir landhelgi, eða hefir tek- 
ið íslenzka höfn og fengið þar heilbrigðisvottorð. Ef skipið hefir senditæki, skal 
það sem fyrst senda ráðherra skeyti með tilkynningu um, hversu ástatt sé fyrir 
því og hvar og hvenær það sé væntanlegt að landi.

12. gr.
Ef svo er ástatt fyrir skipi sem sagt er í 11. gr. 1) og 2), er skipinu frjálst 

að taka hverja liöfn sem vill.
Sé aftur á móti svo ástatt, sem sagt er í 11. gr. 3), má skipið ekki leita hafn- 

ar annarsstaðar en í Revkjavík, nema það sé til nevtt.

13. gr.
Þangað til rannsókn héraðslæknis liefir fram farið og leyfi hefir verið 

gefið til þess að hafa samgöngur við land, skal skip, sem svo er ástatt um sem 
segir í 11. gr., afkvíað, og má engum, sem á skipinu er, hleypa úr því á land, og 
ekki heldur má neinn fara úr landi eða öðrum skipum út i það, nema i em- 
bættiserindum. Þeir, sem hafa verið úti í skipinu, eru háðir þeim sótthreins- 
unarfyrirmæluin, sem sóttvarnarnefnd eða héraðslæknir setur þeim, og má, 
ef þörf gerist, láta þá sæta sömu meðferð og þá, er komið hafa á skipinu.

14. gr.
Ef læknir finnur engan mann á skipinu sjúkan eða dauðan af erlendri 

sótt og skipstjóri lætur í té skriflega vfirlýsingu upp á æru sína og samvizku 
um, að á leiðinni hafi ekki verið í skipinu menn með sjúkdóma, er grunur gæti 
leikið á að væru erlendar sóttir, að hann viti ekki til, að skipið geti verið meng- 
að af þeim á annan hátt, og ennfremur að enginn bannaður farangur sé í því, 
skal þá, ef framburður eða vottorð skipstjóra er á engan hátt tortryggilegt, 
veita skipinu heilbrigðisvottorð, ef 5—14 dagar, eftir því um hverja sótt er að 
ræða, eru liðnir frá þvi er skipið hafði síðast mök við sóttmengað byggðarlag 
eða skip, enda sé ekkert því til fvrirstöðu vegna hinna almennu ákvæða um 
næma sjúkdóma, sbr. 8. gr.

Nú er þessi frestur ekki útrunninn, og skal þá sóttvarnarnefnd, ef þörf 
gerist, sóttkvía skipið, þar til sá tími er liðinn, er á vantar. Að þeim tíma liðn- 
um skal veita skipinu lieilbrigðisvottorð, ef enginn hefir sýkzt á því af erlendri 
sótt, meðan það var sótfkviað. Ef skipið er herskip, þá þarf héraðslæknir ekki 
að skoða skipið, ef skipslæknir lætur lionum í té skýrslu um heilsufar á skip- 
inu. Þær sóttvarnarreglur, er slíku skipi eru settar samkvæmt þessari eða eft-



irfarandi greinum og hvggðar eru á greindri skýrsln, skulu birtar foringja 
skipsins.

15. gr.
Nú kemur það upp, að á skipinu bafa á brottfararstaðnum eða á leiðinni 

verið sjúkir menn eða dauðir, og er ásta'ða til að ætla, að uni erlenda sótt hafi 
verið að ræða, eða þá að á skipinu er bannaður farangur eða grunur uni, að 
skipið sé á einbvern bátt inengað erlendum sóttum, og má þá ekki levfa nein- 
ar samgöngur við land, fyrr en skipið liefir verið tryggilega sótthreinsað og 
bönnuðum farangri lógað, þeim er eigi liefir auðið verið að sótthreinsa í skip- 
inu. Að þvi búnu skal farið eftir ákvæðum undanfarandi greinar.

16. gr.
Nú kemur það í ljós við læknisrannsókn, að annaðhvort eru á skipinu sjúk- 

ir menn eða dauðir, og ástæða er til að ætla, að um erlenda sótt sé eða liafi 
verið að ræða eða skipið sé á annan liátt alvarlega mengað erlendri sótt, og 
skal þá, ef unnt er, vísa skipinu tafarlaust til Revkjavíkur, og láta lækni fara á 
því, ef þörf gerist. Nú er slíkt skip komið til Revkjavíkur, og skal þá sóttvarn- 
arnefntlin þar annast um það, um leið og liún að öðru leyti heldur skipinu al- 
veg afkvíuðu, 1) að sjúkir menn, þar með taldir smitberar, séu fluttir í sótt- 
varnarhúsið, 2) að lík séu flutt í land og jarðsett eða brennd, 3) að skipið sé 
sótthreinsað eins og með þarf, 4) að lógað sé hönnuðum farangri, sem ekki er 
unnt að sótthreinsa í skipinu, 5) að dýrum, sem i skipinu kunna að vera og 
hreitt geta út sjúkdóminn, sé evtt eða þau gerð skaðlaus, og 6) að allir ósjúkir 
skipverjar og farþegar séu einangraðir annaðhvort úli á skipinu eða í sérstöku 
húsi á landi, þar til 5—14 dagar eru liðnir frá því, er skipið var sótthreinsað 
eða þeir fluttir í land.

Ef ekki er unnt að vísa skipinu til Revkjavikur eða þess ekki þörf að dómi 
ráðlierra, skal sóttvarnarnefndin fara með skipið þar sem það er statt eftir á- 
kvæðum þessarar greinar að svo miklu leyti sem unnt er eða eftir nánari fyrir- 
mælum ráðherra.

17. gr.
Þegar um skip er að ræða, sem ætluð eru til fólksflutninga, eða skip, sem 

virðast vera óheilnæm vegna óþrifnaðar eða af öðrum ástæðum, má fara með 
þau eftir ákvæðum 16. greinar, þótt önnur skilyrði fvrir þvi séu ekki fyrir 
liendi. Ef mikill rottugangur er í skipum eða önnur óþrifadýr, má og gera sér- 
stakar ráðstafanir til varnar því, að þau herist i land eða til að evða þeim 1 
skipununi. Aldrei má þó vísa skipi, sem hreinsa þarf aðeins vegna óþrifa eða 
óþrifadýra, lengra en til næstu hafnar þar sem slík hreinsun er fram- 
kvæmanleg.

18. gr.
Ráðherra setur reglur um sótthreinsun á skipum og farangri.
Það er skylt, ef sóttvarnarnefndin æskir þess, að af skipsins hálfu sé lát- 

inn í té við sótthreinsun þess og einnig við eyðingu rotta eða annara óþrifadýra 
allur sá vinnukraftur og önnur aðstoð, sem skipinu er auðið.

Alþt. 1933. A. (4fi. lögg.jufarþing).
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19. gr.
Þcgar skip á að lcita hafnar i Reykjavík sainkvæint 12. gr. 2. mgr., en liefir 

neyðzt til að leita hafnar annarsstaðar, skal sóttgæzluniaður á þeim stað tafar- 
laust kalla saman sóttvarnarnefndina, og skal hún fara með skipið samkvæ.mt 
ákvæðum undanfarinna greina, að svo miklu Ieyti sem framast unnt er.

Xú er hrýn nauðsvn að veita skipinu hjálp tafarlaust, áður en læknir er 
kominn, og skal þá sóttgæzlumaður annast hjálpina, og skal hún, ef þess er 
kostur, veitt án þess, að nokkur maður fari á land úr skipinu eða úr landi 
út í skipið.

20. gr.
Um strandað skip og hannaðan farangur á því gerir næsta sóttvarnarnefnd 

eða lögreglustjóri þær ráðstafanir, er með þarf, að svo miklu leyti sem auðið 
cr, samkvæmt ákvæðum undanfarinna greina.

Reki skip á land eða hannaðan farangur, sem ætla má að sé frá stað, þar 
sem erlend sótt gengur, skal það látið kvrrt liggja, eftir að því hefir verið bjarg- 
að undan sjó með mestu varkárni, þangað til lögreglustjóri hefir látið fram 
fara rannsókn og ákveðið, hvernig með það skuli fara. Ef telja verður hið 
hjargaða sóttmengað, skulu hjörgunarmenn einangraðir á hæfilegan hátt sam- 
kvæmt meginreglum undanfarinna greina.

21. gr.
Ráðherra er heimilt, þegar liann gefnr út auglýsingu samkvæmt 10. gr., 

að hanna það jafnframt eða hinda skilyrðum, að fluttar séu til landsins frá 
liinum sóttgrunaða stað þær tegundir farangurs, sem nánar verða tilgreindar 
í auglýsingunni.

22. gr.
Xú gengur influenza einhversstaðar i útlöndum og er þar mjög útbreidd 

eða illkynjuð, og er ráðherra þá heimilt að gefa út auglýsingu um þá sótt eftir 
þvi sem ákveðið er í 10. grein um aðrar erlendar sóttir, og sé eins ástatt um ein- 
liverja aðra næma sótt, sem eigi er talin með erlendum sóttum í lögum þess- 
um, má með konungsúrskurði ákveða, að ákvæðunum í þessum kafla skuli 
heitt.

Ef svo mikil hætta stafar af einhverri þesskonar sótt, er síðast ræðir um, 
að ekki tjáir að fresta ráðstöfunum gegn lienni, getur ráðherra fyrirskipað 
þessar ráðstafanir, en leita skal þó konungsúrskurðar tafarlaust.

V. KAFLI
Kostnaðarákvæði, refsiákvæði o. fl.

23. gr.
Fyrir venjulegt sótlvarnareftirlit samkvæmt lögum þessum skal greiða af 

skipum, sem ná 60 smáleslum, 4 krónur, sem eru frá 60 upp að 100 smálestum,



6 kr., og' 10 kr. af skipum, sem eru yfir 100 sniálestir, auk kostnaðar við flutn- 
ing sóttgæzlumanns út i skipið.

Gjöld þessi renna í sérstakan sjóð, sóttvarnarsjóð, sem vera skal í vörzl- 
um fjármálaráðherra.

24. gr.
Sóttvarnarhús ríkisins i Revkjavík skal úthúa, lialda við og endurnýja á 

kostnað sóttvarnarsjóðs. Sömuleiðis skal greiða úr sóttvarnarsjóði allan legu- 
kostnað sjúklinga í húsi þessu, eða annarsstaðar, þar sem þeir kunna að verða 
einangraðir samkvæmt lögum þessum, útfararkostnað framliðinna og allan 
annan kostnað, sem af lögum þessum leiðir, meðan tekjur hans hrökkva, en 
síðan úr ríkissjóði, að því undanteknu, er hér greinir:
a. Skipið skal ávallt greiða gjald það, sem nefrit er í 23. gr., svo og kostnað við 

flutning út í skipið og í land aftur. Einnig aukreitis jafnhátt gjald til lækn- 
is fyrir skoðunargerð hans, ef hann er tilkvaddur samkvæmt lögum þess- 
um, ennfremur fyrir ferð hans eða ferðir út í skipið samkvæmt gjaldskrá 
héraðslækna, svo og flutningskostnað hans og dagpeninga, 20 krónur á 
sólarhring, ef þörf gerist að liann sé sóttkviaður vegna skoðunargerðar- 
innar, þangað til þeirri sóttkvíun er lokið.

b. Fiskiskip, önnur en liérlend, skulu greiða allan þann kostnað, sem annars 
fellur á sóttvarnarsjóð. Hið sama er og um önnur útlend skip, ef þau hafa 
ekki ætlað sér á íslenzka liöfn, og álitið verður, að þau hafi einungis 
komið þar vegna veikinda eða til þess að ganga þar undir sóttkvíun.

c. Um greiðslu kostnaðar vegna sóttkvíunar sjúklinga með sóttir, aðrar en 
erlendar, fer í samræmi við lög um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúk- 
dóma. Skip, önnur en hérlend, skulu þó ætíð skvld að greiða allan þann 
kostnað fyrir skipshafnir sínar.

d. Þann kostnað, sem leiðir af lögum þessum, er skip stranda, skal greiða af 
strandfénu, að svo miklu leyti sem það hrekkur til.

e. Fari einhver í hanni laga þessara út í skip, sem eiga að hafa uppi sótt- 
varnarveifu, skal liann sjálfur greiða allan kostnað, er af þvi kann að 
hljótast, að svo miklu levti sem efni hans hrökkva til. Skal taka kostnað 
þann lögtaki, ef þörf gerist.

f. Úr sóttvarnarsjóði eða ríkissjóði verður ekki greiddur sá kostnaður, er leið- 
ir af töfum skipa samkv. lögum þessum, hvorki útgerðinni, skipverjum né 
farþegum, ekki heldur skaðahætur fyrir tjón á skipum eða farangri, né fyrir 
atvinnuspjöll, er leiða kann af framkvæmd laganna.
Unz safnazt liefir í sóttvarnarsjóð svo að nægi til viðunandi endurnvjunar 

á núverandi sóttvarnarliúsi ríkisins i Revkjávík, er ráðherra heimilt að greiða 
úr ríkissjóði allan kostnað, sem leiðir af lögum þessum.

25. gr.
Hvert það skip, sem afgreitt er hér á landi, á lieimting á að fá hjá sótt- 

gæzlumanni skírteini um það, livort nokkur erlend sótt eða annar alvarlegur 
næmur sjúkdónmr gangi á hrottfararstaðnum eða i grenndinni. Sóttgæzluskír- 
teini þetta veitist ókevpis.
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Hver sá, er sóttkvíaður hefir verið, á heimting á eftir afstaðna sóttkvíun 
að fá vottorð um það. Skipstjóri á heimting á samskonar vottorði fyrir skip 
sitt, þegar sóttkvíun þess er löglega afstaðin. Vottorð þessi veitast ókeypis.

26. gr.
Ákvæði þessara laga ná til hverskonar loftfara á sama liátt og til skipa, 

eftir því sem við getur átt. Til skipstjóra svarar loftfarsstjóri. Gjöld (sbr. 23. 
og 24. gr.) af 1—2 lireyfla flugvélum skulu vera sem af skipum undir 60 smá- 
lestum, af 3 hrevfla flugvélum og þar vfir sem af skipmn frá 60 og upp að 100 
smálestum og af loftskipum sem af skipum vfir 100 smálestir.

• 27. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara eða fyrirskipunum þeim, sem gefnar eru 

úr samkvæmt þeim, varða sektum frá 50—2000 kr., ef þyngri hegning er eigi við 
lögð eftir almennum lögum. Þegar gefin hefir verið út auglýsing samkvæmt 10. 
gr. og sérstakar varnir upp teknar gagnvart erlendri sótt, varða brot gegn á- 
kvæðum laganna þar að lútandi fangelsi eða 100—5000 kr. sektum, ef miklar 
málsbætur eru. Sektirnar renna i sóttvarnarsjóð.

Farangur þann, sem reynt hefir verið að flytja inn eða fluttur liefir verið 
inn gegn banni, útgefnu samkvæmt lögum þessum, skal gera upptækan. Ef eigi 
þarf að lóga lionum, rennur ágóðinn i sóttvarnarsjóð.

Með mál, sem rísa út af hrotum á lögum þessmn, skal farið sem opinber 
lögreglumál.

28. gr.
Lög nr. 34 6. nóv. 1902, um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til 

íslands, lög nr. 34 27. júni 1925, uni breyting á þeim löguin, lög nr. 24 11. júlí 
1911, um sóttgæzluskírteini skipa, og lög nr. 31 20. júni 1923, um læknisskoðun 
aðkomuskipa, eru úr gildi numin, og önnur ákvæði, er fara kynnu í bága við 
þessi lög.

29. gr.
Lög þessi skal prenta á islenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku, svo 

stórt upplag, að nægilega mörg eintök verði send íslenzkum ræðismönnum í 
öðrum löndum, og eitt eintak fcngið hverju sóttvarnarskyldu skipi.

30. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1934.

Nd. 658. Þingsályktun
um undirbúning löggjafar um bvggðarleyfi.

(Afgreidd frá Nd. 11. maí).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að undirbúa og 
leggja fvrir næsta Alþingi frumvarp til laga um bvggðarleyfi.
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Ed. 659. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1934.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I. KAFLI.

Tekj nr:

1. gr.
Árið 1934 er ætlazt til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er í 2.-5. gr., 

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

2. gr.
Ætlað er á, að þessir skattar og tollar nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur........................................................................ 330000
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................................ 1000000
3. Lestagjald af skipum..................................... .................... 45000

1375000
4. Aukatekjur ... ........................................................................ 550000
5. Erfðafjárskattur........................................................................ 55000
6. Vitagjald...................................................................................... 425000
7. Leyfisbréfagjöld ........................................................................ 15000
8. Stimpilgjald........... ............................................................... 400000
9. Skólagjöld ................................................................................ 15000

10. Bifreiðaskattur ........................................................................ 280000
1740000

11. Útfiutningsgjald.......................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vin,

800000

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 450000

Flyt ... 1250000 3115000
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13. Tóbakstollur...........................
14. Kaffi- og sykurtollur.................
15. Annað aðflutningsgjald
16. Vörutollur..................................
17. Verðtollur ...................................

18. Gjald af innlendum tollvörum
19. Skemmtanaskattur .................

kr. kr.

Flutt ... 1250000
1150000
975000
100000

1200000
1000000

3115000

5675000
150000
100000...................

Samtals ... ............ 9040000

3. gr.

I

kr. kr.

A.
Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar:
1. Rekstrarhagn. simans ..............................................
2. — vineinkasölu ... .............................
3. — tóbakseinkasölu .............................
4. — rikisprentsmiðju .............................
5. — rikisvélsmiðju .......... . ....................
6. — Vifilsstaðabús .....................................
7. — Kleppsbús..............................................

215000
700000
300000
40000
25000
4000
3000

1287000

Frá dregst:
1. Rekstrarhalli póstsjóðs ..............................................
2. — útvarps .......................................................

57140
11125

68265

Eftir • • • • • • 1218735

II
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Sundurliðun. kr. kr.
Póstsjóður.

I. Gjöld:
1. Laun:

a. Eftir launalögum..................................... 110000
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur 87000
c. Bréfhirðingamenn..................................... 25000

222000
2. Póslflutningar ..............................................
3. Annar kostnaður:

............ 260000

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík, eftir
reikningi.......................................................

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan
24000

Reykjavíkur ..............................................
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á

20000

stærri póststofum og póstafgreiðslum 12000
d. Önnur gjöld .............................................. 65000
e. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)................... 4140

125140
607140

II. Tekjur........................................................................ ............ 550000

Fært á 3. gr. A. II. 1. tekjuhalli ............ 57140

Siminn.
I. Tekjur........................................................................ ............ 1750000

II. Gjöld:
a. Til einkasima i sveitum .............................
b. Til starfrækslu landssimanna m. m.:

............ 30000

1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-
anna............................................................... 60000

2. Ritsimastöðin i Reykjavik .................... 157000
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík................. 31000
4. Bæjarsiminn i Reykjavík og Hafnarfírði 490000
5. Áhaldahúsið .............................................. 12000
6. Ritsimastöðin á Akureyri .................... 45000
7. Ritsfmastöðin á Seyðisfírði.................... 58000
8. Ritsimastöðin á lsafírði............................. 28000
9. Simastöðin á Borðeyri............................. 15000

10. Simastöðin i Vestmannaeyjum............ 23500

Flyt ... 919500 30000 1750000
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Flutt ... 919500
11. Sfmastöðin á Sigluflrði............................ 17000
12. Til annara símastöðva og eftirlitsstöðva 120000

Launabætur símritara, kvenvarðstjóra, kven* 
simritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar, 
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, greiðist 
eftir sömu reglum sem verið hefír, enda færist þær 
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.

c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................
d. Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................
e. Kostnaður af ferðalögum vegna starfrækslunnar, eftir

reikningi, allt að...............................................................
f. Viðhald landssfmanna.....................................................
g. Framhaldsgjald ........................... ." .............................
h. Til kennslu banda sfmamönnum .............................
i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar f Bern ....................
j. Ýmis gjöld ........................................................................
k. 1. Fyrning á sjálfv. stöð og línukerfi ... , 100000

2. — á húsum og áhöldum............ 25000

1. Slysatrygging.......................................................................

Fært á 3. gr. A. I. 1

I.
II.

III.

I.
II.

Eignabreytingar.
Öt.

Afborgun af iáni L. M. Ericsson, húseign á Seyðisf. o.fl. 
Til viðauka sfmakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa
Til nýrra simalína ...............................................................

að þvi tiiskildu, að samkomulag náist við héruð,
er hlut eiga að máli.

Fært á 20. gr. Ot I. 2. a og II. 3

Víneinkasalan.
Tekjur (brúttó af vörusölu) ............................................
Gjöld:
a. Ýmiskonar rekstrarkostnaður.....................................
b. Fyrning á pakkhúsi og áhöldum (sjá 20. gr.) ...

Fært á 3. gr. A. I. 2

kr. kr.

30000 1750000

1056500

45000
50000

10000
185000
23000

2000
2000
5000

125000
1500

1535000

............ 215000

75000
45000
90000

............ 210000

900000

192000
8000

200000

« » » » » • 700000
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kr. kr.

Útvarpiö.
I. Gjöld:

a. Starfræksla:
1. Yfirstjórn..................................... ............ 17000
2. Útvarpsstöðin ............................. ............ 55000
3. Útvarpssalur ............................. ............ 20000
4. Útvarpseíni ........................... ............ 70000
5. Skrifstofan..................................... .......... 18000
6. Óviss gjöld ............................. ............ 10000
7. Húsaleiga, hiti o. fl.................... ............ 25000

215000
b. Vextir af láni frá Marconifélaginu i London............... 16125
c. Fyrning húss, véla og áhalda (sjá 20. gr.) ............ 30000

261125
11. Tekjur (þar í ágóði viðtækjaverzlunar) .................... 250000

Fært á 3. gr. A. 11. 2. tekjuhalli ............ 11125

Eignabreytingar.
Út.

Afborgun af láni frá Marconifélaginu í London £ 5600
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.) ... ............................. 124040

B.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs.. ............................. 20000
2. Tekjur af kirkjum .............................
3. Arnarhvoll:

............................. 100

a. Tekjur ..............................................
b. Gjöld:

............................. 60000

1. Vextir (6,2°/o af 363500) ... ............ 22500
2. Ýmiskonar rekstrarkostnaður ............ 30230
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.) ............ 7270

60000

Samtals ... ............ 20100

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 14«
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júli 1909 .............................................. 17000

2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/o af 3 millj............ 180000
3. Vextir af veðd.bréfum Búnaðarbankans, 6°/0 af 1,5 millj. 90000
4. Aðrir vextir................................................................................ 235625

Samtals ...
1

............ ! 522625

5. gr.
Övissar tekjur eru taldar 60000 kr.

Þar í af tekjum Menningarsjóðs.

II. KAFLI.

Gjöld:

6. gr.
Árið 1934 eru veittar til gjalda (járhæðir þær, scm tilgreindar eru í

7.—19. gr.

7. gr.
Vextir af lánum rikissjóðs eru taldir:

kr.
•....- " •

kr.

Vextir:
1. Innlend lán ........................................................................ 116961
2. Dönsk lán, d. kr. 114585.99 á 100.00 .......................... 114586
3. Ensk lán, £ 49220 - 0 - 0 á 22.15 ............................ 1090223
4. Vextir af lausaskuldum...................................................... 135000

Samtals ... ............ 1456770
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8. gr.

Borðfé Hans Hátignar konungsins ..................................

1
kr. kr.1

60000

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

1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðunar rikisreikninga .....................................
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) .............................

Samtals ...

kr. kr.

225000
4000
2170

............ 231170

10. gr.
Til rikisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.
I. Ráðuneytið, ríkisféhirðir o. fl. 

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

32700
6000

2. Til utanferða ráðherra....................................
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins ............
4. Annar kostnaður..............................................
5. Fyrir afl gegna ríkisféhirðisstörfum...........

Þar af 1000 kr. persónuleg iaunabót til 
andi rikisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir ritstjórn tiðindanna o. fl.
b. Til pappirs og prentunar ....................
c. Til kostnaðar af sendingu með póstum

nuver-

700
18000
1000

Flyt ...

38700
6000

89200
60000
32000

19700

245600
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II.

III.

kr. kr.

Flutt ...
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og

245600
5000

ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá

20.gr.)................................................................................ 2046

Hagstofan:
1. Laun ............................................................................... 11800

252646

2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna.................... 14000
3. Prentun eyðublaða............................................................ 2500
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m.......................................... 5000
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ............................. 22000

Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra ..................................... 20000
b. Húsaleiga....................................................... 6000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhaids..................................... 20000

2. Til meðferðar utanríkismála .....................................
66000
12000

55300

3. Ríkisráðskostnaður ....................................................... 4000
4. Kostnaður af sambandslaganefnd ............................. 500

82500

Samtals 390446

11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.
A.

Dómgæzla og lögreglustjórn. 
Hæstiréttur:
a. Laun............................................................
b. Annar kostnaður.....................................

Par af 3000 kr. til ritara.

....................

I

28700
10000

38700í
i

Flyt ... ........... 38700
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kr. kr.

Fiutt ... 38700
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra.......... 140000
3. Laun hreppstjóra...................................................................... 24000
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavik:

a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara...................................... 23000
b. Húsaleiga, hiti, ijós og ræsting.................................. 4860
c. Ýmis gjöld ........................................................................ 6500
d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veð-

málabækur ........................................................................ 500
34860

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans i Reykjavík:
a. Laun 5 skrifara ............................................................... 20000
b. Laun 6 tollritara............................................................... 30000
c. Aðstoð og aukavinna....................................................... 10000
d. Húsaleiga, Ijós og biti .............................................. 8400
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 20000
f. Ýmis gjöld......................................................................... 14000

102400

6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara..................................... 25000

b. Húsaleiga, ljós og hiti .............................................. 8800
c. Ýmis gjöld ............................................ . .................... 3500

37300

7. Toll- og löggæzla ............................................................... 70000
8. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta........... 100000
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 250000 kr. framlagi

úr landhelgissjóði ............................................................... 300000
10. Framlag til landhelgissjóðs .............................................. 20000
11. Til begningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn-

aður fangelsa ........................................................................ 15000
(Þar af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).

12. Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni..................................... 25000
(Þar af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.).

13. Sakamálakostnaður og lögregiumála ............................. 30000
14. Borgun til sjódómsmanna..................................................... 2000
15. Borgun til setu- og varadómara ..................................... 5000
16. Til endurskoðunar réttarfarslöggjafarinnar ... ............ 3000

Samtals A. ... 947260
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kr. kr.

B.
Sameiginlegur kostnaður viö embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbréf ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti ......................................................

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald nokkurra rikis-
fasteigna ...............................................................................

3. Til embættiseftirlitsferða.............................................. ...
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skaltstofu Reykjavíkur og

fyiir skattvirðingar ...............................................................
5. Til ríkisskattanefndar ......................................................
6. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl...............................

45000
55000

--------------- 100000

í 25000
6000

45000
6000

25000

Samtals B. ... ... 3 207000
l

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

1.
2.
3.

kr. kr.

Laun ......................................................................................... 230000
Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ... 
Styrkur til læknisvitjana handa sveitnm, sem eiga

6000

sérstaklega erfiða læknissókn..............................................
Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Kolbeinsstaða-,

Eyja- og Miklaholtshreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. 
lil hvers, 600 kr. — 2. Til Staðarsveitar 200 kr. —

7550

3. Til Bæjarhrepps 300 kr. — 4. Til öræfinga 400 kr.
5. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 6. Til Grimseyinga 
400 kr. — 7. Til Suðureyrarhrepps 200 kr. — 8. Til 
Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 9. Til Holts- 
og Haganeshreppa 300 kr. — 10. Til Breiðdalshrepps 
300 kr. — 11. Til Eyrarsveitar 200 kr. — 12. Til Flat-
eyjarhrepps i Pingeyjarsýslu 200 kr. — 13. Til Sel- 
vogshrepps 150 kr. — 14. Til Vestur- og Austur-Eyja-

Flyt ... • • • • • • 243550
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kr. kr.

Fintt ...
fjallahreppa 200 kr. — 15. Til Sléttu-, Grunnavikur- 
og Snæfjallahreppa, 300 kr. til hvers, 900 kr. — 16. Til 
Borgarfjarðarhrepps í Norður-Múlasýslu 300 kr. — 
17. Til Rauðasands- og Barðastrandarhreppa, 150 kr. 
til hvors, og til Múlahrepps 250 kr„ 550 kr. — 18. Til 
Fjallahrepps i Norður-Þingeyjarsýslu og Jökuldals- 
hrepps i Norður-Múlasýslu, vegna byggðar i Möðru- 
dalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr. 
19. Til Árneshrepps i Strandasýslu 600 kr., sé hér- 
aðið læknislaust. — 20. Til Nauteyrarhrepps 300 kr. 
21. Til Reykjarfjarðarhrepps 150 kr. — 22. Til Loð- 
mundarfjarðarhrepps 150 kr. — 23.TÍ1 Álftveringa 250 kr.

I

243550

4. Til læknis i Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkra-
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit og Reykja- 
vikurhéraði, utan kaupstaðarins, og fara eftir taxta 
héraðslækna ........................................................................

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik.............................
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri.............................
c. Slyrkur til lækningaferða kringum landið ............

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli augnlæknis 
i Reykjavík, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og ísafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum, 
og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá 
Hólmavík til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim í hverri sýslu.

6. Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavik
7. Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins-

sonar í Reykjavík ...............................................................
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavik og læknanna 

Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bund- 
inn þvi skilyrði, að þeir, hver 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.

8. Til radiumsjóðs íslands, styrkur til radiumlækn-
inga .........................................................................................

1200

800
800
800

2400

800

800

2000

Flyt ... 250750
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kr. kr.

Flutt ...
9. Til Jónasar Kristjánssonar héraðslæknis, Sauðárkróki, 

ferðastyrkur til að sækja læknafund í Stokkhólmi, 
þar sem rætt verður um hollustu og óhollustu mat- 
aræðis.........................................................................................

10. Landsspitalinn: 
Rekstrarkostnaður
Sá koslnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna ....................................................... ,..........
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsfólks ..................................... 79000
2. Fæði ... .............................................. 68000
3. Þvottur og ræsting ............................. 32000
4. Lyf og umbúðir...................................... 17000
5. Ljós og hiti.............................................. 24000
6. Viðhald og umbætur............................. 25000
7. Skattar ....................................................... 5000
8. Til að kaupa stórsegul til augnlækninga 2000
9. Ýmis gjöld ............................................

Þar af 3500 kr. til þess að leggja 
útvarpsleiðslur og heyrnartæki að rúm-
um sjúklinga.

20000

10. Fyrning húsa og áhalda .................... 44500

C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar, þar í
fæði Ijósmæðranema.....................................

Far frá dregst:
• • •

1. Daggjöld sjúklinga..................................... 232000
2. Tekjur af röntgendeild............................. 45000
3. Skurðstofugjald o. fl.................................. 15500

Mismunur

11. Holdsveikraspitalinn....................
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun læknis.............................
B. Annar kostnaður*

1. Laun starfsmanna...........
2. Viðurværi 30 manna ...

11400
12000

41000

316500

11200

368700

292500

76200

6900

1

250750

1000

76200

57082

Flyt ... 23400 6900 385032
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kr. kr.

3. Klæðnaður .............................
Flutt ... 23400

1000
4. Lyt og sáraumhúðir ............ 1800
5. Ljós og hiti .................... 9000
6. Húsbúnaður og áhöld........... 1000
7. Viðhald á húsum.................... 2500
8. Þvottur og ræsting.................. 1000
9. Flutningskostnaður ............ 1000

10. Greftrunarkostnaður ............ 500
11. Skemmtanir............................. 500
12. Skattar o. fl............................... 3000
13. Ýmisleg gjöld .................... 1000
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)... 4482

6900 385032

50182

57082

12. Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spitalinn ...............................................................

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

1. Kaup fastra starfsmanna ............ 13000
2. Kaup daglaunamanna .................... 750
3. Matvæli .............................................. 29000
4. Fatnaðnr sjúklinga........................... 3000
5. Klæðnaður starfsfólks .................... 500
6. Lyf og sáraumbúðir .................... 500
7. Ljós og hiti ..................................... 9000
8. Viðhald og áhöld ............................. 6000
9. Þvottur og ræsting............................. 4000

10. Flutningskostnaður.................... ... 2000
11. Skemmtanir ..................................... 500
12. Skattar m. m....................................... 2500
13. Óviss gjöld ..................................... 1400
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)............ 3064

45527

5900

75214

81114

Flyt ... 81114 430559

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 147
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kr. kr.

Flutt ... 81114 430559
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr. 1,50 á dag ... 35587

Mismunur ... 45527 ;

II. Nýi spítalinn..................................................... • • • • • • 69255
Sá kostnaður sundurliðast þannig: 1
A. Laun læknis .............................................. ............ 5900 :
B. Önnur gjöld: i

1. Kaup fastra starfsmanna ............ 26000 I

2. Kaup daglaunamanna .................... 1500 I
3. Matvæli .............................................. 36000
4. Fatnaður sjúklinga ............................. 3500
5. Fatnaður starfsfólks.......................... 1000
6. Lyf og sáraumbúðir.......................... 3500
7. Ljós og hiti ..................................... 10000
8. Viðbald og áhöld ............................. 6000
9. Þvottur og ræsting............................. 6500

10. Flutningskostnaður............................. 2000
11. Skattar og tryggingar .................... 3000
12. Skemmtanir ..................................... 500
13. Óviss útgjöld ..................................... 1500
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.).................... 3355 1

104355

110255
Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingnm .................... ............ 41000 :

Mismunur ... 69255 -

Heilsuhælið á Vífilsstöðum ............................. 1350
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis.............................................. ............ 5900
B. Laun aðstoðarlæknis..................................... • • • • • • 5000
C. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna................................... 40000
2. Viðurværi..................................................... 100000
3. Lyf og hjúkrunargögn............................. 16000

Flyt .. 156000 10900 i 501164



í’ingskjal 659 1171

kr. kr.

Flutt ... 156000 10900 501164
4. Ljós og hiti.............................................. 24000
5. Þvottur og ræsting................................... 15000
6. Viðhald húsa.............................................. 10000
7. Viðhald véla.............................................. 3000
8. Húsbúnaður og áhöld............................. 10000
9. Flutningskostnaður................................... 5000

10. Óviss gjöld .............................................. 5000
11. Fyrning á húsum (sjá 20. gr.)............ 3350

231350

242250
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 120 sjúklingum, 5 kr. á dag 219000
Meðgjöf með 15 börnum, 4 kr. á dag ... 21900

240900

Mismunur ... 1350

Heilsuhælið á Reykjum i Ölfusi:
Rekstrarkostnaður ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og annars starfsfólks............
B. Annar kostnaður:

............

9000

1272

1. Fæði............................................................... 14000
2. Lyf og hjúkrunargögn ............................. 1000
3. Ljós............................................................... 1000
4. Þvottur og ræsting..................................... 2000
5. Viðhald húsa og áhalda .................... 2000
6. Fiutningur og simakostnaður ............ 2000
7. Óviss gjöld .............................................. 1500
8. Fyrning húsa.............................................. 1272

24772

33772
Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 6500 legud., 5 kr. á dag ............ 32500

Mismunur ... 1272

Flyt ... • • • • • • 502436
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kr. kr.

Flutt 502436
15. Heilsuhælið i Kristnesi:

Rekstrarkostnaður ..........................
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun læknis og aðstoð
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsfólks ............
2. Fæði.....................................
3. Lyf og hjúkrunargögn...
4. Ljós og hiti ....................
5. Þvottur og ræsting.........
6. Viðhald húsa og véla ...
7. Viðhald læknistækja ...
8. Húsbúnaður og áhöld...
9. Flutningskostnaður

10. Ýmis gjöld ....................
11. Fyrning húsa og áhalda

...

27000
45000

• • • 3500
• • 12000

3000
• • 5000
• •• 500
• • 5000
.. 4000
• • 5000
... 7670

7400

117670

970

Hér frá dregst:
Daggjald 68 sjúklinga, 5 kr. á dag

125070

124100 j

Mismunur 970

16. önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að

Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða 
aðnjótandi, sendi umsóknir um hann fyrir 1. októ- 
ber, enda fylgi umsóknunum rekstrarreikningar, 
gerðir eftir fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar.

Styrkupphæðirnar miðast við fjölda legudaga, 
enda fari tekjur þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkra- 
skýlið hefir af hverjum sjúklingi á legudag, að 
viðbættum slyrknum fyrir hvern legudag, ekki 
fram úr þeirri upphæð, sem talizt getur sanngjarnt 
kostnaðarverð á hverjum stað, miðað við sjúkra- 
húsrekstur I landiuu yfirleitt. Það er og skilyrði 
fyrir styrkveitingu, að sjúklingar þeir, sem ríkissjóð-

Flyt ...

15000

15000 503406
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Flutt ...
ur greiðir sjúkrahúsunum eða sjúkraskýlunum fyrir, 
njóti sömu kjara sem innanhéraðssjúklingar.

b. Til sjúkrahúsbyggingar i Reyðarfjarðarhéraði, gegn
tvöföldu framlagi annarsstaðar að, 1. greiðsla af 
þremur.................................................................................

c. Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
Par af ’/3 kostnaðar, allt að 3000 kr., til kaupa 

á röntgentækjum til sjúkraskýlisins á Blönduósi
d. Til Reykhólalæknishéraðs, til greiðslu vaxta af

skuldum (er nema nál. 20500 kr.) vegna læknis- 
bústaðar á Reykhólum ..............................................

e. Bólusetningarkóstnaður ..............................................
f. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

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

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

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

þýðuskólum............ .......................................................
j. Tii hjáiparstöðvar hjúkrunarfélagsins Liknar, gegn 

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

fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði 
Akt.reyrar ........................................................................

l. Til félags islenzkra hjúkrunarkvenna ..........
m. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sér gerviiimi
n. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grímsey, gegn jafn-

mikilli launabót annarsstaðar að .............................
o. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............

17. Hluti rikissjóðs af launum Ijósmæðra ...

kr. kr.

15000 503406

10000
8000

1200
3500

12000

2000

10000

2000

3000

500
500

2000

300
1600

71600
65000

............ 640006Samtals ...
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A.
kr. kr.

Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:

1. Laun vegamálastjóra............................. .................... 6900
2. Laun aðstoðarverkfræðings ............ .................... 6160
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi .............................................. .................... 5000
4. Til aðstoðarmanna og mælinga ... .................... 16000
5. Skrifstofukostnaður ............................. .......... . ,,, 13000

II. Þjóðvegir. 47060
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegqr.................... .......... ... 15000
2. Stykkishólmsvegur .................... 6000
3. Vesturlandsvegur .................... 7000
4. Saurbæjarvegur............................. 4000
5. Holtavörðuheiðarvegur ........... ... 40000
6. Geiradalsvegur ............................. 4000
7. Langadalsvegur I ísafjarðarsýslu 3000
8. Breiðadalsheiðarvegur í ísafj.s. 8000
9. Kollafjarðarvegur .................... 3000

10. Húnavatnssýsluvegur ............ 5000
11. Hotsósvegur ............................. 5000
12. Blönduhliðarvegur .................... ... 10000 1
13. öxnadalsvegur ............................. 7000
14. Ljósavatnsskarðsvegur ............ 12000
15. Þistilfjarðarvegur .................... 7000
16. Bakkafjarðarvegur .................... 4000
17. Vopnafjarðarvegur .................... 4000
18. Jökulsárhlíðarvegur.................... 5000
19. Úthéraðsvegur ............................. 6000
20. Fjarðarheiðarvegur .................... 10000
21. Breiðdalsvegur ............................. 4000
22. Geithellnavegur............................. 5000
23. Suðursveitarvegur .................... 3000
24. Siðuvegur ..................................... 5000
25. Eyjafjallavegur ............................. ... 20000
26. Hreppavegur ............................. 8000 210000

b. Viðhald og umbætur .................... .................... ' 400000
610000

III. Til brúargerða.............................................. .......... , ,,, 100000
IV. Fjallvegir....................................................... .................... 25000
V. 1. Til áhalda .............................................. ... ... ... 15000 i

2. Til bókasafns verkamanna ... ' ... 300
15300

Flyt ... ... 797360
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kr. kr.

Flutt ...
VI. Til sýsluvega:

1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegu að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 

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

2. Tillag til akfærra sýsluvega, 15°/o af bifreiðaskatti
3. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...

VII. Tilmalbikunar áþjóðvegaköflum,20#/oafbifreiðaskatti 
VIII. Til dragferjuhalds:

1. Á Lagarfljóti ...............................................................
2. - Skjálfandafljóti ......................................................
3. - Blöndu ........................................................................

IX. Til ferju á Hrosshyl i Þjórsá .....................................
X. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum

yfir Hellisheiði ....................................................... ...
XI. Vöruflutningaslyrkur til hafnleysishéraða á Suðurlandi

Um úthlutun styrksins til hinna einstöku héraða 
fer eftir reglum, er atvinnumálaráðheira setur.

XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 
ferðamönnum........................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskekktum bæjum i þjóðbraut.

XIII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-
um nr. 44 27. júni 1925 ..............................................

XIV. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.).............................

Samtals A. ...

1.

B.
Samgöngur á sjó.

Til strandferða:
a. Rfkissjóðs ..................................... .............................

enda verði launagreiðsla til yfirmanna skipanna 
í samræmi við launagreiðslur eftir lögum nr. 63 7. 
mai 1928, að þvi leyti, sem við verður komið og við á.

(Þar af fyrning kr. 50000, sjá 20. gr.).

Flyt ...

15000

42000
100000

300
300
300

330000

330000

797360

157000
56000

900
250

5000
12000

3200

5000
552

1037262
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Flutt ...
b. Eimskipafélags íslands ..............................................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

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

Samtals B....

C.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- og bafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar, 
héraðsstjórna og bæja f öllu þvi, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Laun aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Til Benedikts Jónassonar, vangoldið frá fyrri

árum.............................................. .............................
4. Húsaleiga, ljós og hiti..............................................
5. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi ....................
6. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi ................................................................................
7. Til aðstoðarmanna og mælinga .............................

II. Laun vitavarða......................................................................
III. Rekstrarkostnaður vitanna.......... . ................... .
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
V. Til áhaldakaupa ...............................................................

VI. Ýmislegt................................................................................
VII. Til hafnargerðar á Akranesi .....................................

VIII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að ’/s kostn-
aðar, gegn */» annarsstaðar að, enda sé það fé 
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun, og sé 
verkið framkvæmt undir eftirliti vitamálastjóra ...

IX. Til sjómælinga ...............................................................
X. Fyrning (sjá 20. gr.), ......................................................

kr. kr.

330000
250000

24000
604000

78300

682300

6900

6160

661
6300
7000

2500
3500
--------  33021

25000
125000

8000
5000

25000
25000

43000
10000
84430

Samtals C. ... 383451
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

kr. kr.

A.
Kirkjumál.

a. Biskupsdæmið:
1. Laun biskups........................................................................ 7900
2. Skrifstofukostnaöur, eftir reikningi................................. 3000

10900
b. Önnur gjöld:

1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

300

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

120

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................... 8000
4. Framlag til prestlaunasjóðs.............................................. 260000

Stjórninni er heimilt að greiða sira Einari Tbor- 
lacius í Saurbæ 1000 kr. úr prestlaunasjóði fyrir 
að vinna að undirbúningi og Qársöfnun til Hall- 
grfmskirkju.

5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslugerðir 1000
6. Embættiskostnaður presta.............................................. 60000
7. Til húsabóta á prestssetrum .....................................
8. Til Kvennabrekkusafnaðar i Dalasýslu, vegna sér-

24000

stakra fjárhagsvandræða út af kirkjubyggingu 3000
356420

Samtals A. .. ............ 367320

B.
Kennslumál. -

I. Háskólinn:
a. Laun................................................................................ 102400

Þar af til kennslu i lifeðlisfræði og lyfjafræði
kr. 3000.

b. Til kennslu i réttarlæknisfræði ............................. 400
c. Til kennslu i söng .. ... ..................................... 800
d. Til kennslu i bókfaaldi.............................................. 400
e. Námsstyrkur ............................................................... 15000
f. Húsaleigustyrkur ....................................................... 9000

Flyt ... 128000
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 148
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g-

h.
i.
j.
k.

Flutt ..
Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans 
(þar í styrkur til jarðvegsrannsókna, kr. 5000,00)
Til kennsluáhalda læknadeildar.............................
Til kennslu i efnafræði ... ....................................
Hiti, Ijós, ræsting og vélgæzla .............................
önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000

auk hlunninda, er dyravörður hefir
áður notið.

2. Ýmis gjöld .............................................. 5000

kr.

128000
25000

800
1600
4000

kr.

1.
m.

n.
o. 
P-

Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta ....................
Til stúdentaráðs háskóla lslands, til þess að
starfrækja leiðbeiningaskrifstofu.............................
Til þýzks sendikennara .....................................
Til sendikennara i frakknesku .............................
Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ............

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.

III. Fræðslumálastjórnin:
1. Laun fræðslumálastjóra .....................................
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að ............
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi ....................

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

1. Til bókasafns skólans 800
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... 8000
3. Til viðhalds ............ ,,, ............ 3000
4. Til stundakennslu og 

enda, allt að ............
til prófdóm-

9000

Flyt ... 20800

9000
750

800
1000
1000

188

24000

8000

6900
800

5000

74320

172138

32000

12700

74320 í 216838
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kr. kr.

Flutt ... 20800 74320 216838
5. Húsaleigustyrkur handa 15 læri-

sveinum, 75 kr. hauda hverjum ... 1125
6. Námsstyrkur ..................................... 2800
7. Læknisþóknun................. ................... 400
8. Til kennslutækja ............................. 1000
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 200
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 1500
12. Til bókasafnsins íþöku.................... 200
13. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 3540

35065
Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita 109385

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

V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Laun................................................................... .......... 38180
b. önnur gjöld:

1. Til aukakennara og stundakennslu 21000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennsluáhalda........... 1200
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 10000
5. Námsstyrkur .......... . .................... 1000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörzlu..................................... 2000
7. Tii viðhalds og endurbóta ............ 10000
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3500
9. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 3160

53860
VI. Kennaraskólinn: 92040

a. Laun................................................................... • i . • 16800
b. önnur gjöld:

1. Stundakennsla..................................... 4000
2. Gldiviður og ljós ............................. 2500 i!
3. Bókakaup og áhöld............................. 400
4. Námsstyrkur .................... ............ 2500

Flyt ... 9400 16800 418263
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kr. kr.

Flutt ... 9400 16800 418263
Utanbæjarnemendur gangi að !

styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til viðhalds ..................................... 800
6. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500
7. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 1090

14790
VII. Stýrimannaskólinn: 31590

a. Laun.......................................... . ............ '" 12720
b. önnur gjöld:

1. Til stundakennslu ............................. 2000
2. Til eldiviðar og ljósa .................... 1800
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra...................................................... 300
4. Ýmisleg gjöld ..................................... 3000
5. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 700

7800
VIII. Vélstjóraskólinn: 20520

a. Laun................................................................... »• " • 8400
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakennslu ............................. 800
2. Húsnæði .............................................. 3800
3. Ljós og hiti ..................................... 1150
4. Til prófhalda ................... ............ 1000
5. Ýmis gjöld............................................ 650

7400
Við skólana undir liðunum IV.—VIII. skal vera 15800

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.

IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun...................................................... 8520
b. Til smlða-, leikfimi- og dráttlistar-

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

1. Til verklegs náms............ 2000
2. Til kennsluáhalda ... 600

Flyt ... 2600 9970 486173
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kr. kr.

Flutt ... 2600 9970
3. Til eldiviðar og Ijósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9100
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .. • • • • 1034

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
8» IjftQÐ ••■ ••• •■• ••• •• 8880
b. Til smiða- og leikfimikennslu ... 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms............ 2875
2. Til kennsluáhaida............ 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 4000
4. Ýmisleg gjðld.................... 3000

10375

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .... ... 1790

... ! 486173

20104

22345

StyrknrÍDD til verklegs náms í bændaskól- 
nnnm á Hólnm og Hvanneyri veitist nemend- 
um, sem stnnda verknám samkvæmt samningi, 
eigi skemur en 8 viknr á ári, og skila skólnn- 
um dagbókum um vinnubrögðin yflr námstim- 
ann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis 
fæði og kennslu. Nemi styrknrinn aldrei hærri 
uppbæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
viku námstímans.

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

I

42449

X. Iðnfræðsla:
a. Til iðnaðarmannafélagsins i Reykjavik, til þess

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

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

c. Til iðnaðarmannafélagsins á ísafirði, til skóla-
halds ... »•• ... ... ... ... ... ... ... ...

FJyt ...

6500 i
íI

1500 !
!i

1000

9000 528622
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kr. | kr.

Flutt ...
d. Til iðnaðarmannafélagsins í Hafnarfirði, til

kvöldskólahalds ..............................................
e. Til iðnaðarmannafélagsins i Vestmannaeyjum,

til kvöldskólahalds......................................................
Styrkurinn til þessara 5 skóla má þó ekki 

fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu 

skýrslu um starf sitt.

XI. Verzlunarskólar:
a. Til kaupmannafélagsins og verzlunarmanna-

félagsins i Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir 3/i kostnaðar............

b. Tii sambands samvinnufélaganna, til þess að 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 8A kostnaðar ...

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík: 

a. Húsnæðisstyrkur ............................. 5000
18000

4000
1000

b.
c.

d.

Rekstrarstyrkur.....................................
40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................
Námsstyrkur til sveitastúlkna............

2. Til kvennaskólans á Blönduósi :
a. Rekstrarstyrkur..................................... 12000
b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem 

er allt skólaárið, allt að.................... 2000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara í föstum skólum og dýrtiðaruppbót
2. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót ....................

9000

1200

1200

528622

11400

5000

5000
10000

2 8000

14000
42000

360000
70000

Flyt ... 430000 592022
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kr. j kr.

Flutt ...
3. Til farkenuslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir.............................
4. Styrkur til byggingar barnaskóla utan kaupstaða 

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:

430000 592022
i

4000 j 
15000 j

----------- < 449000
Til alþýðuskólans á Eiðum:
a. Laun............................. .. .. . ... 9120
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smiða-

kennslu .................................... • ••• 2000
c. Önnur gjöld:

1. Til kennsluáhalda 500
2. Til eldiviðar ogljósa... 4000
3. Ýmisleg gjöld ............ 3000
4. Til viðhalds.................... 4000

— 11500
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .......... 800

Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929
a. Rekstrarstyrkur........................... 75000
b. Stofnkostnaður............................ . ... 5000

Til gagnfræðaskóla samkv. I. nr. 48 1930. ...
Til gagnfræðaskóla Reykvikinga ... ...........

II

23420

5. Tii unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv. 20.
gr. 1. nr. 48 1930 .......................................................

6. Til bókasafna við unglingaskóla ....................
7. Ritstyrkur fyrir kennslubækur handa skólum ... 

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við alþýðuskóla Þingeyinga
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................

Styrkir samkvæmt tölul. 1,—2. eru bundnir þvi 
skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra 
samþykki reglugerðir skólanna.

3. Til kvenfélagsins Óskar í lsafjarðarkaupstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrum á Isafirði eða i ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 
um skiiyrðum.

4. Til húsmæðrafræðslu i Vík i Mýrdal ............
5. Til Bjargar C. Þorláksson.....................................

80000 j
50000 j

2500 j!
12000 '

1600 i 
1600

—-----  171120
4500 
8000 i

4500

800
1500

19300

Flyt ... , 1231442
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kr. kr.

Flutt ...
XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............

Par af fyrning húss kr. 550,00 (sjá 20. gr.). 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemend-

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

XVII. Til blindravinafélags íslands .....................................
XVIII. Sundkennsla o. fl.:

1. Til sundkennslu I Reykjavik .............................
Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að 

kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af 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 Rvik ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til sundkennslunnar 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. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kennslu i teikningu og tréskurði i þjóðlegum stil

XX. Til Geirs Pormars tréskurðarmeistara á Akureyri, 
til að halda uppi kennslu á Norðurlandi i teikn- 
ingu og tréskurði i þjóðlegum stil.............................

XXI. Til iþróttakennslu og leikfimikennaraprófs, samkv.
1. nr. 24 1932 ...............................................................

XXII. Til iþróttasambands Islands ......................................
XXIII. Til glfmufélagsins Armanns, upp i halla af ferð

glimuflokks til Stokkhólms i tilefni af íslenzku 
vikunni þar.............................................. ....................

........  1231442
33550

2600

300

2400
2400

5000 !
--------  12700

1500

600

2400
5000

1500
I'

Samtals B. ... 1288692
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15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt:

kr. kr.
Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................ 22550
b. Launabót til 2. bókavarðar, 1000 kr........................... 1000
c. Til aðstoðar...................................................................... 3800
d. Til þess að kaupa bækur og bandrit og til bókbands 12000
e. Til þess að semja spjaldskrá ..................................... 800
f. Til þess að semja og prenta skrá um bandrit 2400
g. Til ritaukaskrár .......... . .............................................. 900
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið................................... 360
i. Húsaleiga.............................................................................. 2000
j. Ýmisleg gjöld........................................................................ 1000

46810
Þjóðskjalasafnið:
a. Laun....................................................................................... 6400
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar 

skjala og aöstoðarmanns .............................................. 5000
c. Ýmis gjöld .......... . ....................................................... 1000

12400
Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............ 6400
b. Til aðstoðar, eftir reikningi ..................................... 2500
c. Til þess að útvega forngripi ..................................... 1200
d. Til áhalda 'og aðgerða...................................................... 1200
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 800

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

Náttúrufræðifélagið:
a. Tillag ................................................................................ 2000

12100

b. Til aðstoðarmanns ....................................................... 1400
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sé til 

sýnis almenningi, ekki sjaldnar en einu sinni á viku.

Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ............................. 6500

3400

b. Til viðhalds og ábalda .............................................. 1800
c. Fyrning (sjá 20. gr.).............................................. ... 3639

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr 
bæjarsjóði og sýslusjóði.......................................................

11939

1800

Flyt ... ,,, ... 88449
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kr. kr.
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7. Aukastyrkur til fjögurra bókasafna:

a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskildu, að 
Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu með 
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar

b. Til bókasafnsins á tsafirði, að því tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalin rithöfundur hafi 
þar bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar .......................................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
d. Til bókasafns Hafnarfjarðar .....................................

8. Til Alþýðubókasafns Reykjavikur.....................................
9. Tii sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá sýslusj.

10. Til hins islenzka bókmenntafélags..................................
enda haldi það áfram útgáfu hins íslenzka forn- 

bréfasafns sem að undanförnu.
11. Til Þjóðvinafélagsins ..............................................
12. Til Fornleifafélagsins ......................................................
13. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fi...................................................................
14. Til bókasafns Bílddæla........................................................
15. Til útgáfu allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar

Sigfússonar, gegn þreföldu framlagi annarsstaðar að
16. Til Helga Guðmundssonar kennara i Austmannsda), 

til þjóðsagnasöfnunar á Vestfjörðum og útgáfu safnsins
17. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um 

skjöl, er ísland varða og geymd eru í skjalasöfnum f Kaup- 
mannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið eftirrit af skránni

18. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnstá kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur, enda 
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds síðustu sýn- 
ingu hvers leiks........................................................................

Styrkurinn er og þvi skilyrði bundinn, að mennta- 
málaráðið samþykki starfsskrá félagsins.

19. Til frú Soffiu Guðlaugsdóttur, til sjálfstæðra leiksýninga
20. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
21. Til leikfélags Isafjarðar, gegn að minnsta kosti 300

kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað .............................

2500

88449
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22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

kr. kr.

Flutt ...
Til tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.

............ 120049

framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur .............................
Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 
urum og barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 
kennslu i orgelleik, bljómfræði og söngstjórn i kirkjum

2500

og barnaskólum........................................................................ 1600
Til Sambands islenzkra karlakóra ............................. 3000
Til Péturs Á. Jónssonar söngvara.....................................
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna eu

1200

500 kr. til hvers ...............................................................
Til dr. Guðm. Finnbogasonar til þess að vinna að

5000

bók um eðliseinkenni íslendinga, lokagreiðsla ........... 2000
Til Halldórs Kiljan Laxness, til ritstarfa .................... ; 2500
Til Jóns Leifs tónskálds.......................................................
Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum

1500

úr alþýðumáli, enda sé safnið eign rikisins.................
Til Jóns Ófeigssonar yfirkennara, til útgáfu þýzk-

1600

islenzkrar orðabókar, siðari greiðsla .............................
Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur 
lærðra manna íslenzkra á siðari öldum, enda sé

2000

bandritið eign ríkisins að honum látnura .................... 1600
Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa..................................... 2000
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga ............
Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku og

1200

visnasöfnunar ........................................................................
Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:

1000

a. Föst laun með dýrtíðaruppbót.................................... 5900
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

Til Árna Friðrikssonar, vegna ritstarfa og fyrirlestra

1000
6900

um fiskilíf og fiskiveiðar ..................................... ... 1000
Til Odds Oddssonar, til ritstarfa.....................................
Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja miðalda-

400

menningarsögu........................................................................
Til Frimanns B. Arngrímssonar, til þess að safna stein-

1500

um og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt 
Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

1200

sinu ......................................................................................... 800
Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................

(Þar af fyrning kr. 711 (sjá 20. gr.).
371142.

Flyt ... 164260
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kr. kr.
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43. a. Til Ginars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

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

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

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

44. Til Skáksambands íslands, upp i ferðakostnað 5 tafl- 
manna á alþjóðaskákþing i Englandi sumarið 1933

Samtals

5900

1000

164260

6900

1000

172160

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1. Tii Búnaðarfélags íslands, enda samþykki atvinnu-
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............

2. Til sandgræðslu.................... ..............................................
Þar af 3000 kr. til áveitu og sandgræðslu í Meðallandi 

og 2000 kr. til varnargarðs fyrir sandgræðslu í Ós- 
eyrarneslandi.

3. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum .............................
4. Til búfjárræktar samkv. I. nr. 32 1931 ....................
5. Tillag til búnaðarbanka íslands:

a. Til byggingar- og landnámssjóðs .............................
b. Tillag til teiknistofu og leiðbeininga um húsagerð

til sveita................................................................................
c. Til ræktunarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða ..................................... 20000
2. Kostnaðarlillag............................................ 4000
3. Hluti af útflutningsgjaldi........................... 50000

6. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna, 
samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931...

7. Til ræktunarvegar i Vestmannaeyjum, gegn ^Ií fram-
lagi úr bæjarsjóði ...............................................................

8. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, allt að ............
9. Til garðyrkjufélags Islands:

Laun garðyrkjustjóra...............................................................

kr. kr.

200000
30000

400000
42000

200000
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74000 |
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' 70000
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Flyt ... 1059400
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10. Til skógræktar:

a. Laun ................................................................................ 10700
Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ-

mundsens.
b. Til skóggræðslu ............................................................... 8000 18700

11. Til dýralækninga :
a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................... 14640
b. Til Hóimgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 700 15340

12. Til fjárkláðalækninga ....................................................... 2000
13. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum
stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtíðaruppbót 4920

b. Til aðstoðar........................................................................ 4800
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakaupa............................................................... 500 14420

14. Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa ............................. 15100
b. Til aðstoðar........................................................................ 17200
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl. 12000
d. Til veðurskeyta o. fl.......................................................... 11000
e. Til loftskeytatækja ....................................................... 750
f. Húsaleiga, Ijós, hiti og ræsting.......................... ........... 3600
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl.................. 1000
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum 1500
i. Til jarðskjálftamælinga .............................................. 600 62750

15. Rafmagnseftirlit rikisins:
a. Laun forstöðumanns ...................................................... 5100
b. — rafvirkja ............................................................... 4200
c. Ferðakostnaður ............................................................... 3000
d. Skrifstofukostnaður ...................................................... 2200
e. Til áhaldakaupa........................... . ............................. 1000

15500
Tekjur......................................................................................... 15500

16. Gjöld vegna laga um eftirlit með verksm. og vélum 600
17. Til landmælinga........................................................................ 35000

Flyt ... ... 1208210
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18. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu-

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og félagið sjái um 
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks ............

19. Til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna
i verstöðvum landsins ......................................................

20. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna ......................................................
b. Laun 4 ullarmatsmanna ..............................................
c. Laun 6 kjötmatsmanna ..............................................
d. Ferðakostnaður yfirmatsmanna .............................

21. Tii eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra..............................................
b. Til skrifstofnkostnaðar......................................................
c. Ferðakostnaður, allt að ..............................................

22. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................

23. Til undirbúnings »íslenzku vikunnar« ....................
24. Til sambands islenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............
25. TilGuðmundarJónssonarfráMosdal,tilþessaðbaldauppi 

kennslu og námsskeiðum í tréskurði og heimilisiðnaði
26. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að efl-

ingu heimilisiðnaðar...............................................................
27. Til Guðrúnar Finnsdóttur ..............................................
28. Til kvenfélags Hvammshrepps í Vik í Mýrdal, til 

þess að balda uppi kennslu í handavinnu kvenna ...
29. Til kvenfélagasambands íslands .....................................
30. Til sambands norðlenzkra kvenna . ...
31. Til sambands austfirzkra kvenna.....................................
32. Til sambands sunnlenzkra kvenna..................................
33. Til sambands vestfirzkra kvenna.....................................
34. Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
35. Til sambands breiðfirzkra kvenna .............................
36. Til bandalags kvenna ......................................................
37. Til Sambands sunnlenzkra kvenna, styrkur til að

halda uppi námskeiðum fyrir búsmæður og hús- 
mæðraefni................................................................................

38. Til kvenréttindafélags Islands............................................

1208210
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39. Til landsfundar kvenna.......................................................
40. Til vinnumiðstöðvar kvenna, gegn að minnsta kosti

1200

jafnmiklu framlagi annarsstaðar að ............................. 1600
41. Til vörumerkjaskrásetjara ..............................................
42. Handa ungmennafélagi íslands, til eflingar iþrótta

1600

og skóggræðslu ......................................................................
Félagið gefl landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fénu er varið.

5000

43. Til bandalags skáta...............................................................
44. Til dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunar-

400

starfsemi ................................................................................
45. Til flskræktarfélagsins Blöndu, lls rekstrarkostnaðar,

1000

allt að.........................................................................................
46. Til flskræktarfélags Ftjótsdalshéraðs, rekstrarkostn-

500

aðar, allt að ........................................................................
47. Húsameistari ríkisins:

1000

a. Laun ................................................................................ 6900
b. Skrifstofukostnaður ......................................................

48. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa,

5000
11900

gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að.................... 5000
49. Til vatnsrennslismælinga....................................................... 1000
50. Til að Ijúka við mælingar i Landeyjum ....................
51. — — — — — á vatnasvæði Hornafjarð-

2000

arfljóts..................................................... .............................
52. Tíl þess að Ijúka við fyrirhleðslu Skáimar í Álftaveri,

2000

gegn 73 annarsstaðar að.......................................................
53. Til Búnaðarbanka íslands, fyrsta greiðsla vaxta og 

afborgana af viðlagasjóðslánum málaranna Ásgtims
Jónssonar og Jóns Stefánssonar, að upphæð samtals
13 þús. kr. til hvors, sem rikið tekur að sér að greiða

1500

að fullu........................................................................................
enda greiði skuldunautar aftur ríkinu, hvor að sínum 

hluta, i eigin málverkum jafnvirði þess, er rikissjóður 
greiðir af skuldinni á hverju ári, að mati manns eða
manna, sem stjórnin kveður til þess i hvert sinn.

3300

Samtals ... 1415410
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga ..............................................
2. Gjöld samkv. 1. nr. 68, 1932 um br. á fátækralögunum
3. Styrkur tii sjúkrasamlaga ................... ....................

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi hins ísl. 
prentarafélags styrk i samræmi við styrk til annara 
sjúkrasamlaga.

4. Tii styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
í Reykjavík................................................................................

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
6. Til slysatryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ...
7. Til slysavarna ........................................................................

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.
8. Til þess að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
9. Tillag til ellistyrktarsjóða......................................................

10. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ...........
Þar af til sambands bindindisféiaga í skólum lauds- 

ins 2500 kr.
11. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ...........
12. Til sjúkrasjóös Fellshrepps ..............................................
13. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps ..............................................
14. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar í Reykjavík.......................................................
15. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ...
16. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ...
17. Til sjúkrasjóðs verkamannaféiagsins Drifanda í Vest-

mannaeyjum.............................................................................
18. Til sjúkrasjóðs verklýðsfélags Akureyrar ....................
19. Tilsjúkrasjóðs verkakvennaféiagsinsEiningará Akureyri
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingeyri...........
21. Til sjúkrasjóðs bjúkrunarfélags Ólafsvíkur....................
22. Til Ekknasjóðs Vestmannaeyja .....................................

Fjárveitingarnar undir 11.—22. tölul. eru bundnar 
þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi 
annarsstaðar að, og að stjórnarráðinu sé send skýrsla 
um starfsemina.
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kr. kr.

Flutt ... 905700
23. Tii elliheimilisins »Grundar« í Reykjavik.................... 4000
24. Til gamalmennahælis á lsafirði ..................................... 1000
25. Til gamalmennahælis & Seyðisfirði.................................. 1000
26. Til fávitahælis, byggingarstyrkur..................................... 5000

Samtals ... ............ 916700

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ............................................................... 43256,27
b. Embættismannaekkjur og börn ............................. 17003,89
c. Prestsekkjur ............................................................... 6402,55
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 ............ 2500,00
e. — — — — 51 1921 ............ 2550,00

71712,71
II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 

a. Embættismenn:

b.

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis........... 300,00

Embæltismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson.................... ... 200
2. — Ólivu Guðmundsson ............ 175
3. — Theodóru Thoroddsen ........... ... 800
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ............ ... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóltur ... 400
6. — Sigriðar Fjeldsted læknisekkju ... 450
7. — Sigriðar Finnbogadóttur............ ... 800
8. — Rannveigar Tómasdóttur.......... .. 600
9. — önnu Gunniaugsson.................. ... 900

10. — Kristbjargar Marteinsdóttur ... ... 1200
11. — Kristinar Jacobson .................... ... 600

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).

1305,00

1305,00 71712,71
150
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kr. kr.

Flutt ... 6525 1305,00 71712,71
12. Til Kirstfnar Þ. Blóndal .................... 300
13. — Guðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
14,- — 2 barna hennar ............................. 200
15. — Rögnn Gunnarsdóttur læknisekkju 600
16. — Jenny Forberg..................................... 600
17. — Ástu Hallgrimsson ............................. 600
18. — Ástu Einarson..................................... 600
19. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ............ 1200
20. — Dómhildar Jóhannsdóttur ............ 1200
21. — önnu Porgrímsdóttur læknisekkju, 

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

22. — Soffíu Johnsen læknisekkju ............ 500
23. — Kristínar Þórarinsdóttur læknisekkju 400
24. — Sigriðar Blöndal læknisekkju............ 300
25. — Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju, 

600 kr., auk 100 kr. með einu barni 
í ómegð .............................................. 700

26. — Sigriðar Jónsdóttur læknisekkju ... 400
27. — Súsönnu Friðriksdóttur.................... 500
28. — Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jóns-

sonar ....................................................... 450
29. — Polly Ólafson, ekkju Gísla J. Ólafson 600
30. — Margrétar Lárusdóttur læknisekkju 400
31. — Eriku Gfslason, ekkju Odds Gísla- 

sonar, bæjarfógeta ............................. 1000
32. - Ingibjargar Jónsdóttur, ekkju Björns 

Magnússonar símstjóra .................... 300
20675,00

c. Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar . 662,25
3. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
4. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
5. — Jóns Árnasonar ............................. 445,00
6. — Þórðar Ólafssonar .................... 370,00
7. — Páls Stephensens............................. 355,00
8. — Helga P. Hjálmarssonar ........... 475,00
9. — Einars Pálssonar............................. 430,00

Flyt... 4325,2 21980,00 71712,71
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kr. kr.

Fiutt ... 4325,25 21980,00 71712,71
10. Til Kristins Danielssonar.................... 520,00
11. — Jóns Finnssonar............................. 385,00
12. — Magnúsar prófasts Bjaruarsonar 355,00
13. — ólafs prófasts Stephensens 550,00

6135,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Auðar Gisladóttur .................... 300,00
2. — Bjargar Ginarsdóttur.................... 500,00
3. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 500,00
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
5. — Guðrúnar Óiafsdóttur.................... 300,00
6. — Guðrúnar Pétursdóttur ........... 300,00
7. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
8. — Ingunnar Loftsdóttur.................... 300,00
9. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr., auk

100 kr. með hverju barni hennar,
sem er i ómegð ............................. 500,00

10. — Kirstínar Pétursdóttur................. 300,00
11. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............ 300,00
12. — Steinunnar Pétursdóttur ............ 300,00 1
13. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
15. — Ingibjargar Magnúsdóttur............ 157,90
16. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
17. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07 !
18. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70 i
19. — Pórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
20. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00
21. — Önnu Stefánsdóttur .................... 200,00
22. — Helgu Skúladóttur .................... 227,06
23. — Guðríðar Ólafsdóttur.................... 164,26
24. — Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jóh.

L.L. Jóhannssonar, 132 kr., auklOO
kr. með h verju barni hennar i ómegð 332.00

25. — Arndisar Pétursdóttur.................... 137,90
26. — Guðnýjar Porsteinsdóttur ............ 173,56
27. — Valgeröar K. Guðmundsdóttur frá -

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

Fiyt ... 7346,06 28115,25 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 7346,06 28115,25 71712,71
29. Til Kamillu Briem ............................. 170,57
30. — Kristínar Jónsdóttur prófastsekkju i

á Brjánslæk............................. .. 300,00
31. — Sigríðar Þórðardóttur.................... 144,00 j

32. — Sigurlaugar Knudsen.................... 300,00 i
33. — Póru Jónsdóttur............................. 217,28
34. — Margrétar Jónasdóttur ............ 168,64
35. — Sigríðar Jónasdóttur .................... 146,71
36. — Sigríðar Jóhannesdóttur ............ 300,00
37. — Ástríðar Petersen prófastsekkju 200,00
38. — Margrétar Siguröard. prófastsekkju 500,00
39. — Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju 300,00
40. — Guðrúnar Mettu Sveinsdóttur ... 300,00
41. — Vilborgar Jónsdóttur prestsekkju 300,00
42. — Líneyjar Sigurjónsd. prófastsékkju 500,00
43. — Bergljótar Blöndal .................... 200,00
44. — Sigríðar Helgadóttur .................... 300,00

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn: ----- 11693,26
1. Til Önnu Ásmundsdóttur .................... 300
2. — Guðlaugar Zakariasdóltur ............ 360
3. — Magnúsar Einarssonar.................... 500
4. — Elinar Briem Jónsson .................... 600
5. — Steinunnar Frímannsdóttur........... 450
6. — Guðmundar Björnssonar .......... . 200
7. — Baldvins B. Bárðdals .................... 200
8. — Jóns Strandfelds ............................. 150
9. — Einars Hávarðssonar .................... 150

10. — Elisabetar Jónsdóttur .................... 300
11. — Ragnheiðar Torfadóttur.................... 400 t

12. — Ásdísar Porgrímsdóltur 300 kr.,
auk 100 kr. með hverju barni
hennar i ómegð ............................. 600

13. — Sigurjóns Rögnvaldssonar ............ 200
14. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju 200
15. — Ögmundar Sigurðssonar................. 2500 i
16. — Cathincu Sigfússon............................. 600 !

17. -- Ragnh. Guðjónsdóttur .................... 300
18. — Lárusar Rists kennara.................... 600
19. — Jóhanns P. Péturssonar kennara . 200

í

Flyt ... 8810 39808,51 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 8810 39808,51 71712,71
20. Til Helgu Finnsdóttur............................. 1200
21. — Ingivalds Nikulássonar kennara... 200
22. — Victoriu Bjarnadóttur kennaraekkju 150

—— 10360,00
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Guðm. Kristjánssonar .................... 300
2. — Böðvars Jónssonar............................. 400
3. — Póru Matthiasdóttur .................... 300
4. — Vigdisar Steingrimsdóttur ............ 300
5. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts............ 200
6. — Aninu Arinbjarnardóttur ............ 200
7. — Eliesers Eirikssonar .................... 200
8. — Jóhannesar Pórðarsonar ............ 300
9. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300

10. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirfli ... 600
11. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
12. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
13. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Porleifs Jónssonar............................. 1000
14. — Friðriks Jónssonar pósts ............ 450 11
15. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300
16. — Pórodds Bjarnasonar pósts.......... 600
17. — Sigríðar Guðmundsdóttur, ekkju

Böðvars Porlákssonar .................... 300 í
18. — Kristjáns Jónssonar pósts ........... 200 i
19. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blön- 1

dals póstritara, 300 kr., auk 100 kr. 
með hverju barni hennar í ómegð 600

20. — Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts
á Akureyri ..................................... 300 !

21. — Torfa Sæmundssonar pósts............ 200 i
22. — Guðjóns Kjartanssonar pósts 250 í
23. — Jóns Jónssonar i Galtarholti, f. pósts 200
24. — Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns

Blöndals póstafgreiðslumanns 300
25. — Mariu Jónsdóttur, ekkju Fr. Kle-

menssonar............ ............................. 300
8600,00

Flyt ... 58768,51 71712,71



1198 Pingskjal 659

kr. kr.

Flutt ... 58768,51 71712,71
Rithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500 i
2. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000 í
3. — Porsteins Gislasonar .................... 2000 1

1
4. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1500 1
5. — dr. Helga Péturss ............................. 4000
6. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000 i
7. — Einars Benediktssonar .................... 5000 i
8. — Jakobs Thorarensens .................... 1200
9. - Sigurjóns Friðjónssonar ............ 1000

10. — Til Guðmundar Kambans ............ 1800
11. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000
12. - Brietar Bjarnhéðinsdóttur ............ 1000
13. — Herdísar Andrésdóttur .................... 500
14. — Ólínu Andrésdóttur .................... 500

27000,00
Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobinu Pétursdóttur.................... 200
2. — Guðrúnar Jónsdóttur .................... 300
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ........... 300
4. - Guðrúnar Sigurðardóttur ........... 300
5. — Ólínu Porsteinsdóttur .................... 300
6. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200
7. — Kristínar Jakobsdóttur.................... 800
8. — Sigriðar Jónsdóttur .................... 500

—— 3900,00
Ýmsir itarfsmenn og ekkjur:

1. Til Petreu Jónsdóttur............................. 300
2. — Kristínar Sigurðardóttur júbil-

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

Ijósmóður.............................................. 500
4. — Pórdisar Símonardóttur júbilljós-

móður .............................................. 500
5. — Pórunnar Gisladóttur ljósmóður ... 500
6. — önnu Porsteinsdóttur ljósmóður... 400
7. — Kristinar Jónasdóttur ljósmóður... 300
8. — Nikólínu Björnsdóttur Ijósmóður... 300 i

Flyt ... 3300 89668,51 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 3300 89668,51 71712,71
9. Til Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóður 300

10. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljós-
móður .............................................. 300

11. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður 200
12. — Kristínar Guðmundsdótlur Ijósm. 200
13. — Hólmfriðar Friðflnnsdóttur ljós-

móður .............................................. 200
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
15. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
16. — Guðrúnar Guðmundsdóttur ljós-

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

móður .............................................. 300
18. — Jensinu Páisdóttur ljósmóður 200
19. — Margrétar Jónsdótlur ljósmóður ... 200
20. — Guðrúnar Magnúsdóttur ljósmóður 200
21. — Gróu Jónsdóttur ljósmóður............ 200 í
22. — Puriðar Jónsdóttur ljósmóður ... 300
23. — Guðriðar Guðmundsdóttur ljós-

móður .............................................. 200 i
24. — Guðrúnar Einarsdóttur ljósmóður 200
25. — Guðrúnar Jóhannesdóttur ljósmóður 300
26. — Sigriðar Narfadóttur ljósmóður ... 300
27. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
28. — Páls Erlingssonar ............................. 1200 I
29. — Krisiins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
30. — Einars Guðmundssonar, fyrrum 1

vegavinnustjóra ............................. 300
31. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrum ferju-

manns .............................................. 300
32. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns

sildarmatsm. Stefánssonar ............ 200 j
33. — Sigriðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs í

Björnssonar sildarmatsmanns 300
34. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-

varðar .............................................. 400

Flyt ... 11100 89668.51 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 11100 89668,51!
35. Til Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita-

varðar .................................................... 300 í

36. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800 1
37. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju i

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
38. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
39. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
40. — Halldóru Pétursdóttur Briem . ... 600
41. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
42. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
43. — Guðbjargar A. Porleifsdóttur í I

Múlakoti .............................................. 400
44. — Henriette Kjær...................................... 600
45. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

kariassonar ..................................... 400 ■
46. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100 !

kr. með hverju barni hennar i ómegð 2300 i
47. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
48. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars

Lárussonar ..................................... 300 !
49. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu-

manns, Hrísey..................................... 300 í
50. — Halldóru Þórðardóttur.................... 600
51. — Vigdisar Bergsteinsdóttur fyrrv. spit-

alaráðskonu ..................................... 300
52. — Sigríðar Magnúsd. bjúkrunarkonu 500
53. — Jónínu Marteinsd. hjúkrunarkonu 300
54. — Guðleifar Erlendsdóttur fyrrv.

hjúkrunarkonu ................................... 300
55. — Arndísar Sigurðardóttur, þvotta-

konu i Laugarnesspitala.................... 300
56. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
57. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300
58. — Susie Briem, ekkju Haildórs Briems 800
59. — Valgerðar Steinsen fyrrv. spitala-

ráðskonu .............................................. 500

Flyt ... 25200 89668.51
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kr. kr.

Fiutt ... 25200 89668,51 71712,71
60. Til Benedikts Þ. Gröndals ..................... 800
61. — Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ... 600
62. — Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju

Erlendar Zakariassonar...................... 300
63. — Sigríðar Pálsdóttur, ekkju Gunn-

iaugs Indriðasonar............................... 400
64. — Halldórs Brynjólfssonar blinda ... 350
65. — Halldórs Þórðarsonar fyrrv. dyra-

varðar Alþingis ............................... 300
66. — Friðfinns Guðjónssonar leikara ... 800

28750,00
Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtiðar-

uppbót eftir reglum lannalaganna.
j. Til ekkju Jóhanns skálds Siguijónssonar • • ■ • • 1000,00
k. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli.................. .. ... 3000,00

122418,51
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a,--i. ... 38026,24

Samtals ... ............ 232157,46

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 150000 kr.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 151
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III. KAFLI.

Eignahreyfingar.

20. gr.

kr. kr.

I.
Inn.

Fyrningar:
1. Samkvæmt 3. gr. A.
2. — 3. — B.
3. — 9. — ...
4. — 10. — • ••
5. — 11. —
6. — 12. — • ••
7. — 13. — • • •
8. — 14. — •. •
9. — 15. —

167140
7270
2170
2046
5300

67693
134982

12852
4350

II.

III.
IV.
V.

Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfnm, keypt
um skv. lögum nr. 14, 9. jnlí 1909 .............................
Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .............................
Endnrgreidd lán og andvirði seldra eigna ...........
Tekjnr Menningarsjóðs, ’/< hlutar .............................

Samtals ...

I.
Öt.

Afborganir lána rikissjóðs og ríkisstofnana:
1. Rfkissjóðslán:

a. Innlend lán ........................................ 163950,00
b. Dönsk lán, d.kr. 321353,99 á 100.00 321354,00
c. Ensk lán, £ 6762—4—0 á 22.15 149783,00

---------------- 635087
2. Lán rikisstofnana:

a. Sfminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ............ 75000
b. Útvarpið (sjá 3. gr. A. Út) ............ 124040

---------------- 199040

Flyt ...

403803

24000
10000

100000
30000

567803

834127

834127
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kr. kr.

Flutt ... 834127
II. Til eignaaukningar rí kisstofnana:

1. Búið á Vífllsstöðum (sjá 3. gr. A. I. 6)............ 4000
2. Búið á Kleppi (sjá 3. gr. A. I. 7) ...................... 3000
3. Síminn: Ný simakerfi o. fl. (sjá 3. gr. Út II—III.) 135000

142000
[II. Til bygginga nýrra vita ................................................. 60000
IV. Til lögboðinna fyrirframgreiðslna ............................... 10000
V. Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V)..................... 30000

Samtals ... ............ 1076127
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21.
I. Rekstr

kr. kr.

2. gr.
Tekjnr:

Skattar og tollar ........................................ ............ 9040000,0!
3. gr. A. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ............................... 1218735

— B. Tekjur af fasteignum rikissjóðs............................... 20100
1238835, Oi 
522625,0!4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur .....................

5. gr. Ovissar tekjur................................................................. 60000,0i

Samtals ... 10861460,01
_________

II. Sjóf

2.-5. gr.
I n n:

Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti........................................

kr.

10861460,01

20. gr. I.
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar ............................................................................................... 403803,01

— II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ............................... 24000,01
— III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur ................................................. 10000,01
— IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ............................... 100000,01
— V. Tekjur Menningarsjóðs............................................................................ 30000,Of

Greiðslujöfnuður ..................................................................................... 224968,4f

Samtals ... 11654231,4«

1) Fyrningar færðar hér til jafnaðar sömu upphæð, sera talin er i rekstrarútgjöldum.,
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i r1it. 
•lit.

kr. kr.

Gj öld:
7. gr. Vextir ................................................ ...................... 1456770,00
8. gr. Borðfé konungs .......................................................... 60000,00
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis-

reikninga ................................................................... 231170,00
0. gr. Til rikisstjórnarinnar ................................................. 390446,00
1. gr. A. Til dómgæzln og lögreglustjórnar ..................... 947260,00

— B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur 207000,00
1154260,00

2. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála ............ 640006,00
3. gr. A. Vegamál ............................................................................ 1037262,00
— B. Samgöngur á sjó .......................................................... 682300,00
— C. Vitamál og hafnargerðir ........................................ 383451,00

2103013,00
4. gr. A. Kirkjumál .................................................................... 367320,00

— B. Kennslumál ................................................................... 1288692,00
1656012,00

5. gr. Til vísinda, bókmennta og lista............................... 172160,00
6. gr. Til verklegra fyrirtækja ............. ...................... 1415410,00
7. gr. Til almennrar styrktarstarfsemi............................... 916700,00
8. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ............................... 232157,46
9. gr. óviss útgjöld................................................................... 150000,00

Rekstrarafgangur ................................................. ... 283355,54

Samtals ... ............ 10861460,00

rlit.

J,—19. gr.
Út:

Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti ... ............
Aðrar útborganir:

kr.

10578104,46

20.gr. I. Afborganir lána ..................................................................................... 834127,00
— II. Til eignaaukningar rikisstofnana ................................................. 142000,00
— III. Til byggingar nýrra vita ..................... ...................................... 60000,00
— IV. Lögboðnar fyrirframgreiðslur .......................................................... 10000,00
— V. Til menningarsjóðs ............................................................................ 30000,00

Par af kr. 3000 til menntamálaráðs.

Samtals ... 11654231,46
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22. gr.
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Stjórninni er heimilt:
I. Að kaupa því verði, er dómkvaddir menn meta, ibúðarhns sýslumannsins 

í Borgarnesi.
II. Að kaupa, fyrir fé úr kirkjujarðasjóði, húseignir séra Ólafs Sæmundssonar í 

Hraungerði, er hann lætur af prestskap.
III. Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll lil þess að koma á stofn mjólkurbúum 

til osta- og smjörgérðar og mjólkurniðursuðu. Styrkurinn nemi allt að ’/* 
kostnaðar og sé þvi aðeins greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfrækslu.

IV. Að taka á leigu á hentngum stað i Reykjavík kjallara til öruggrar geymslu 
á innlendum kartöflum, sem ætlaðar eru til sölu hér á landi, og lána hann 
aftur islenzkum kartöfluframleiðendum og þeim, sem verzla með islenzkar 
kartöflur, gegn hæfilegum leigumála, er stjórnin ákveður.

V. Að láta Fiskifélagi fslands i té ókeypis lóð á Arnarhólstúni á horni Ing- 
ólfsstrætis og Skúlagötu.

VI. Að greiða Jósef J. Björnssyni kennara full laun, þegar hann lætur af 
kennslustarfi.

VII. Að endurgreiða úr lifeyrissjóðum embættismanna og barnakennara þeim 
Jóni Halldórssyni fyrrv. rikisféhirði, Sigurði Kristjánssyni ritstjóra og Lárusi 
Bjarnasyni skólastjóra það fé, án vaxta, sem þeir hafa greitt i sjóðina.

VIII. Að veita Ásmundi Sveinssyni myndhöggvara allt að 10 þús. kr. lán til þess 
að reisa sér vinnustofu, gegn þeim skilyrðum, er stjórnin ákveður, og má 
skipta útborgun lánsins á 3 ár.

IX. Að verja allt að 25 þús. kr. af verzlunarágóða Viðtækjaverzlunar rikisins 
til þess að greiða fyrir útvarpsnotum, þar sem ekki er raforka fyrir hendi, 
eftir reglum, sem atvinnumálaráðuneytið setur.

X. Að ábyrgjast lán, allt að kr. 50000, til þess að reisa stúdentagarð i Reykjavik.
XI. Að ábyrgjast allt að 30 þús. kr. lán fyrir rannsóknarstofu háskólans, vegna 

húsbyggingar.
XII. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fyrir b/f Djúpbátinn til bátskaupa, 

gegn 1. veðrétti i skipinu og endurábyrgð sýslufélags Norður-ísafjarðarsýslu. 
(Endurveiting).

XIII. Að ábyrgjast allt að 600 þús. kr. lán fyrir ísafjarðarkaupstað og Eyrar- 
hrepp til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er rikisstjórnin metur gildar.

XIV. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán til Hvammshrepps til raforkuveitu i 
Vik i Mýrdal, gegn endnrábyrgð sýslufélags Vestur-Skaftafellssýslu og 1. 
veðrétti i raforkustöðinni.

XV. Að ábyrgjast allt að 60 þús. sterlingspunda lán, sem Eimskipafélag íslands 
tekur í Englandi til greiðslu á skuldum félagsins i Danmörku, ásamt af- 
borgunum í Hollandi, enda verði lánið tryggt með fyrsta veðrétti i eftir- 
töldum skipum félagsios: Gullfossi, Goðafossi, Dettifossi og Lagarfossi.

XVI. Að ganga i ábyrgð fyrir allt að 120000 kr. láni fyrir nýstofnað samvinnu- 
félag á Eskifirði til kaupa á fiskiskipum, enda nemi lánið eigi meiru en 

af kaupverði skipanna fullbúinna til fiskiveiða. Lánið skal tryggt með 
sjálfskuldarábyrgð félagsmanna, ábyrgð Eskifjarðarhrepps og fyrsta veðrétti
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i skipunum. Forstöðnmaður og annar endurskoðandi félagsins sknln sam- 
þykktir af rikisstjórninni. (Endurveiting 90000 kr.).

XVII. Að ganga i ábyrgð fyrir allt að 350 þns. kr. láni fyrir innlent félag til 
þess að reisa síldarbræöslustöð & Seyðisfirði, er geti unnið úr ca. 600 mál- 
nm siidar á sólarhring, enda fari lánið eigi fram úr 90°/« stofnkostnaðar, 
sé tryggt með 1. veðrétti i eigninni og ábyrgð Seyðisfjarðarkanpstaðar, en 
samþykktir og starfsreglur félagsins og ráðning forstjóra þess báð sam- 
þykki atvinnumálaráðherra.

XVIII. Að ábyrgjast allt að 100 þús. kr. lán fyrir Vestmannaeyjakaupstað, gegn 
fnllnm tryggingum.

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

dóltur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1934, svo og nppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu reglu sem bankinn veitir hana á lann starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni nppbót á eftirlaun hans, eftir sömu regln.

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlann eftir svipuðum reglum sem Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skip- 
stjóra sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

24. gr.
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1933 og hafa i 

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

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

25. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt, ef hún telur bera til þess brýna nanðsyn, að 

draga af öllum fjárveitingum fjárlaganna, sem ekki ern lögum bnndnar, nm 
allt að 25°/o, eftir þvi sem við verður komið, og ennfremur að fresta nm 
ákveðinn tima rekstri stofnana.

Ed. 660. Nefndarálit
um till. til þingsályktunar um sláttu tveggja minnispeninga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með tillögunni.

Alþingi, 12. maí 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
form. fundaskr., frsm.
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um frv. til laga um brevt. á lögum nr. 51 7. maí 1928, um nokkrar breytingar 
til bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við hana.

Frá minni hl. allslierjarnefndar.

Undirritaður leggur til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 12. niai 1933.

Jónas Jónsson, 
fundaskr.

Ed. 661. Nefndarálit

Nd. 662. Nefndarálit

um frv. til laga um veiting ríkisborgararéttar.

Frá meiri liluta allsherjarnefndar.

Vér undirritaðir erum samníála um að leggja til, að frv. verði samþykkt 
með þeirri brevtingu í fvrsta lagi, að getið sé um atvinnu og heimili við nafn 
hvers manns, og í öðru lagi, að felldur sé niður einn maður úr frv., sem eigi 
hefir dvalið nema 3 ár á íslandi. Minni lilutinn (Sveinbjörn Högnason) mun 
vilja sleppa fleiri mönnum.

Vér leggjum samkvæmt framansögðu til, að frv. verði samþvkkt með eftir- 
farandi

BREYTINGU.
Frvgr. orðist svo:
Ríkisborgararétt skulu öðlast:

1. Ammendrup, Paul Christoffer, klæðskeri í Revkjavík, fæddur i Danmörku.
2. Brvnjólfur Björnsson, stud. polit. í Kaupmannaliöfu, fæddur í Danmörku.
3. Honningsvaag, Petter Matthias, sjómaður á Akurevri, fæddur í Noregi.
4. Jensen, Frede, vefari á Akurevri, fæddur í Danmörku.
5. Kobbelt, Eduard August, vélasmiður á Siglufirði, fæddur í Þýzkalandi.
6. Kristensen, Arne, verkamaður í Revkjavik, fæddur í Noregi.
7. Nielsen, Niels Christian, verksljóri í Reykjavik, fæddur í Danmörku.
8. Olsen, Jentoft (1. H., lifrarbræðslumaður í Reykjavík, fæddur í Noregi.
9. Olsen, Simon Andreas, vélstjóri á ísafirði, fæddur í Noregi.

10. Pedersen, Hagerup M. S., húsasmiður í Reykjavík, fæddur í Noregi,
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11. Rönning, Jolian, rafvirki í Reykjavík, fæddur i Noregi.
12. Vidnes, Peder R. S. Olsen, verkamaður á Evrarbakka, fæddur i Noregi.

Alþingi, 12. jnai 1933.

Bergur Jónsson, Guðbr. ísberg, Steingr. Steinþórsson,
form., frsm. fundaskr.

Jóhann Þ. Jósefsson.

Nd. 663. Nefndarálit

um frv. til laga um ráðstafanir út af fjárþröng hreppsfélaga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt eins 
og hv. Ed. gekk frá því.

Alþingi, 12. mai 1933.

Bergur Jónsson, Guðbr. Isberg, Steingr. Steinþórsson.
form., frsm. fundaskr.

Sveinbjörn Högnason. Jóhann Þ. Jósefsson.

Ed. 664. Breytingartillögur

við frv. til laga um bann gegn því, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði 
hærri vöxtu af innstæðufé en Landsbanki íslands greiðir.

Frá Jóni Þorlákssvni.

1. Við 1. gr. Fyrir orðin „Landsbanki íslands greiðir“ komi: sparisjóðsdeild 
Landsbanka fslands greiðir, ef rikisábyrgð er fyrir innlánsfénu. Þær af 
þessum stofnunum, sem eigi njóta ríkisábyrgðar, mega greiða hærri 
ársvöxtu.

2. Við 4. gr. Fyrir „1 (XXX)- 100000“ komi: 100 5000.
3. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist: og gilda til ársloka 1934.
4. Fyrirsögn frv. verði: Frv. til laga um innlánsvöxtu.

Alþt. 1933. A. (4G. lögg jafaiþing >, 152
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til laga uin breyting á lögum nr. 70 27. júuí 1921, um útflutningsgjald.

(Kftir eina umr. i Ed.).

Nd. 665. Frumvarp

1. gr.
í stað orðanna „síld, fóðurinjöli“ í 1. gr. laganna komi: hverskonar salt- 

aðri sild, sildannjöli.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 666. Nefndarálit

um tillögu til þingsálvktunar um kaup eða leigu á síldarbræðslustöð.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Öllum er i fersku minni, að siðastliðið sumar gátu bræðslustöðvarnar alls 
ekki tekið á móti allri þeirri síld, er að barst, og stunduðu þó færri skip veiðar 
en verið hefði, ef útgerðarmenn befðu getað tryggt sér sölusamninga við 
bræðslustöðvarnar.

Eins og atvinnuhorfur eru nú liér á landi, má gera ráð fvrir, að fleiri skip 
inuni freista þess að stunda síldveiðar í sumar en í fyrra. Þrengir þá enn að um 
sölumöguleika. Og enn má geta þess, að með norsku samningunum öðlaðist 
Krossanesverksmiðjan aukinn rétt til kaupa af erlendum skipum, sem svarar 
15—20 þús. málum.

Af þessum og fleiri ástæðum þvkir rétt að gera það. sem unnt er, til að 
greiða götu útvegsmanna og sjómanna, með því að opna útgerðinni sem flesta 
nýja sölumöguleika, þ. á. m. með þvi að stuðia að því, að verksmiðja dr. Pauls 
á Siglufirði verði starfrækt á þessu sumri.

Nefndin liefir hraðað afgreiðslu málsins í því skvni, að síldveiðimenn geti 
i tæka tið fengið vitneskju um, Iivort úr starfrækslunni verður, og leggur til, 
að tillagan verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 13. maí 1933.

Sveinn Ólafsson, Ólafur Tbors, Jóliann Þ. Jósefsson.
form. frsm. fundaskrifari.

Bjarni Asgeirsson. Bergur Jónsson.
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Ed. 667. Tillaga
til þingsályktunar um tekjustofna sveitarfélaga.

Frá allsherjárnefnd.

Efri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta reglulegt 
Alþingi frumvarp til laga um aukning tekjustofna sveitarfélaga.

Greinargerð.

Af frv. um fjárþröng sveitarfélaga má sjá, að tekjustofnar sveitarfélaga 
eru alls ónógir, og því er tillaga þessi borin fram.

Ed. 668. Fjáraukalög
fvrir árið 1931.

(Afgreidd frá Ed. 12. maí).

(Samhljóða þskj. 196.

Ed. 669. Lög
um samþvkkt á landsreikningnum 1931.

(Afgreidd frá Ed. 12. maí).

Samhljóða þskj. 3.

Nd. 670. Nefndarálit
um frumvarp til laga um mjólkurhúastyrk o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbrevtt. Einn nefndarmanna 
(StgrS) skrifar undir með fvrirvara.

Alþingi, 12. maí 1933.

Bjarni Ásgeirsson, Pétur Ottesen, Steingr. Steinþórsson,
form. frsin. fundaskr., með fvrirvara.

Lárus Helgason. Guðbr. ísberg.
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um frv. til laga um samþykktir um sölu mjólkur og rjóma í kaupstöðum og 
kauptúnum o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin liefir athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt ó- 
breytt, að öðru leyti en því, að stækka samþvkktarsvæðið samkv. 2. gr. lag- 
anna með því að lieimila, að það nái allt að 150 km. frá aðalsölustaðnum. 
Sömuleiðis álítur nefndin réttara að ákveða í lögunum sjálfum, hvað skuli lagt 
til grundvallar fyrir útreikningi vegalengdarinnar, með þvi að ákveða, að það 
skuli vera venjuleg flutningaleið. Levfir nefndin sér því að bera fram svo 
hljóðandi

Nd. 671. Nefndarálit

BREYTINGARTILLÖGU.
Við 2. gr. 3. málsgr. orðist svo:
Mjólkurbú innan sömu sölusamtaka má þó ekki vera fjær sölustað en 70 

km. og félagar þess ekki fjær en 150 km. frá sölustað, hvorttveggja miðað við 
venjulega flutningaleið.

Alþingi, 12. maí 1933.

Bjarni Asgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Lárus Helgason,
form., frsm. fundaskr. með fvrirvara.

Pétur Ottesen. Guðbr. Isberg.

Nd. 672. Nefndarálit
um frumvarp til I. um brevting á lögum nr. 10 7. maí 1928 Jarðræktarlög]. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir með, að frumvarp þetta verði samþykkt, en vill brevta því 
nokkuð frá því, sem hv. efri deild hefir gengið frá því. Einn nefndarmanna 
áskilur sér rétt til þess að bera fram sérstakar brtt. við frv.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþvkkt með þessum

BREYTINGUM.
1. Við 1. gi’.

a. a-liður orðist svo:
Helmings framlag veitist til kaupa á hcstaverkfærum til jarð- 

vinnslu.
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b. í stað „tóvinnuvélum“ í b-lið konii: spunavélum.
c. I stað „600 krónur“ komi: 300 krónur.

2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Við 3. gr. Greinin verður 2. gr.

Alþingi, 12. niaí 1933.

Bjarni Asgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Pétur Ottesen.
form., með fvrirvara. fundaskr., frsm.

Guðbr. Isberg. Lárus Helgason.

Nd. 673. Nefndarálit
um frumvarp til ábúðarlaga.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar.

Meiri liluti nefndarinnar getur eftir atvikum fallizt á frv. og leggur til, að 
það verði samþvkkt óbrevtt.

Alþingi, 12. maí 1933.

Pétur Ottesen, Lárus Helgason. Guðbr. ísberg.
framsögum.

Nd. 674. Breytingartillaga
við frv. til laga um viðauka við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um 
lokunartima sölubúða í kaupstöðum.

Frá Guðbr. Isberg.

Við 1. gr. 3. mgr. 1 stað orðanna „eigi siðar en einni klukkustund fyrir 
lokunartima“ komi: eigi síðar en á lokunartima.

Nd. 675. Frumvarp
til laga um viðauka við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunar- 
tíma sölubúða í kaupstöðum.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Á eftir 2. málsgr. 2. gr. laga nr. 79 14. nóv. 1917 komi tvær nýjar máls- 

greinar, svo hljóðandi:
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Enn cr bæjarstjórnum heimilt að gera samþykktir um lokunartíma sölu- 
búða og sölustaða, þar sem innlendar vörur eða innlendur varningur er hafður 
á boðstólum, t. <1. konfektbúða, og um lokunartíma vinnustofa, sem hafa við- 
skipti yið almenning, svo sem rakarastofur, þótt enginn varningur sé þar seldur.

Þá er og bæjarstjórnum heimilt að gera samþykktir um takmörkun á 
vinnutíma sendisveina, er starfa hjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðarfyrir- 
tækjum eða skrifstofum. Til að tryggja vinnutíma sendisveina má i samþykkt 
meðal annars ákveða, að útsendingu á vörum, brcfaburði og innheimtu, er 
sendisveinar starfa að, skuli lokið eigi síðar en á lokunartíma. Heimilt er að 
ákveða vinnutima sendisveina misjafnlega stuttan, eftir aldri þeirra.

2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 12 7. maí 1928, um viðauka 

við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþvkktir um lokunartíma sölubúða í kaup- 
stöðum.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.

Nd. 676. Breytingartillaga
við frv. til laga um mjólkurbúastvrk o. fl.

Frá Birni Kristjánssyni, Steingrimi Steinþórssvni, Hannesi Jónssyni.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni heimilast að greiða úr ríkissjóði viðbótarstyrk til mjólkur- 

búanna í Evjafirði, Borgarfirði, Arnessýslu og Revkjavik, er nemi allt að % 
af stofnkostnaði þeirra hvers um sig, ef rannsókn leiðir í ljós, að fjárhags- 
ástæður þeirra eru svo erfiðar, vegna yfirstandandi kreppu, að þau geta ekki 
framvegis rekið starf sitt á heilbrigðum grundvelli.

Nd. 677. Nefndarálit
um frv. til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungsríkisins 
Islands, 18. mai 1920.

Frá meiri hluta stjórnarskrárnefndar.

Þrír nefndarmenn (2 sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmaðurinn) hafa skil- 
að tveimur minnihlutaálitum um málið, enda þótt atkvæðagreiðsla hafi eigi 
fram farið í nefndinni um frv. eða einstök atriði þess. Verður því eigi sagt, að 
nefndin hafi formlega klofnað um málið, þótt nefndaráliti sé skilað í þrennu 
lagi.
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1. og 2. minni hluti vilja hvorirtveggja samþykkja frv. með nokkrum breyt- 
ingum, en hvorirtveggja á þann veg, að þingmannatalan, 50, haldist óbrevtt.

Meiri lilutinn getur eigi fallizt á, að rétt sé að samþvkkja svo mikinn þing- 
mannafjölda. Er það kunnugt, að kjósendur vfirleitt telja eigi rétt, að þingið 
sé svo fjölskipað, og' í öðru lagi virðist meginreglu þeirri, se.ni andstöðuflokkar 
Framsóknarflokksins liafa aðallega haft á oddinum i kjördæmamálinu, hinu 
flokkslega jafnrétti, vera nægilega fullnægt, þótt jöfnunarþingsæti fyrir flokka 
séu eigi fleiri en 10 og þingmannatala 48. Og rétt er að taka það fram, að þótt 
vér samþykkjum að láta taka eins mikið tillit til fyrrnefndrar reglu sem felst 
í tillögum vorum, þá er það aðallega í samkomulagsskvni við andstöðuflokka 
vora, vegna vitundar um nauðsyn samstarfs á núverandi alvörutímum, en eigi 
vegna þess, að vér álítum rétt að leggja eins ríka áherzlu á þessa reglu út af 
fyrir sig, heldur álítum vér, að taka eigi fyrst og fremst tillit til nauðsynja allra 
landshluta til nægilegrar fulltrúaeignar á Alþingi og jafnréttis kjósendanna til 
þess að hafa áhrif á fulltrúaval til Alþingis, hvort sem þeir leggja aðaláherzlu 
á flokksfylgi eða persónufylgi vegna sérstaks trausts til þingmannaefna.

Um ýms einstök atriði frv. hafa einstakir þm. meiri hlutans óbundin atkv.
Samkv. framanrituðu leggjum vér til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. f stað „50“ i fyrstu málsgr. komi: 48.
2. 1 stað „12“ i c-lið komi: 10.

Alþingi, 11. maí 1033.

Bergur Jónsson, Bjarni Ásgeirsson. Bernh. Stefánsson. Trvggvi Þórhallsson. 
form., frsm.

Nd. 678. Lög
um viðauka við og breyting á lögum nr. 68 14. nóv. 1917, um áveitu á Flóann. 

(Afgreidd frá Nd. 13. maí).

1- gr.
Landsstjórninni heimilast að gefa eftir skuld þá, sem stofnað hefir verið 

til vegna áveitu á Flóann, að öðru en þvi, er í lögum þessum segir, og með 
þeim skilmálum, er þar greinir.

2. gr.
Hver jarðeigandi á áveitusvæðinu, sem njóta vill ívilnunar laga þessara, 

skal greiða áveituskatt, er nemi 1 krónu á hektara áveitulands hans í 30 ár. Á-
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veituskattur þessi skal tryggður íneð lögveði í jörðinni og liafa forgangsrétt fyrir 
öllum samningsbunduum veðskuldum, enda skal kvöðin innfærð í veðmálabæk- 
ur sýslunnar.

3. gr.
f stað þess að greiða áveituskatt sanikv. 2. gr. skal landeiganda lieimilt 

að láta land af bendi upp í áveitukostnað í eitt skipti fvrir öll. Heimild þessi er 
þó því skilyrði bundin, að nægilega mikið land fáist samfellt frá einni eða fleiri 
jörðum til stofnunar nýbýlis, að dómi þeirra, er falin er framkvæmd laganna 
samkv. 11. gr.

4. gr.
Nú er land tekið samkv. ósk landeiganda upp í greiðslu ó áveitukostnaði, 

sbr. 3. gr., og skal það þá þannig gert, að af hverjum 8 hekturum áveitulands 
fær ríkissjóður 2 Tiektara, en 3 hektara, ef beitiland er tekið i staðinn. Heimilt 
er þó atvinnumálaróðherra að vikja frá þessu hlutfalli, ef sérstök ástæða 
þykir til með tilliti til gæða landsins og legu.

5. gr.
Hafi landeigandi gert mannvirki á hinu tekna landi, svo sem flóðgarða 

o. s. frv., skal meta þau til verðs á móti landi og taka þeim mun minna land, er 
mannvirkjunum nemur. Mat mannvirkjanna skal fara fram samkv. ákvæðum 
jarðræktarlaganna um mat á mannvirkjum til landskuldargreiðslu.

6. gr.
Þar, sem svo stendur á, að landi jarðar eða torfu liefir verið skipt milli 

fleiri ábúenda eða eigenda, en óhentugt þvkir að taka land upp í áveitukostn- 
að í réttum hlutföllum við skiptin, skal heimilt að taka land án tillits til skiptanna. 
En fari svo, að einn landeigandi eða notandi verði barðara úti en annar við land- 
tökuna, skulu ný landskipti þegar fara fram samkvæmt landskiptalögum.

7. gr.
Jafnóðuxn og lokið er útmælingu þeirra landa, er tekin kunna að verða upp 

í áveitukostnað, skulu sett upp greinileg landamerki milli þeirra og aðliggjandi 
jarða, eftir því sein atvinnumáiaráðherra nánar mælir fyrir um. Gera skal upp- 
drátt af þeim löndum, er ríkissjóður fær.

8. gr.
Nú er land látið upp i áveitukostnað af jörð, sem er í leiguábúð, og breyt- 

ir það í engu umsömdum leigumála jarðarinnar.

9. gr.
Þangað til öðruvísi verður ákveðið með lögum, skal landsstjórnin, að svo 

nxiklu leyti sem unnt er, leigja út lönd þau, er rikissjóður fær samkvæmt á- 
kvæðum laga þessara. Ábúendur þeirra jarða, sem löndin eru tekin frá, skulu 
hafa forleigurétt fvrir það verð, er ríkisstjórnin ákveður.
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10- gr.
Útmæling landa samkvæmt ákvæðum laga þessara skal fram fara, að svo 

miklu leyti sem unnt er, sumarið 1933. En verði verkinu eigi lokið á þeim tíma, 
skal það framkvæmt á sumarmánuðunum 1934.

11- gr.
Búnaðarfélagi Islands skal falið að annast framkvæmd laga þessara undir 

yfirstjórn atvinnumálaráðherra, samkv. reglugerð, er liann setur, og greiðist 
kostnaðurinn úr ríkissjóði.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.

Ed. 679. Frumvarp
til laga um geldingu liesta og nauta.

(Eftir eina umr. í Nd.).

1. gr.
Hesta og naut, sem gelda þarf, skal svæfa áður en gelding fer fram.

2. gr.
Sýslunefndir hlutast til um, að hæfilega margir geldingamenn séu í liverri 

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 liafa fengið um það vottorð frá dýralækni eða héraðslækni. Dómsmálaráðu- 
nevtið setur reglur um sölu og afhendingu svæfingarefnis til geldingamanna. 
An sérstaks endurgjalds skal dýralæknuni skylt að kenna piönnum innan þeirra 
umdæmis geldingaraðferðir og meðferð á svæfingarlyfjum.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum til ríkissjóðs, 50—500 kr., nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum. Mál út af brotum 
skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.

Nd. 680. Þingsályktun
um kaup eða leigu á síldarbræðslustöð.

(Afgreidd frá Nd. 13. maí).

Alþingi heimilar ríkisstjórninni að kaupa síldarbræðslustöð dr. Pauls á 
Siglufirði, ef þess er kostur með hagkvæmum kjörum, eða að öðrum kosti að

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 153
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taka á leigu og starfrækja síldarbræðslustöð, sem ella niundi verða óstarfrækt, 
næsta síldveiðitímabil, á Siglufirði eða annarsstaðar, enda sé stöðin þá að öllu 
levti í rekstrarhæfu ásigkomulagi frá hendi eiganda og áhætta í sambandi við 
reksturinn ekki óhæfilega mikil að dómi ríkisstjórnar.

Ed. 681. Tillaga
til þingsályktunar um veiting Þingvallaprestakalls.

Flm.: Guðrún Lárusdóttir.

Efri deild Alþingis álvktar að skora á ríkisstjórnina að auglýsa Þingvalla- 
prestakall til umsóknar hið bráðasta og hlutast til um, að sóknarprestinum 
verði falið á hendur umsjónarstarf það, sem nú er sérstakt og sérlaunað em- 
bætti, svo fljótt sem við verður kojnið.

Greinargerð.

Þingvallaprestakall hefir ekki verið auglýst til umsóknar síðan séra Guð- 
mundur Einarsson fluttist þaðan árið 1928.

Þáverandi kirkjumálaráðherra, Jónas frá Hriflu, vildi fækka prestum að 
stórum mun og bannaði því biskupi landsins að auglýsa laus prestaköll um 
stundarsakir, þótt lögin um veitingu prestakalla frá 3. nóv. 1915 mæli svo fyrir, 
að hvert laust prestakall skuli auglýst til umsóknar (væntanlega tafarlaust).

Síðar leyfði þó þessi ráðherra að auglýsa prestaköllin, nema Þingvalla- 
prestakall, sem enn situr á „forboðslistanum” og nýtur ekki annarar prests- 
þjónustu en þeirrar, sem tveir prestar í fjarlægum héruðmn geta veitt því.

Söfnuðir Þingvallaprestakalls fóru þess á leit í vetur, svo að segja einróma, 
að þeir fengju sérstakan prest, eins og þeir eiga auðvitað fulla heimtingu á, 
meðan prestakallið er ekki lagt niður að lögum. Biskup lagði eindregið með 
beiðni safnaðanna, en henni hefir ekki verið sinnt. Viðbáran mun vera sú, að 
lögin um friðun Þingvalla (frá 9. maí 1928) kæmu í veg fvrir það.

Ég liefi kynnt mér þessi lög, og ég get ekki lesið það út úr þeim, að þau 
„friði“ Þingvöll fyrir sóknarpresti. Þau tala um að verja landið „fvrir ágangi 
af sauðfé og geitum, og eyða þeim dýrum og fuglum, sem usla geri á hinu frið- 
lýsta svæði“. Ótrúlegt er, að nokkur telji hættu á, að sóknarpresturinn fylli 
þann flokk.

Eina ákvæðið, sem getur komið til greina í þessu sambandi, er í 5. gr. lag- 
anna, svo hljóðandi: „Þingvallanefnd, skipuð þrem alþingismönnum, liefir fyrir 
liönd Alþingis yfirstjórn hins friðlýsta lands og annara jarða í rikiseign, sem 
til eru greindar í 2. gr.“, - - og „Þingvallanefnd má ráða umsjónarmann á Þing- 
völlum til 5 ára i senn“.

En.þrátt fvrir þetta virðist ástæðulítið að banna prestinum að búa á 
Þingvöllum, fremur en hændum að búa á öðrum jörðum á hinu friðlýsta landi.
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Þá er það ekki sennilegt, að presturinn væri óhæfari til umsjónarmennsku 
á þessum stað heldur en hver annar maður, og munu fleiri en ég telja það mjög 
lélega ráðsmennsku að útrýma prestinum, kaupa söfnuðunum aukreitis prests- 
þjónustu og gjalda sérstökum umsjónarmanni allt að því tvöföld prestslaun, að 
ótöldum ýmsum hlunnindum, sem prestar fá aldrei, í stað þess að láta prestinn 
húa á Þingvöllum, þjóna prestakallinu og annast umsjónarstörfin þar að auki, 
fvrir einliverja smávegis þóknun, en það væri honum innan handar án þess að 
vanrækja prestsembættið.

A Þingvöllum var kristni lögtekin á Alþingi árið 1000. Þar hefir verið 
prestssetur síðan á 12. öld. Hljóta því allir þjóðræknir kirkjuvinir að telja það 
ósæmandi og illa farið að svipta þann stað presti sínum, svo sem hér hefir 
greint verið, og það í raun og veru í algerðu heimildarlevsi.

Nd. 682. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum um dýralækna, nr. 61 3. nóv. 1915.

Frá minni hluta landbúnaðarnefndar.

Ég hefi ekki getað orðið sammála meðnefndarmönnum mínum um það að 
leggja til, að frumvarpið um fjölgun dýralækna verði samþykkt. En frv. þetta 
gefur hinsvegar tilefni til, að það sé tekið til athugunar, hvort eigi geti með 
breyttri tilhögun notazt betur að starfskröftum dýralækna þeirra, sem nú eru. 
Starfssvið þeirra er vitanlega að langsamlega mestu leyti í sveitunum, en þó eru 
dýralæknarnir allir búsettir i kaupstað. Væri það vissulega vel þess vert, að það 
væri tekið til athugunar, hvort eigi mundi notast betur að starfi þeirra með þvi 
að þeir væru búsettir á landsbyggðinni, þar sem þeir væru vel í sveit settir.

Þó óneitanlegt sé, að hjálp og leiðbeiningar dýralækna komi oft að liði 
þegar gripir veikjast eða slasast, þá er hinsvegar ekki á þeirra færi að ráða 
bót á þeim dýrasjúkdómum, sem gert hafa og gera enn mestan usla i sauð- 
fjáreign manna og búnaðinum stafar nú mest hætta af, en það er lungna- 
bólga i sauðfé, lungna- og garna-ormaveiki og hin svo kallaða Hvanneyrarveiki. 
Þessir sauðfjársjúkdómar allir, þó einkum tveir liinir fvrrnefndu, hafa gengið 
yfir sem faraldur i sumum héruðum landsins og valdið stórtjóni, svo sem kunn- 
ugt er. Hinn ötuli og merki vísindamaður Níels P. Dungal, forstöðumaður rann- 
sóknarstofu liáskólans, rannsakaði til lilítar fvrir nokkrum árum þennan 
lungnahólgufaraldur, og tókst honum að finna sýkilinn og búa til bóluefni, sem 
reynzt hefir öruggt við þeirri veiki.

Er það hin brýnasta nauðsvn, að undinn sé bráður bugur að því að rann- 
saka eðli og orsakir lungna- og garna-ormaveikinnar og hinnar svo kölluðu 
Hvannevrarveiki og reynt sé til þrautar að finna ráð, sem duga við þessum 
kvillum, svo þeirri plágu, sem af þeim stafar, verði sem fvrst létt af landbún- 
aðinum. Til slíkrar rannsóknar eigum vér nú engan annan fullfæran mann en
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Níels P. Dungal, og niá ekki láta undir liöfuð leggjast stundu lengur að stvrkja 
aðstöðu lians sem bezt til þessara rannsókna og flýta fvrir þvi á allan hátt, að 
úr því fáist skorið, hvað helzt sé til ráða í þessu efni. Tel ég það miklu meira 
virði fvrir landbúnaðinn, að þetta verði gert, en þó dýralæknqm væri fjölgað.

Að öllu þessu athuguðu legg ég til, að frumvarpið verði afgreitt með svo 
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

1 trausti þess, að ríkisstjórnin í fvrsta lagi athugi fvrir næsta Alþingi i 
samráði við Rúnaðarfélag Islands, hvort eigi muni notast hetur að starfi dýra- 
læknanna, ef þeir væru búsettir í sveit, og að hún í öðru lagi stuðli að því, að 
nú þegar verði hafin rannsókn á þeim búfjársjúkdómum, sem landbúnaðinum 
stafar nú mest hætta af, og að einskis verði látið ófreistað til að finna ráð, sem 
afstýrt geti þessum voða, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 12. maí 1933.

Pétur Ottesen.

Nd. 683. Frumvarp

til laga um samþykktir um sölu mjólkur og rjóma i kaupstöðum og kauptún- 
um o. fl.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
í öllum þeim kaupstöðum og kauptúnum hér á landi, þar sem fram fer sala 

á mjólk og rjóma frá fullkomnum mjólkurbúum, er viðurkennd liafa verið af 
atvinnumálaráðherra, skal óheimilt að selja þessar vörur ógerilsneyddar. Und- 
anþegin þessu banni skulu þó fullkomin mjólkurbú, er að dómi atvinnumála- 
ráðherra hafa sérstaka aðstöðu til þess að hreinsa mjólkina á annan hátt og 
koma henni óskemmdri á markaðinn.

Ákvæði fyrri málsgreinar taka ekki til svonefndrar harnamjólkur né til 
þeirrar mjólkur, sem framleidd er innan kaupstaðarins eða kauptúnsins og fram- 
leiðandi selur utan mjólkurhúðar beint til neytenda, enda skulu um slíka sölu 
sett ákvæði í reglugerð, er bæjarstjórn eða hreppsnefnd semur og atvinnumála- 
ráðherra staðfestir, og má þar ákveða sektir til bæjar- eða sveitarsjóðs fyrir 
brot gegn lienni, allt að 500 kr. Brot gegn ákvæðum fvrri málsgreinar varða 
og sektum til sama sjóðs, allt að jafnhárri uppliæð.

2. gr.
Mjólkurframleiðendur á stærri eða minni svæðum, sem selja mjólk og rjóma 

í kaupstöðum eða kauptúnum frá viðurkenndum mjólkurbúum, geta gert með



sér samþykktir um skipulag sölu á þessum vörum i ákveðnum kaupstöðum eða 
kauptúnum.

Slík svæði nefnast sölusvæði, og geta fleiri en einn kaupstaður eða kaup- 
tún verið innan slíks sölusvæðis.

Mjólkurbú innan sömu sölusamtaka má þó ekki vera fjær sölustað en 70 
km. og félagar þess ekki fjær en 150 km. frá sölustað, hvorttveggja miðað við 
venjulega flutningaleið.

Nú óskar stjórn mjólkurbús eða mjólkurbúa á svæði því, sem samþykkt 
er ætlað að ná yfir, að slík samþykkt sé gerð, og skal þá, með nægum fyrirvara, 
boða til fundar um málið öll mjólkurbú á svæðinu og senda þeim samþykktar- 
frumvarpið til athugunar, en hvert bú kýs sér fulltrúa til þess að fara með at- 
kvæði á fundinum fyrir þess liönd, og hafa fulltrúar livers bús atkvæðisrétt í 
hlutfalli við mjólkurmagn þess á síðastliðnu almanaksári. Eigi verður samþykkt 
gerð nema lienni liafi goldið jákvæði fulltrúar, er samtals hafa yfir að ráða að 
minnsta kosti 75% af samanlögðu mjólkurmagni allra húanna. Nú nær sam- 
þykktarfrumvarp tilskildu atkvæðamagni, og skal það þá sent atvinnumálaráð- 
lierra til staðfestingar ásamt staðfestu eftirriti af fundargerðinni, umboðum 
fulltrúanna og öðrum skilríkjum. Ef ráðlierra þykir samþykktin fara í hága við 
grundvallarreglur laga eða rétt manna, synjar hann um staðfestingu, endur- 
sendir frumvarpið og tilgreinir ástæður fyrir svnjaninni. Að öðrum kosti stað- 
festir liann samþykktina, skipar fvrir um birting hennar og tiltekur, hvenær 
liún öðlist gildi.

Samþvkkt fellur niður með hæfilegum fyrirvara, sem þar skal ákveðinn, 
ef mjólkurhú eða umboðsmenn mjólkurbúa, sem hafa yfir að ráða að minnsta 
kosti 35% af samanlögðu mjólkurmagni allra húanna, krefjast þess. En sain- 
þykkt verður ekki breytt á annan liátt en til liennar var stofnað.

1 samþykkt má ákveða sektir. allt að 1000 kr., fyrir hrot gegn henni, og 
skulu þær sektir renna í verðjöfnunarsjóð, shr. 3. gr.
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3. gr.
Nú er samþykkt gerð samkv. 2. gr., og skal þá stofna verðjöfnunarsjóð fyrir 

hvert sölusvæði. 1 liann skal renna ákveðið gjald af liverjum mjólkurlítra, sem 
seldur er sem neyzlumjólk á sölustað eða sölustöðum samtakanna. Gjald þetta 
skal ákveðið i samþykktinni og má aldrei vera hærra en 5% af útsöluverði geril- 
sneyddrar mjólkur. Sama gjald skal og greiða í verðjöfnunarsjóð af barna- 
injólk þeirri, sem seld er frá félagsmönnum í mjólkurbúuin þeim, er sam- 
þykktin nær til.

Skylt er þeim, er mjólk framleiða innan takmarka sölusvæðis, sem sam- 
þykkt er gerð fyrir, og selja hana þar heint frá heiinilum sínum til neytenda, 
að greiða sama gjald til verðjöfnunarsjóðs af liverjum mjólkurlitra, sem ákveð- 
ið liefir verið i samþykkt, og skal þá miðað við 2500 lítra ársnyt úr hverri kú.

Gjald til verðjöfnunarsjóðs skal greitt í byrjuii livers mánaðar eftir á til 
gjaldkera sjóðsins, og er lögtakskræft.
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4. gr.
Verðjöfnunarsjóði skal varið til greiðslu uppbótar á verði seldra uijólkur- 

afurða innan sölusvæðisins til framleiðenda, sem eru i fullkomnum mjólkur- 
búum og starfa undir skipulagi samkv. 2. gr., eftir nánari ákvæðum samþykkta 
þeirra, sem þar um getur. 1 þeim sainþvkktum skal og nánar kveðið á uin íyrir- 
komulag og stjórn sjóðsins.

5. gr.
Nú er samþykktum komið á samkv. 2. gr., og skal þá skipuð 7 manna 

nefnd lil þess að ákveða útsöluverð mjólkur á samlagssvæðinu og skera úr á- 
greiningi, sem rísa kann milli seljenda annarsvegar og bæjarstjórnar eða hrepps- 
nefndar hinsvegar, svo framarlega sem þau mál lieyra ekki undir úrskurð dóm- 
stólanna. Skulu 2 nefndarinenn kosnir af framleiðendum, þeim er hlut eiga að 
máh, samkv. nánari ákvæðum, er setja má í samþykkt, 2 af bæjarstjórn eða 
hreppsnefnd og 3 skipaðir af atvinnumálaráðherra.

6. gr.
Mál út af brotuin gegn lögum þessum og samþykktum og reglugerðum, 

sem settar eru samkvæmt þeim, skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 684. Breytingartillaga
við frv. til laga um sölu mjólkur og rjóma i kaupstöðum og kauptúnum o. fl. 

Frá Pétri Halldórssyni.
Við 3. gr.

a. I stað orðsins „samtakanna“ í 1. málsgrein komi: af injólkurbúuin innan 
samtakanna.

b. 2. málsgr. falli niður.

Ed. 685. Nefndarálit

um frumvarp til laga um lieimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja 
lýðskóla með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.

Frá menntamálanefnd.

Enda þótt nefndin viðurkenni að ýmsu leyti þá liöfuðhugsun, sem felst i 
frv., þá treystir hún sér ekki til að leggja með samþvkkt þess. Styður nefndin
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þá niðurstöðu sína við uinmæli lir. fræðslumálastjóra Freysteins Gunnarssonar 
i bréfi dags. þ. 4. niaí s. 1., seni er prentað liér sem fylgiskjal.

Alþingi, 13. maí 1933.

Jón Jónsson, Guðrún Lárusdóttir, Einar Árnason,
form. fundaskr., frsm. með fyrirvara.

Fylgiskjal.

FRÆÐSLUMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 4. maí 1933.

Samkvæmt heiðni háttv. menntamálanefndar efri deildar liefi ég athug- 
að frv. á þskj. 224, um lýðskóla með skylduvinnu nemenda gegn skólarétt- 
indum.

Hugmyndin um það, að „efla samtímis ræktun lands og lýðs“, er að vísu 
göfug og allrar virðingar verð og hvatamanni þessa máls til hins mesta sóma. 
En sú leið, sem hér á að fara, er að mínu áliti varhugaverð. Stærsti annmark- 
inn, sem ég tel vera á þessu máli, er sá, að hér á að heita þvingun, og henni tvö- 
faldri. 1 fyrsta lagi á að þvinga menn til vinnu og í öðru lagi til náms. Þegn- 
skylduvinna er hér lítt revnd, en þó horin von um að vel myndi reynast. Um 
hitt er aftur meiri reynsla, hvernig skvldunám gefst. Og sú reynsla virðist mér 
allt annað en glæsileg. Ég hefi mjög litla trú á árangri slíks náms. — Allt öðru 
máli væri að gegna, ef fólk það, sem liér á lilut að máli, mætti sjálft greiða at- 
kvæði um skylduvinnu og skólanám. Ef liægt væri að vekja svo sterkan áhuga 
unglinganna sjálfra, sem námsins eiga að njóta, að almenn þátttaka yrði i 
frjálsri vinnu, þá væri viðliorfið allt annað.

Virðingarfyllst.

Freysteinn Gunnarsson.

Ed. 686. Nefndarálit

um frv. til laga um hreyting á lögum nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk. 

Frá fjárliagsnefnd.

Nefndin mælir með frv. óhreyttu að öðru en því, að hún leggur til, að 4. gr. 
verði felld úr því. Ekkert tilsvarandi ákvæði er í núgildandi löggjöf um þetta, 
og óttast nefndin, að ákvæði greinarinnar mundu verða þýðingarlítil í fram-



kvæmdinni, en geta valdið óánægju og sársauka lijá því fólki, sem verður elli- 
styrks aðnjótandi.

Einn nefndarmanna (JónasJ) var ekki á fundi þegar málið var afgreitt.

Alþingi, 13. maí 1933.

Ingvar Pálmason, Jón Þorláksson,
form. frsm.
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Nd. 687. Fyrirspurn

til ríkisstjórnarinnar um endurtrvggingu fyrir Brunabótafélag Islands.

Frá Jóhanni Jósefssyni.

Hvernig stóð á því, þegar samið var uni endurtrvggingu fyrir Brunabóta- 
félag Islands í byrjun aprílmánaðar siðastliðins, að samið var við norskt fé- 
lag, þrátt fyrir það, þótt tilboð annara félaga, þar_á meðal Sjóvátryggingafé- 
lags Islands, væru miklum mun hagkvæmari?

Ed. 688. Lög

um brevting á lögum nr. 51 7. maí 1928, um nokkrar breytingar til bráðabirgða 
á begningarlöggjöfinni og viðauka við liana.

(Afgreidd frá Ed. 15. maí).

1. gr.
4. gr. orðist svo:
Akvæðin um skilorðsbundna begningardóma í 1.—4. gr. laga nr. 39 16. 

nóvember 1907 taka til allra, sem dæmdir eru í allt að 1 árs betrunarhúsvinnu. 
Fjársektardóma má þó ekki skilorðsbinda að því er sektir snertir, nema dæmt 
sé eftir liinuin almennu begningarlögum eða viðaukum og brevtingum við þau.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og ná til þeirra brota, sem þá eru ódæmd.
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Nd. 689. Lög
um brevting á lögum nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald.

(Afgreidd frá Nd. 15. mai).

1- gr.
1 stað orðanna „sild, fóðurmjöli“ í 1. gr. laganna koini: hverskonar salt- 

aðri síld, sildarmjöli.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 690. Breytingartillaga

við frv. til laga um saniþykktir um sölu mjólkur og rjóma i kaupstöðum og 
kauptúnum o. fl.

Flm.: Lárus Helgason, Jón Ólafsson, Sveinbjörn Högnason.

Við 2. gr. 3. málsgr. greinarinnar orðist þannig:
Innan sömu sölusamtaka geta þeir einir verið, sem liafa aðstöðu til að selja 

mjólkurafurðir sínar á sama sölustað eða sölustöðum. Þó skulu mjólkurbú 
innan sömu sölusamtaka ekki vera fjær sölustað en 120 km. og félagar þeirra 
ekki fjær en 200 km. frá sölustaðnum.

Nd. 691. Nefndarálit
um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 1932.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin liefir atbugað frumvarpið og lcggur til, að það verði samþykkt 
eins og það liggur fyrir.

Ing. Bjarnarson, 
form., frsm.

Jónas Þorbergsson.

Alþingi, 15. maí 1933.

B. Kristjánsson, 
fundaskrifari.

Þorleifur Jónsson. 
Tryggvi Þórballsson.

Pétur Ottesen.

Pétur Halldórsson.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 154
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við frv. til 1. uin nijólkurbúastyrk o. fl. og við brtt. á þskj. 676.

I. Frá Pétri Ottesen.
Við brtt. 676.

a. Milli orðanna „úr rikissjóði" og „viðbótarstvrk“ koini: vegna yfirstand- 
andi kreppu.

b. Orðin „ef rannsókn .... heilbrigðum grundvelli“ falli burt.
II. Frá Birni Kristjánssuni.

Við 2. gr.
Fyrir „helming" í fyrsta málsl. komi: hluta.

Nd. 692. BreytingartillÖgur

Nd. 693. Frumvarp
til laga um mjólkurbúastyrk o. fl.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Ríkisstjórninni heiinilast að greiða úr rikissjóði, vegna yfirstandandi 

kreppu, viðbótarstyrk til mjólkurbúanna í Eyjafirði, Borgarfirði, Árnessýslu og 
Revkjavik, er nemi allt að 1/í af stofnkostnaði þeirra livers um sig.

2. gr.
Mjólkurbú Flóamanna greiðir þann liluta af rikissjóðsláni til stofnunar 

búsins, sem eftir verður, þegar frá er dreginn stvrkur samkvæmt 1. gr., og er 
rikisstjórninni heimilt að ákveða greiðslufrest og kjör að öðru leyti, enda verði 
þær tryggingar settar fyrir skuldinni, er rikisstjórnin metur gildar í samráði við 
stjórn Búnaðarbanka Islands. Fresturinn má þó ekki vera lengri en svo, að 
samrýmzl geti ákvæðum 3. gr.

3. gr.
Að áskildu samþvkki stjórnar Búnaðarbanka Islands skal greiðslu á við- 

bótarstvrk þeim til mjólkurbúa þeirra, er í 1. gr. getur, annara en Mjólkurbús 
Flóamanna, þannig hagað, að Búnaðarbankinn tekur við skuldabréfi því eða 
bréfum, sem Mjólkurbú Flóamanna gefur út fvrir skuld sinni samkv. 2. gr„ þó 
ekki fyrir liærri fjárhæð en nemur niðurfærslu þeirri á viðlagasjóðslánum 
hinna búanna, er samsvara viðbótarstyrknum, enda verður þá bankinn að því 
leyti skuldareigandi gagnvart Mjólkurbúi Flóamanna.
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um frv. til laga um breyting á og viðauka við lög nr. 14 19. maí 1930, um 
refaveiðar og refarækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

Ed. 694. Nefndarálit

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 16. maí 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson.
form., frsm. fundaskrifari.

Ed. 695. Frumvarp
til laga um innflutning á jarðeplum.

Frá meiri lil. landbúnaðarnefndar.

1- gr.
Þann hluta árs, sem nægar birgðir eru fyrir hendi í landinu, að dómi Bún- 

aðarfélags Islands, af innlendum jarðeplum, er ríkisstjórninni heimilt að 
banna að flytja inn jarðepli frá öðrum löndum.

2. gr.
Að fengnum tillögum Búnaðarfélags Islands ákveður atvinnumálaráð- 

berra á ári liverju með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu, frá hvaða tíma inn- 
flutningsbann á jarðeplum skuli i gildi ganga og hvenær þvi skuli af létt. Skal 
sú auglýsing birt þremur vikum áður en innflutningsbannið liefst.

Ef sérstakar ástæður gera það nauðsvnlegt og Búnaðarfélag Islands mælir 
nieð því, er ráðherra þó heimilt að ákveða með nýrri auglýsingu, að bann- 
inu skuli fvrr af létt en til var tekið, og þarf það ekki að vera samtímis á öllu 
landinu.

3. gr.
Hreppstjórum i sveitum og bæjarstjórn i kaupstöðum skal skvlt að senda 

Búnaðarfélagi Islands á ári bverju fyrir fyrsta nóvemher skýrslu um upp- 
skerumagn jarðepla.

4. gr.
Nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga setur atvinnumálaráðherra 

með reglugerð, að fengnum tillögum Búnaðarfélags Islands. I reglugerð þessari 
skal setja reglur um mat á jarðeplum, ef um stærri kaup er að ræða en 500 kg. 
til sama kaupanda.
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5. gr.
Brot gegn auglýstu innflutningsbanni á jarðeplum samkvæmt 1. gr. varð- 

ar sektum til ríkissjóðs, frá 200—2000 kr. Ólöglega innflutt jarðepli skulu upp- 
tæk og andvirði þeirra renna í ríkissjóð.

6- gr.
Með mál út af brotum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr einargerð.
Frumvarp þetta er flutt samkv. ósk atvinnumálaráðherra og mjög ein- 

dreginni áskorun frá „bændanefndinni". Frv. fvlgdu eftirfarandi athugasemd- 
ir frá bændanefndinni:

Nefndin telur það einn lið í sjálfsbjargarviðleitni þjóðarinnar á þessum 
krepputímum að blúa sem bezt að og auka framleiðslu innlendra matjurta. 
Enguin blandast lengur hugur um það, að hér á landi eru allvíðast nóg og góð 
skilvrði til þess að rækta þá vörutegund, er hér um ræðir, jarðeplin.

Nefndin hefir því tekið upp frv. það um þetta efni, er landbúnaðarnefnd 
neðri deildar flutti á síðasta þingi, með þeirri breytingu, að fellt hefir verið 
úr því ákvæði, sem einkum varð þá að ágreiningi í þinginu, þ. e. ákvæðið um 
þátttöku ríkissjóðs í kostnaði við flutning á jarðeplum milli héraða.

Ed. 696. Nefndarálit
um frv. til laga um höfundarétt.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin lítur svo á, að nauðsynlegt sé og réttmætt að koma á fullkomn- 
ari löggjöf um liöfundarétt lieldur en nú gildir. Hinsvegar telur nefudin æski- 
legt, að slík löggjöf hljóti sem beztan undirbúning og telur því sjálfsagt, að 
stjórninni sé falið þetta mál til frekari íhugunar.

Nefndin leggur því til, að frv. sé afgreitt með svoliljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Vm leið og ríkisstjórninni er falið að láta undirbúa löggjöf, sem tryggi 

höfundum allan sanngjarnan rétt yfir verkum sínum, og leggi frv. um liöf- 
undarétt fyrir næsta Alþingi, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Jón Jónsson, 
form., frsm.

Alþingi, 16. maí 1933.
Guðrún Lárnsdóttir, 

fundaskrifari.
Einar Arnason.
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við frv. til stjórnarskipunarlaga uni brevting á stjórnarskrá konungsríkisins 
Islands, 18. maí 1920.

Frá Jóni A. Jónssvni.

Við 4. gr. Fvrir „fjár síns ráðandi“ kenuir: fjárreiður.

Ed. 698. Nefndarálit
um frv. til laga um bráðabirgðabrevting á lögum nr. 56 31. mai 1927, um 
skemmtanaskatt og þjóðleikhús.

Frá meiri bl. fjárhagsnefndar.

Nefndin er öll sammála um að leggja til, að á frv. verði gerð sú breyting, 
að undanþága frá viðbótarskatti nái einnig til leiksýninga og gildi aðeins 
fyrir þær skemmtanir, er innlendir menn standa að. Hinsvegar er einn nefnd- 
armanna (JónÞ) ósamþvkkur skattupphæðinni og mun flytja breytingartil- 
lögu um lækkun.

Undirritaðir leggja til, að frv. verði samþvkkt með þessari

BREYTINGU:
Við 1. gr. Síðari málsliður orðist þannig:
Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtanir innlendra manna 

undanþegnar álaginu.

Nd. 697. Breytingartillaga

Alþingi, 16. mai 1933.

Ingvar Pálmason, 
form. og frsm.

Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.

Ed. 699. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á lögum nr. 41 27. júní 1921, um brevting á 1. gr. 
tolllaga, nr. 54 11. júlí 1911.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþvkkt óbrevtt.

Alþingi, 16. maí 1933.

Ingvar Pálmason. Jónas Jónsson, 
form. ogfrsm. fundaskrifari.
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til laga um brcyt. á löguni nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.

(Eftir 2. uinr. i Ed.).

1- gr.
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr ríkissjóði, er nemi kr. 1,50 

fyrir livern gjaldskyldan niann.

Ed. 700. Frumvarp

2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskvldur karlmaður greiðir í sjóðinn 3 kr. á ári, en kvenmaður 

1 kr. 50 au.
3. gr.

12. gr. laganna skal orða svo:
í hverjum kaupstað og hreppi skal á ári liverju að jafnaði, ef verðugir um- 

sækjendur hafa gefið sig fram, úthluta öllu því gjaldi, er gjaldskyldum niönnum 
ber að greiða það ár i kaupstaðnum eða hreppnum, ennfremur % af þeim styrk, 
sem lagður er til styrktarsjóðsins úr ríkissjóði á árinu, og hálfum vöxtum af 
stvrktarsjóðnuni fyrir næsta ár á undan.

4. gr.
Með lögum þessum eru lir gildi numin lög nr. 33 26. okt. 1917, um hreyting 

á lögum nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 701. Lög
um brevting á lögum nr. 36 20. okt. 1 í)17, um stofnun alþýðuskóla á Eiðum og 
afhendingu Eiðaeignar til landssjóðs.

(Afgreidd frá Ed. 16. mai).

1- gr.
3. gr. laga nr. 36 1917 skal orða svo:
Kennslugreinar skulu vera þessar: íslenzka og íslenzk fræði, eitt norður- 

landamál, saga, stærðfræði, náttúrufræði, landafræði, félagsfræði, hókhald, teikn- 
un, söngur, leikfimi, handavinna. Auk þess skulu nemendur eiga kost á tilsögn 
í ensku.
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2. gr.
4. gr. laganna skal orða svo:
Þegar því verður við koniið, skal halda fyrirlestranámsskeið við skólann 

fyrir almenning í nokkra daga nær miðjuni vetri. Ennfrcmur má halda við 
skólann vornámsskeið, þegar stjórn skólans telur ástæður fyrir hendi. Fastir 
kennarar skólans skulu skyldir til að kenna við námsskeiðin, hver i sínum 
greinum.

3. gr.
5. gr. laganna skal orða svo:
Við skólann skal skipaður skólastjóri og tveir kennarar; taka þeir laun eftir

26. gr. laga nr. 71 28. nóv. 1919, um laun embættismanna. Auk þess skal séð 
fvrir nauðsvnlegri stundakennslu, svo og kennslu við námsskeiðin, að svo niiklu 
leyti sem kennslukraftar skólans hrökkva ekki til.

4. gr.
6. gr. laganna skal orða svo:
Skólaárið telst frá 20. október til fyrsta sunnudags í sumri.

5. gr.
Árspróf skal halda að loknu námi hinn fyrra vetur, og burtfararpróf að 

loknu námi hinn síðara vetur. Þeir, sem lokið liafa námi, fá prófskirteini, er 
sýni kunnáttu þeirra i öllum skyldunámsgreinum skólans.

6. gr.
Nánari fyrirmæli um starfstilhögun skólans og skipulag getur ráðuneytið 

sett með reglugerð.

7. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 24 27. júni 1921.

Nd. 702. Breytingartillaga

við brtt. á þingskj. 690 (Sala mjólkur o. fl.).

Frá Bjarna Asgeirssvni.

Brtt. skal orða svo:
Innan söniu sölusamtaka geta þeir einir verið, sem hafa aðstöðu til að 

selja mjólk sína og mjólkurafurðir á sama sölustað eða sölustöðum. Þó skulu 
mjólkurbú innan sömu sölusamtaka ekki vera fjær sölustað en 120 km. og fé- 
lagar þeirra ekki fjær en 200 km. frá sölustað, miðað við venjulega flutn- 
ingaleið.
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Ed. 703. Þingsályktun
uni tekjustofna sveitarfélaga.

(Afgreidd frá Ed. 10. inaí).

Efri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta reglulegt 
Alþingi frumvarp til laga um aukning tekjustofna sveitarfélaga.

Ed. 704. Frumvarp
til 1. um brevt. á vegalögum, nr. 11 4. júní 1924.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Samliljóða þskj. 638, með þeim viðauka við 1. gr. A., sem felst í brtt. á 
þskj. 648.

Nd. 705. Frumvarp

til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins íslands, 
18. maí 1920.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr-
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
A Alþingi eiga sæti allt að 48 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir levnilegum 

kosningum, þar af
a. 32 í einmennings- og tvímenningskjördæmum þeim, sem nú eru. Kosning 

þeirra er óhlutbundin. Skipta má tvímenningskjördæmum með lögum.
Deyi þingmaður, kosinn í þessum kjördæmum, á kjörtímanum eða 

fari frá, þá skal kjósa þingmann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtímans.
b. 6 í Reykjavík og jafnmargir til vara samtímis. Kosning þeirra er hlutbundin.
c. Allt að 10 þingmenn til jöfnunar milli þingflokka, svo að hver þeirra hafi 

þingsæti sem næst samræini við atkvæðatölu þá, sem greidd er þingmanna- 
efnum flokksins samtals við almennar kosningar. Kosningu hljóta, eftir 
reglum kosningalaga, þau þingmannaefni utan Reykjavíkur, sem hlutfalls- 
lega flest atkvæði hafa fengið án þess að ná kosningu í kjördæmi. Ef slíkur 
þingmaður dcyr eða fer frá á kjörtímabilinu, tekur varamaður sæti eftir 
sömu reglum.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.
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2. gr.
27. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Á þriðjuiig- 

ur þingnianna sæti í efri deild, cn tveir þriðju lilutar í neðri deild. Verði tala 
þingmanna þannig, að ekki sé unnt að skipta til þriðjunga í deildirnar, eiga þeir 
þingmenn, cinn eða tveir, sem umfrani eru, sæti í neðri deild.

3. gr.
28. gr. stjórnarskrárinnar falli niður.

4. gr.
29. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 28. gr., verði þannig:
Kosningarrétt við kosningar lil Alþingis liafa allir, karlar sem konur, sem

eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram, liafa rikisborgararétt hér á landi og 
liafa verið búsettir í landinu síðustu fiinm árin áður en kosning fer frain. Þó 
getur enginn átt kosningarétt, neina hann liafi óflekkað mannorð og sé fjár 
síns ráðandi.

Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni 
sínum.

Kosningalög setja að öðru levti nánari reglur um alþingiskosningar.

5. gr.
Fyrri málsgrein 30. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 29. gr., skal orða 

þannig:
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er bver rikisborgari, sem kosningar- 

rétt á til þeirra.

6. gr.
Síðari málsgrein 38. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 37. gr., skal orða 

þannig:
Frumvarp til fjárlaga og fjáraukalaga skal leggja fvrir sameinað þing og 

afgreiða þar við 3 umræður.

7. gr.
10. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 39. gr., skal orða þannig:
Ekkert lagafrumvarp, að fjárlögum og fjáraukalögum undanskilduni, má 

samþvkkja fyrr en það befir verið rætt þrisvar sinnuni í bvorri þingdeild.

8. gr.
2. og 3. töluliður ákvæða stjórnarskrárinnar um stundarsakir falli niður, 

en í stað þeirra komi nýr 2. töluliður, svo hljóðandi:
Umboð þingnianna fellur niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast 

gildi, og fara þá fram almennar kosningar til Alþingis.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 155
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Ed. 706. Nefndarálit
um frv. til laga uin breyting á lögum nr. 18 31. mai 15)27, uin iðju og iðnað.

Frá iðnaðarnefnd.

Xefndin leggur til. að frv. þetta verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTIXGFM.

1. Yið 1. gr. I stað „15)28“ komi: 15)30.
2. Við 2. gr. Síðasti inálsliður greinarinnar („I’etta mer þó ekki“ o. s. frv.) 

falli niður.

Alþingi, 16. maí 15)33.

Jónas Jónsson, Ingvar Pálmason. Jakob Möller,
form. fundaskr., frsm.

Nd. 707. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. öö 7. maí 15)28, mn bann gegn dragnótaveið- 
um í landhelgi.

Flm.: Jóbann Jósefsson.

1. gr.
1. gr. nefndra laga, nr. öö 7. mai 15)28, orðist svo:
Ilvarvetna í landbelgi við ísland. mcð undantekningum þeiin, er bér fara 

á eftir, skulu veiðar með dragnótuni baimaðar á tímabilinu frá 1. janúar til 31. 
ágúst og frá 1. 31. desember ár bvert.

A svæðinu frá Hjörleifsböfða til Látrabjargs skulu veiðar með dragnót- 
um þó leyfðar innan landbelgi frá lö. júní til .‘50. nóvember ár bvert.

2. gr.
Ákvæði 8. gr. laganna falla niður að því er snertir það svæði, er um r;eðir 

í síðari málsgr. 1. gr.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Bann það, sem nú er í gildi gegn dragnótaveiðum innan landbelgi, mun 
bafa það i för með sér, að fjöldi báta, einkum við Faxaflóa, treystist ekki til
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að leggja stund á þennan atvinnuveg. Hinsvegar er það vilað, að til er markað- 
ur í Reykjavík fyrir uni 1400 tonn af þorski og flatfiski, og verð það, sem í 
boði er fyrir liina síðarnefndu fisktegund, vel viðunandi og inun hærra en 
fekkst síðastl. ár.

Full ástæða virðist vera til þess, eins og við liorfir bvað atvinnu sjómanna 
yfir sumartímann snertir, að gera þeim mögulegt að notfæra sér þennan 
markað. Þetta frv. er borið fram til að greiða fyrir þessu, og fylgir til frekari 
skýringar afrit af bréfi dags. 11. þm., sem sænsk-íslenzka frystibúsið hér lief- 
ir sent atvinnumálaráðunevtinu.

Bréfið bljóðar eins og hér segir:

Revkjavík, 11. maí 1933.

Til atvinnumálaráðuneytisins, Reykjavik.

TiJraunir vorar síðastliðið ár við að fá markað fyrir flakaðan frosinn þorsk, 
rauðsprettu og sólkola liafa borið svo góðan árangur, að vér höfum í ár ákveð- 
ið að kaupa 700 tonn af þorski, 500 tonn af rauðsprettu, 100 tonn af sólkola og 
100 tonn af lúðu til frystingar og útflutnings.

Þrátt fyrir auglýsingar i dagblöðunum (slir. meðfylgjandi auglýsingu) 
liefir oss ekki tekizt að semja við einn einasta bát um flatfiskveiði í sumar. 
Við getum ráðið ea. 25 báta til dragnótaveiða í sumar, en allir fiskimenn, sem 
við böfum liaft tal af, segja, að þrátt fyrir liið mikla atvinnuleysi þeirra vfir 
sumarið sé ómögulegt fyrir þá að stunda veiðar, þar eð þeir eingöngu verða 
að veiða fyrir utan landlielgi til 1. sept. Þess liáttar veiði telja þeir langt frá 
svara kostnaði og kveðast ekki geta skilið, liver ætlunin sé með að banna 
dragnótaveiði í landlielgi fvrir 1. sept., þar eð það er leyft eftir þann tíma til 
áramóta. Ef flatfiskveiðin byrjar ekki fyrr en 1. sept., er það ómögulegt fvrir 
oss að fá það „kvantum“, sem vér þurfum að fá til þess að geta fullnægt eftir- 
spurninni, og auk þess verður það þess valdandi, að frystiliúsið verður að 
stöðva framkvæmdir sínar yfir sumartímann, til mjög mikils tjóns fyrir það 
og þá menn, Jiæði sjómenn og verkamenn í landi, er gætu liaft atvinnu af 
starfsemi þess.

Hvað verð á flatfiski viðvíkur er það að segja, að við liöfuni boðið 40 aura 
fyrir kg. af rauðsprettu og 30 aura fyrir kg. af sólkola, sem er 10 auruni hærra 
verð pr. kg. en greitt var síðastliðið suniar.

Þar scm svo virðist, að brýn nauðsyn sé til að bæta úr ríkjandi atvinnu- 
leysi, og ekki sízt þegar liægt er að gera það á þann liátt að auka framleiðslu 
landsins til útflutnings fyrir mjög viðunandi verð, leyfum vér oss að skora á 
liið virðulega atvinnumálaráðuneyti að neyta allra ráða til þess að opna mögu- 
leika fyrir því, að dragnótaveiði verði leyfð í landlielgi einnig yfir sumar- 
tiniann.

Virðingarfyllst,

Svensk-Islándska Fryseriaktiebolaget.
Undirskrift .
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Nd. 708. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 662 (Ríkisborgararéftur).

Frá allsherjarnefnd.

A eftir lið 3. komi liður 4:
Jakobsen, Knud Olai, skósmiður á Þingevri, fæddur í Noregi.

Ed. 709. Nefndarálit

um tillögu til þingsálvktunar uin fóðurrannsóknir.

Fr á 1 a n d b ú n a ð a r n ef n d.
I

Nefndin mælir nieð því, að tillagan verði sainþykkt óbrevtt.

Alþingi, 17. inaí 1933.

Páll Hennannsson, Pétur Magnússon, .Tón Jónsson,
forin. fundaskrifari. frsin.

Ed. 710. Nefndarálit

um frv. til laga iim útflutning saltaðrar sildar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin niælir incð, að frv. verði saniþykkt nieð þessari

BREYTINGU:

Við 3. gr. Uppbaf greinarinnar orðist þannig:
Brot gegn 1. gr. þessara laga varða sektuin frá 50—1000 kr., gegn 2. gr 

1000—10000 kr., og renna þær í ríkissjóð.

Alþingi, 16. inaí 1933.

Ingvar Pálmason, 
fonn., frsin.

Jakob Möller, 
fundaskr.

Magnús Torfason.
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Ed. 711. Breytingartillaga
við frv. til laga um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 56 31. mai 1927, um 
skemmtanaskatt og þjóðleikhús.

Frá minni liluta fjárhagsnefndar (JónÞ).

Við 1. gr. Fvrir „100%“ komi: 50%.

Ed. 712. Þingsályktun
um sláttu tveggja minnispeninga.

(Afgreidd frá Ed. 17. mai).

Alþingi ályktar að veita rikisstjórninni heimild til þess að láta slá tvo minnis- 
peninga: Verðlaunapening og Björgunarpening.

Ed. 713. Lög
um viðauka við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunartima sölu- 
búða í kaupstöðum.

(Afgreidd fró Ed. 17. maí).

- 1- gr.
Á eftir 2. málsgr. 2. gr. laga nr. 79 14. nóv. 1917 komi tvær nýjar máls- 

greinar, svo hljóðandi:
Enn er bæjarstjórnum heimilt að gera samþykktir um lokunartíma sölu- 

húða og sölustaða, þar sem innlendar vörur eða innlendur varningur er hafður 
á boðstólum, t. d. konfekthúða, og um lokunartíma vinnustofa, sem hafa við- 
skipti við almenning, svo sem rakarastofur, þótt enginn varningur sé þar seldur.

Þá er og bæjarstjórnum heiinilt að gera samþykktir um takmörkuii á 
vinnutima sendisveina, er starfa hjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðarfyrir- 
tækjum eða skrifstofum. Til að tryggja vinnutíma sendisveina má í samþykkt 
mcðal annars ákveða, að útsendingu á vörum, brcfaburði og innheimtu, er 
sendisveinar starfa að, skuli lokið eigi síðar en á lokunartíma. Heimilt er að 
ákveða vinnutima sendisveina misjafnlega stuttan, eftir aldri þeirra.

2. gr.
Með Iögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 12 7. maí 1928, um viðauka 

við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunartíma sölubúða í kaup- 
stöðum.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933.
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Ed. 714. BreytingartíUaga
við frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.

Frá Magnúsi Torfasyni.

Við 3. gr. Við greinina bætist:
Ennfremur er bæjarstjórnum og hreppsnefndum heimilt að bæta við ár- 

legt úthlutunarfé 50% úr bæjar- eða sveitarsjóði.

Ed. 715. Breytingartillögur
við frv. til laga um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til íslands. 

Flm.: Pétur Magnússon.

1. Við 5. gr. Aftan við 3. málsgr. bætist:
I Vestmannaeyjum og Revkjavik skal þó liéraðslæknir vera sóttgæzlu- 

maður, og haldast ákvæði laga nr. 31 20. júní 1923, um læknisskoðun að- 
komuskipa, óbreytt á þessum stöðum.

2. Við 23. gr. Aftan við gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Akvæði greinar þessarar taka þó eigi til Vestmannaeyja og Reykja- 

víkur, sbr. 5. gr.

Nd. 716. Frumvarp
til laga um breyting á löguin nr. 10 7. maí 1928 (Jarðræktarlög).

(Eftir 2. uinr. i Nd.).

1- gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Eftir þvi, sem fé sjóðsins hrekkur til, skal því varið til að styrkja bændur 

með ákveðnu framlagi, miðað við kaupverð, til að eignast meiri liáttar verkfæri 
til jarðræktar og' heimilisnota, svo sem hér segir:
a. Helmingsframlag veitist til kaupa á hestaverkfærum til jarðvinnslu.
b. Þriðjungsframlag veitist til kaupa á lieyvinnuvélum og spunavélum.

Enginn bóndi getur fengið meira framlag úr sjóðnum en 300 krónur.
Sá, er styrks beiðist, sendir umsókn sína, stílaða til Búnaðarfélags Islands, 

stjórn búnaðarfélags þess, sem hann er í, og sér lnin þá um útvegun verkfær- 
anna og greiðslu andvirðis.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 717. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40 7. maí 1928 (Jarðræktarlög).

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Við 1. gr. a-liður orðist svo:
Helmingsframlag veitist til kaupa á hestaverkfærum til jarðvinnslu og 

garðræktar, forardælum og dælum, sem notaðar eru til varnar gegn kart- 
öflusýki.

Nd. 718. Frumvarp
til laga um veiting rikisborgararéttar.

(Eflir 2. umr. í Nd.).

Ríkisborgararétt skulu öðlast:
1. Ammendrup, I’aul Christoffer, klæðskeri í Revkjavik, fæddur í Danmörku.
2. Brynjólfur Björnsson, stud. polit. í Kaupmannahöfn, fæddur í Danmörku.
3. Honningsvaag, Petter Matthias, sjómaður á Akureyri, fæddur í Noregi.
4. Jakobsen, Knud Olai, skósmiður á Þingeyri, fæddur i Noregi.
5. Jensen, Frede, vefari á Akureyri, fæddur í Danmörku.
6. Kobbelt, Eduard August, vélasmiður á Siglufirði, fæddur í Þýzkalandi.
7. Kristensen, Arne, verkamaður i Revkjavik, fæddur í Noregi.
8. Nielsen, Niels Christian, verkstjóri i Reykjavík, fæddur i Danmörku.
9. Olsen, Jentoft G. H., lifrarbræðslumaður í Reykjavik, fæddur í Noregi.

10. Olsen, Simon Andreas, vélstjóri á ísafirði, fæddur í Noregi.
11. Pedersen, Hagerup M. S., húsasmiður i Reykjavík, fæddur í Noregi.
12. Rönning, Johan, rafvirki i Reykjavík, fæddur í Noregi.
13. Vidnes, Peder R. S. Olsen, verkamaður á Eyrarbakka, fæddur í Noregi.

Nd. 719. Breytingartillögur
við frv. til stjórnarskipunarlaga um breyt. á stjórnarskrá konungsrikisins ís- 
lands, 18. maí 1920.

Frá Héðni Valdimarssyni, Ilaraldi Guðmundssyni og Vilmundi Jónssyni.

Við 1. gr.
a. Stafliður b. liljóði svo:

6 í Revkjavík. Kosning þeirra er hlutbundin. Jafnmargir varamenn 
skulu kosnir saintímis og á sama hátt.
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b. Stafliður c. hljóðar svo:
Allt að 10 þingmenn til jöfnunar niilli þingflokka, svo að hver þeirra 

Iiafi þingsæti i sem fyllstu sainræmi við atkvæðatölu sína við almennar 
kosningar. Heimilt er flokkum að liafa landslista í kjöri við almennar 
kosningar, enda greiði þá kjósendur atkvæði annaðhvort frambjóðanda í 
kjördæmi eða landslista. Framhjóðendur þess flokks, sem landslista hefir 
i kjöri og nær jöfnunarþingsæti, taka sæti eftir þeirri röð, sem þeir eru í 
á listanum að lokinni kosningu. Að öðru leyti fer um skipun jöfnunar- 
þingsæta eftir kosningalögum. Jafnmargir varamenn skulu kosnir jöfn- 
unarþingsætum, samtímis og á sama liátt.

c. A cftir staflið c. komi ný málsgr,. svo hljóðandi:
Tölu jöfnunarþingsæta má fjölga upp í allt að 12 með einföldum lög- 

um, og verður þá tala þingmanna 50.

Nd. 720. Breytingartillögur

við frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 13 3. nóv. 1015, um atvinnu við vélgæzlu á ís- 
lenzkum gufuskipum.

Frá Magnúsi Guðmundssvni.
1. Við 1. gr.

a) a-liður gr. orðist svo:
hefir staðizt vélgæzlupróf i vélstjóraskóla Revkjavíkur. 

h) Síðasta málsgr. orðist svo:
Ráðherra setur reglugerð um, hvernig vélgæzlukeiinslunni skuli 

liáttað og um vélgæzluprófið og prófskilvrði.
2. Við 2. gr. Siðari málsl. orðist svo:

Hið sama er um þá, er liafa verið vélstjórar með undanþágu á gufu- 
skipum, ef þeir liafa staðizt próf í vélstjóraskólanum eða vélgæzludeild 
lians.

3. Við 3. gr. Gr. falli hurt.

Nd. 721. Nefndarálit
um frumvarp til laga uin salerni í sveitum.

Frá meiri hl. landhúnaðarnefndar.

Xefndin liefir ekki orðið á eitt sátt um afgreiðslu þessa máls. Einn nefnd- 
armanna (BÁ) vill samþykkja frv., en liinir nefndarmennirnir geta ekki á 
það fallizt.

Meiri hluti n, viðurkennir að vísu, að lítt sé viðunandi, live skeytingar-
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lausir margir incnn cru uni það, að koma upp salernum á býlum sínuin. Er 
bcr um liið mcsta þrifnaðar- og heilbrigðismál að ræða, auk þess sem þetta 
ástand liefir oft sett ónienningarstinipil á okkur í auguni erlendra ferðamanna. 
En þótt nú meiri hl. n. viðurkenni, að þörf sc aðgerða i þcssu efni, getur liann 
samt ekki fallizt á, að lög verði sett uni það nú þegar. Sú lagasetning mundi 
stofna til allverulcgra útgjalda hin næslu árin, og virðist liæpið að lögbjóða 
slikt nicðan ekki scst, livcrnig frani úr núvcrandi krcppu rætist. Þá virðist og 
eðlilegast, að Búnaðarfclag Islands hafi forgöngu um mál sem þetta og að 
það beiti áhrifuni sínuni í þá átt, að búnaðarfélagsskapur landsins hrindi 
máli þessu áleiðis sem allra fyrst.

Að þessu athuguðu leggur niciri hluti landbúnaðarnefndar tíl, að frv. 
verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

í trausti þess, að ríkisstjórnin hvctji stjórn Búnaðarfclags íslands til þess 
að beitast fvrir því, að búnaðarsamböndin og hreppabúnaðarfélögin vinöi að 
þvi af frcnista inegni, að bændur, scni ekki liafa cnn koniið upp salernum á 
heiniilum sinuni, gcri það hið fyrsta, enda safni Búnaðarfélag íslands fyrir 
næsta búnaðarþing skýrslum uni, livað ágengt hefir orðið í þessu efni, tekur 
deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 17. niaí 1933.

Stcingr. Stcinþórsson, Pétur Ottcsen. Guðbr. Isberg.
fundaskr., frsni.

Lárus Hclgason.

Nd. 722. Breytingartillögur

við frv. til laga uni samþykktir um sölu mjólkur og rjónia í kaupstöðuni og 
kauptúnum o. fl.

Flm.: Svcinbjörn Högnason, Lárus Hclgason, Jörundur Brvnjólfsson, 
Jón Ólafsson.

1. Við 1. gr. 1. málsgr.
a. Orðin „og rjóma“ falli burt.
b. í stað orðanna „þcssar vörur ógcrilsncyddar“ komi: þessa vöru ó- 

gerilsneydda.
2. Við 2. gr. 1. málsgr.

a. Orðin „og rjóma“ falli burt.
b. I stað „þessum vörum" komi: þcssari vöru.

3. Við fyrirsögn. Orðin „og rjóma“ falli burt.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 156
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Nd. 723. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 702 (Sala mjólkur o. fl.).

Frá Sveinbirni Högnasyni og Jörundi Brynjólfssyni.

Orðin „og mjólkurafurðir“ falli burt.

Nd. 724. Breytingartillaga

við frv. til laga um veiting rikisborgararéttar.

Frá Sveinbirni Högnasyni.

Frvgr. orðist svo:
Ríkisborgararétt skulu öðlast:

1. Annnendrup, Paul Christoffer, klæðskeri i Reykjavík, fæddur i Danmörku.
2. Brvnjólfur Björnsson, stud. polit. í Kaupmannahöfn, fæddur i Danmörku.
3. Jakobsen, Knud Olai, skósmiður á Þingevri, fæddur í Noregi.
4. Kristensen, Arne, verkainaður í Reykjavík, fæddur í Noregi.
5. Nielsen, Niels Cbristian, verkstjóri í Reykjavík, fæddur í Danmörku.
6. Olsen, Jentoft G. H., lifrarbræðslumaður í Revkjavik, fæddur i Noregi.
7. Olsen, Simon Andreas, vélstjóri á Isafirði, fæddur i Noregi.
8. Rönning, Jolian, rafvirki i Reykjavík, fæddur í Noregi.

Nd. 725. Frumvarp

til ábúðarlaga.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Samhljóða þskj. 410, nieð þeirri breytingu, að
47. gr. liljóðar svo:
Cttektarmenn, aðrir en hreppstjéiri, skulu vera skipaðir til 6 ára. Enginn 

er skyldugur að taka við endurskipun fyrr en 6 ár eru liðin frá því að hann 
hætti starfanmn. Allir fullveðja búendur hreppsins, yngri en 00 ára, eru skyld- 
ir að taka við útnefningu.

Cttektarmenn skulu áður en þeir byrja starf sitt undirrita í úttektarbók- 
ina drengskaparheit um að gegna starfi sínn hlutdrægnislaust og eftir beztu 
vitund og sannfæringu.
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Sþ. 726. Tillaga

til þingsálvktunar uni rétt alþingisnianna til að atliuga fylgiskjöl með reikn- 
ingiun ríkisins.

Flm.: Héðinn Valdimarsson.

Alþingi ályktar, að hver alþingismaður eigi, meðan á þingtímanum stend- 
ur, fullan rétt til sjálfur að atlniga fylgiskjöl með greiðslum úr ríkissjóði.

Greinargerð.

Alþingismenn hafa haft þennan sjálfsagða rétt um langan aldur, en nú- 
verandi dómsmálaráðherra hefir neitað, að athugaður yrði nánar á þennan 
hátt kostnaðurinn við ríkislögregluna á þessu ári. Virðist lýðræðið verða held- 
ur litið, ef alþingismenn eru sviptir þessum rétti til að gagnrýna gerðir 
stjórnarinnar, með athugun fvlgiskjala með greiðslum, sem hún hefir jafnvel 
án nokkurrar lagaheimildar innt af hendi og sætir mikilli mótstöðu i landinu.

Nd. 727. Nefndarálit

um frv. til laga um hrevting á lögum nr. 10 20. júni 1023, um sýsluvegasjóði. 

Frá samgöngumálancfnd.

í þeim 0 sýslum, sem sýsluvegasjóðir eru starfræktir, mun láta nærri, að 
fasteignamatið frá 1922, með þeim viðhótum, sem urðu til 1931, og sem kemur 
til greina við útreikning sýsluvegasjóðsgjalds, samsvari nýja fasteignamatinu 
(1932), að frádregnu (2 verði húsa. Þó er þetta nokkuð mismunandi i hinum
einstöku sýslum.

í 4 sýslum lækkar matið:
I Skagafjarðarsýslu ........................................... um 3,2'4
- Gullbringusýslu ..................................  10,6 —

Rangárvallasýslu ............................................. 17,4 -
- Eyjafjarðarsýslu ............................................. 18,4

í 5 sýslum hækkar matið:
I Suður-Þingeyjarsýslu ..................................... um 7,3 '/<
- Vestur-Húnavatnssýslu ................................... — 8,0—

Dalasýslu ..........................................................  -- 13,3 —
Austur-Húnavatnssýslu ................................... - - 14,2 —

- Mýrasýslu ..........................................................  — 63,6 —
Mestur misnuinurinn er í Mýrasýslu; þar hækkar matið um 63,6%, sem 

hlýtur að stafa af óeðlilega lágu mati skv. eldra fasteignamatinu. Þar hefði því
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sýsluvegasjóðsgjaldið haekkað niikið, bvernig sein að liefði verið farið. A þess- 
uni samanburði byggjast ákvæði frv. uin gjöld til sýsluvegasjóða og framlag 
ríkissjóðs.

Aðrar lielztu breytingar, sem gerðar eru á núgildandi löguni, eru þær, sem 
nú skal greina.

1. Lágmark þess gjalds, sem sýsluvegasjóðnm ber, er fiert upp úr í
sem svarar 2%( skv. eldra matinu, eða í það lágmark, sem veitir rétt til 
framlags úr ríkissjóði.

2. Samkvæmt lögunum veitir framlag yfir (V/,, í sýsluvegasjóð rétt til þre- 
falds framlags lir ríkissjóði. Þó þarf beimild ráðberra til bækkunar vfir 
ö'ó. Þessi skylda rikissjóðs- til þrefalds framlags er felld niður í frv. Aft- 
ur á móti er haldið ákvæðunum um það, að heimild ráðberra þurfi til 
bækkunarinnar.

3. Akvæði laganna um aukafjárframlög sveitarfélaga bafa verið skýrð 
þannig, að ríkissjóði bæri aðeins að leggja fram á móti þeini sérstaklega 
án þess að telja þau með gjaldi sýsluvegasjóðanna til bækkunar. Þessi 
skilningur mun vera gagnstæður því, sem til var ætlazt með lögunum, og 
er nú séð fyrir þvi, að svo verði ekki framvegis.
Ber því ríkissjóði að greiða skv. frv. á móti ölluin slíkum aukaframlögum 

eins og þau væru lögð á sem %( gjald. Sem dæmi til skýringar má taka: Sýslu- 
vegasjóðsgjald er 4%( af löndum og lóðum og 2«( af liúseignum, aukaframlag 
samsvarar 2%( af lönduin og lóðuni og 1%( af búseignum. Eftir því sem lögin 
liafa verið skýrð, mundi ríkissjóður greiða móti aukaframlaginu jafnmikið 
samkv. lögununi, en tvöfalt samkv. frv.

Þær breytingar, sem með frv. eru gerðar á lögunum vegna bækkunar á 
fasteignamatinu, telur nefndin, að við megi una, og þar sem svo mjög er liðið 
á þingtimann, vill bún ekki tefja málið með till. til breytinga á þeim atriðum, 
sem minna máli skipta, og leggur því til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 17. maí 1933.

Sveinn Ólafsson, Hannes Jónsson, Jón Ölafsson,
form. frsm. fundaskrifari.

Sveinbjörn Högnason. Jón A. Jónsson.

Ed. 728. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 714 (Alm. ellistyrkur).

Frá meiri bluta fjárliagsnefndar.

Fvrir „59'í úr bæjar- eða sveitarsjóði“ komi: alll að jafnmikilli uppliæð 
úr bæjar- eða sveitarsjóði og til útblutunar kemur af framlagi rikissjóðs.
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Ed. 729. Frumvarp
til 1. um bráðabirgðabrevting á lögum nr. 56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt 
og þjóðleikhús.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 1927 skal til ársloka 1934 inn- 

heimta með 50(/< álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskennntan- 
ir innlendra manna undanþegnar álaginu.

2. gr,
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 730. Frumvarp
til laga um brevting á lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Málsliður 1. b. í 14. gr. laganna orðist svo:
hefir baft félagsréttindi í sveinafélagi í iðn sinni fyrir 1. jan. 1930.

2. gr.
Aftan við 18. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Iðnbréf og beimild til þess að taka nemendur til verklegs náms, sem veitt

er samkvæmt þessari grein. gildir aðeins innan þess lögsagnarumdæmis, þar 
sem það er gefið út.

3- gr.
Aftan við 21. gr. laganna komi ný grein, er verður 22. gr., þannig: 
í hverjum kaupstað skal vera iðnráð. Skulu lögreglustjórar að jafnaði

leita umsagnar iðnráðanna um þau mál, er undir þá falla samkvæmt II. kafla 
þessara laga og samkvæmt löggjöfinni um iðnaðarnám.

Ráðherra getur með reglugerð sett ákvæði um kosningu iðnráða og nán- 
ari ákvæði um starfssvið þeirra.

Nd. 731. Lög
um breyting á lögum um dýralækna, nr. 61 3. nóv. 1915.

(Afgreidd frá Nd. 18. mai).

1. gr. í lögum nr. 61 3. nóv. 1915 orðist svo:
Dýralæknar skulu fimm, tveir i Sunnlendingafjórðungi, þriðjí i Vestfirðinga-
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fjórðungi, fjórði í Xorðlendingaf jórðungi, fimmti í Austfirðingafjórðungi. At- 
vinnumálaráðunevtið skipar þá og kveður á um bústað þeirra.

Nd. 732. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 720 (Vélgæzla á gufuskipum).

Frá Iléðni Valdimarssyni.
Við 1. a)
Á eftir „vélgæzlupróf“ kemur: cða vélstjórapróf.

Ed. 733. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fvrir árið 1931.

I. Frá fjárueitinyanefnd.
1. Við 2. gr. 1. (Fasteignaskattur).

Fyrir „330000“ kemur...................................................... 370000
2. Við 3. gr. A. I. 3. (Tóbakseinkasalan).

Fyrir „300000“ kemur...................................................... 350000
3. Við 3. gr. A. Sundurlfðun. Póstsjéíður. II. (Tekjur). '

Fyrir „550000“ kemur..........-.......................................... 590000
II. Frá fjárueitinyanefnd.

Við 12. gr. 8. Nýr liður:
Til styrktar la'kni til að nema lyfjafra'ði, gegn að minnsta 

kosti 1000 kr. framlagi annarsstaðar að. fyrsta greiðsla af
þremur ........................................................................................... 2000

III. Frá fíjarna Smvbjörnssyni og Halhlári Sleinssyni.
Við 12. gr. 9. Nýr liður:

Til fjörefnarannsókna á þjóðlegum íslenzkum matvælum 3000
IV. Frá fjárveitinyanefnd.

Við 12. gr. 16. e. (La'knislnistaðir og sjúkraskýli).
a. Fyrir „8000“ keinur ................................................................ 11000
1). Við atb. ba'tist: og 3000 kr. lokastyrkur til sjúkrabúsbygg-

ingar á Siglufirði.
V. Frá (iuðrúnu Lárusdátlur.

Við 12. gr. 16. j. (Líkn).
Fyrir „3000“ kemur.............................................................. 1000

VI. Frá Guðrúnu Lárusdállur og Jakob Höller.
Við 12. gr. 16. j. Nýr liður:

Til sjúkrabeimilis Hvítabandsins ...................................... 5000
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VII. Frá Einari Árnasyni og Jóni Jónssyni.
Við 12. gr. 16. k. Nýr liður:

Styrkur til Súgfirðinga til að liafa lærða hjúkrunarkonu 1206 
Til vara .................................................................................. 1000

VIII. Frá (iuðránn Lárnsdóttur.
Við 12. gr. 16. m. Nýr liður:

Til Unnar Villijálinsdóttur, sjúkrastvrkur ................. 1000
IX. Frá Jóni Þorlákssyni, Jóni Baldvinssyni og Jakob Möller.

Við 13. gr. A. XII. Nýr liður:
Til Ferðafélags Islands, upp í greiðslu kostnaðar við bvgg- 

ingu sæluhúss hjá Hvítárvatni .................................................. 1000
X. Frá samgöngumálanefnd.

Við 13. gr. B. 2. (Flóabátaferðir).
Fvrir „78300“ kemur............................................................ 77800

XI. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 13. gr. C. III. Nýr liður:

Til byggingar radiovita á Reykjanesi ................................ 10000
XII. Frá f járveitinganefnd.

Við 13. gr. C. VIII. (Bryggjugerðir og lendingarbætur).
Fvrir „43000“ kemur .......................................................... 17000

XIII. Frá Einari Árnasyni.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:

Til öldubrjóts austur af Siglufjarðareyri, gegn tvöföldu
tillagi frá liafnarsjóði Siglufjarðar. Fyrsta greiðsla af fimm 10000

XIV. Frá Pétri Magnússyni.
Við 14. gr. A. b. 7. Nýr liður:

Til Síðumúlakirkjusafnaðar, af sömu ástæðum .............. 1200
Til vara ................................................................................. 1000

XV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. B. II. b. (Námsstyrkur skv. ákvörðun menntamálaráðs). 

Fyrir „8000“ kemur.............................................................. 16000
XVI. Frá Jakob Möller.

Við 14. gr. B. II. b. Nýir liðir:
a. Til .lóns Gissurarsonar, til lokanáins í verzlunarfræði við

þýzkan báskóla.......................................................................... 1000
b. Til Agnars Norðfjörðs, til lokanáms í bagfræði við báskól-

ann í Kböfn .............................................................................. 1200
e. Til Asgeirs Einarssonar, til lokanáms í dýralæknisfræði í

Þýzkalandi .................................................................................. 1200
d. Til Arna Þ. V. Snævars, til lokanáms í verkfræði í Þýzka-

landi ........................................................................................... 1200
e. Til .Tóns Sigurðssonar, til framhaldsnáms í verkfræði, með

steinstevpu sem sérgrein.......................................................... 1000
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XVII. Frá Pétri Magnússyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:

Til Agústs Sigurðssonar, til málfræðináms í Danmörku 1200 
XVIII. Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 14. gr. B. II. b. Nýir liðir:
a. Til K. G. Guðmundssonar stúdcnts, styrkur til að kynna sér

starfsenii trvggingarfélaga í I’ýzkalandi ......................... 1000
b. Til Alfreds Gíslasonar eand. ined., til sérfræðináms i geð- og

taugasjúkdómafræði .............................................................. 1000
XIX. Frá fjárveitinganefnd.

Við 14. gr. B. VIII. b. 5. Nýr liður:
Til starfrækslu vélgæzludeildar ...................................... 4000

XX. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 14. gr. B. X. e. Nýir liðir:
a. Til landssambands iðnaðarmanna........................................ 3000
b. Til verklegs frambaldsnáms erlendis .................................. 4000

Til vara .................................................................................. 2800
XXI. Frá Jakob Möller og Pétri Magnússyni.

Við 14. gr. B. XI. a. Liðinn skal orða svo:
Til verzlunarskóla íslands:

a. Rekstrarstyrkur .......................................................... 10000
b. 40 kr. fvrir livern nemanda, sem er allt skólaárið,

allt að .......................................................................... 8000
------- 18000

Til vara: Fyrir „5000“ kenuir............................................. 10000
XXII. Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 14. gr. B. XIII. 3. N’ýir liðir:
a. Til frambaldsnámskeiðs fyrir kennara ................................ loOO
b. Utanfararstyrkur barnakennara ............................................ 2000

XXIII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. B. XVII. (Blindravinafélagið).

Fyrir „2000“ kemur.............................................................. 3500
XXIV. Frá Jónasi Jónssyni.

Við 14. gr. B. XVIII. 4 (Sundlaugar).
a. Fvrir „5000“ kemur ................................................................ 8000
b. Við liðinn kemur atbs.

Þar af 3000 kr. til sundlaugar í Vestniannaeyjiun.
XXV. Frá Jakob Möller og (Inðmnndi Ólafssyni.

Við 14. gr. B. XVIII. Nýr liður:
Til braðritunarskóla Helga 4'ryggvasonar ...................... 800

XXVI. Frá Jónasi Jónssyni.
Við 15. gr. 13. Nýr liður:

Til Islandsdeildar Norræna félagsins.................................. 800
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XXVII. Frá Jakob Möller.
Við 15. gr. 18. (Leikfélag Reykjavíkur).

Fyrir „4000“ kemur ............................................................
XXVIII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

Við 15. gr. 44. Nýr liður:
Til Dagmar Bjarnason, í viðurkenningarskyni fyrir hjálp- 

semi hennar við Islendinga, sem dvalið hafa í Frakklandi . . .
XXIX. Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 16. gr. Nýr liður á undan 1.:
Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum..................

gegn jafnháu framlagi frá ldutaðeigandi hæjar- og sveitarfé- 
lögum, enda sé þeim gefinn kostur á láni, er nemi helmingi 
framlags þeirra, eða ríkisáhyrgð.

XXX. Frá fjárveitinganefnd.
Við 16. gr. Nýr hður á undan 1.:

Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum..................
gegn tvöföldu framlagi frá bæjar- og sveitarfélögum, enda sé 
þeim jafnframt gefinn kostur á láni, er nemi helmingi fram- 
lags þeirra.

XXXI. Frá Jakob Möller.
Við 16. gr. 7. (Ræktunarvegur i Vestmannaeyjum).

Fyrir „6000“ kemur ............................................................
XXXII. Frá iðnaðarnefnd.

Við 16. gr. 22. Nýr liður:
Til Iðnsambands íslands ......................................................

XXXIII. Frá Jakob Möller.
1. Við 16. gr. 41. Nýr liður:

Til Skógræktarfélags Islands..........................................
2. Við 16. gr. 42. (Ungmennafél. íslands).

Fvrir „5000“ kemur ........................................................
XXXIV. Frá Ingvari Pálmasyni.

Við 16. gr. 46. Nýr liður:
Til Finns Guðmundssonar, til þess að ljúka námi í vatna- 

líffræði (sviffræði) í Þýzkalandi ..............................................
XXXV. Frá Ingvari Pátmasyni.

Við 17. gr. 10. Nýr liður:
Til Péturs Sigurðssonar, til úthreiðslu bindindis og annara 

menningarmála, gegn tvöföldu framlagi annarsstaðar að . .
XXXVI. Frá Halldóri Steinssyni.

Við 17. gr. 19. Nýr liður:
Til sjúkrasjóðs kvenfélagsins á Hellusandi ......................

XXXVII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 18. gr. II. d. 34. (Margrét Jónasd. prestsekkja).

Fyrir „168,64“ kemur ..........................................................
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþingl.
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XXXVIII. Frá Pétri Magnússyni.
Við 18. gr. II. g. 7. Nýr liður:

Til Sigurðar Sigurðssonar skálds ...................................
XXXIX. Frá (inðmnndi Ólafssyni.

Við 22. gr. I. Nýr liður:
Að kaupa því verði, er dónikvaddir inenu ineta, stein- 

stevpuhús fyrir póst og sínia á Blönduósi.
XL. Frá fjárveitinganefnd.

Við 22. gr. I. Nýr liður:
Að kaupa fyrir fé úr kirkjujarðasjóði hæfilegu verði 

jörðina Skálholt í Biskupstunguni.
XLI. Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 22. gr. VI. Nýr liður:
Að leggja frain úr ríkissjóði rekstrarfé, allt að 10 þús. 

kr., til útgáfu kennslubóka, er fræðslumálastjóri liefir á 
liendi.

XLII. Frá Einari Árnasyni.
Við 22. gr. VI. Nýr liður:

Að greiða úr ríkissjóði til Jóns Guðnnindssonar, eig- 
anda gistihússins Valhallar, þær 5000 kr., seni heiniilað er 
i fjárlögum 1933, 22. gr. I., að greiða lionuin af fé þvi, seni 
inn kemur vegna alþingishátíðarinnar.

XLIII. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 22. gr. VIII. Nýr liður:

Að veita Jóni Þorleifssvni niálara allt að 10 þús. kr. lán 
til að standast kostnað af bvggingu vinnustofu. Lánið end- 
urgreiðist ríkinu nieð eigin inálverkum lántakanda á 1 
áruin á því verði, er þar til kvaddir nienn af ríkisstjórninni 
meta í livert sinn.

XLIV. Frá Bjarna Snæbjörnssyni og Halldóri Steinssyni.
Við 22. gr. IX. Liðinn skal orða svo:

Að verja allt að 10 þús. kr. af verzlunarágóða Við- 
tækjaverzlunar ríkisins til þess að greiða fyrir útvarpsnot- 
uni bjá þeim, sem örðugasta eiga aðstöðu að dónii atvinnu- 
málaráðuneytisins.

XLV. Frá Jakob Möller.
Við 22. gr. XIV. Nýr liður:

Að ábyrgjast allt að 50 þús. kr. lán fyrir Vestnianna- 
eyjakaupstað til stækkunar á raforkuveitu kaupstaðarins.

XLVI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 22. gr. XVIII. Nýr liður:

Að ábvrgjast fyrir Sláturfélag Suðurlands, Mjólkur- 
félag Reykjavíkur, Kaupfélag Borgfirðinga og Kaupfélag 
Arnesinga 150 þús. kr. lán, til stofnunar sútunarverksniiðju.

800
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XLVII. Frá Jakob Möller.
Við 22. gr. XVIII. Nýr liður:

Að ábvrgjast allt að 300 þús. kr. lán fvrir þjóðleik- 
hússjóð, til þess að fullgera þjóðleikhúsið til kvikmvnda- 
sýninga.

XLVIII. Frá Einari Arnasyni.
Við 22. gr. XVIII. Nýir liðir:
a. Að áhyrgjast lán, allt að 400 þús. kr., fyrir hafnarsjóð 

Siglufjarðarkaupstaðar, til byggingar ölduhrjóts austur 
af Siglufjarðareyri, gegn þeini trvggingum, er stjórnin 
metur gildar.

h. Að ábvrgjast fvrir Tunnuverksmiðju Siglufjarðar s/f., 
gegn þeim trvggingum, er stjórnin metur gildar, allt 
að 70 þús. kr. rekstrarlán, er greiðist upp árlega.

Nd. 734. Breytingartillögur
við frv. til 1. um, að niður falli útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum. 

Flutningsm.: Sveinbjörn Högnason og Steingr. Steinþórsson.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Frá 1. marz 1933 til jafnlengdar 1936 fellur niður útflutningsgjald af 

hverskonar landbúnaðarafurðum samkvæmt lögum nr. 70 27. júní 1921 
og lögum nr. 11 29. maí 1925.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 735. Lög
um brevting á og viðauka við lög nr. 44 19. maí 1930, nm refaveiðar og refa- 
rækt.

(Afgreidd frá Ed. 19. maí).

Samhljóða þingskjali 554.

Nd. 736. Lög

um ráðstafanir út af fjárþröng hreppsfélaga.

(Afgreidd frá Nd. 19. maí).

Samhljóða þingskjali 392.



1252 Þingskjal 737

Ed, 737. Nefndarálit

um frv. til laga um skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þessu er ætlað að gera þær breytingar á gildandi löggjöf, að skrif- 
stofufé sýslumanna og bæjarfógeta verði ákveðið með lögum, i stað þess að 
dómsmálaráðberra ákveði það. Revnslan befir sýnt, að fé það, sem árlega er 
veitt í fjárlögum til að standa strauni af þessum kostnaði, liefir mjög sjaldan 
lirokkið til, og kostnaður befir vaxið ár frá ári. Er það i sjálfu sér eðlilegt, því 
að í flestum sýslum landsins vaxa störf þessara embættismanna allört. Hætt 
er því við, að löggjöf um þetta efni þurfi tíðra breytinga við. Hinsvegar eru og 
talsverð vandkvæði á að láta stjórnina ákveða frá ári til árs, hve mikið skuli 
greiða hverjum þessara embættismanna upp í embættiskostnað þeirra, og 
liætt við, að það leiði til óánægju og allskonar togstreitu. Nefndin vill því fyrir 
sitt leyti fallast á, að tilraun sé gerð með að lögbinda greiðslur þessar.

Ýmsir af embættismönnum þeim, er hér eiga hlut að máli, liafa leitt rök 
að því, að skrifstofufé það, er frv. ætlar þeim, lirökkvi livergi nærri fvrir 
nauðsynlegum embættiskostnaði. Sérstaklega virðist þessi munur mikill lijá 
bæjarfógetunum á Akurevri og i Vestmannaeyjum. Hefir nefndin því eigi séð 
sér fært annað en að leggja til, að nokkuð verði bækkað skrifstofufé þeirra. 
Þá hefir lögreglustjórinn á Akranesi og farið fram á að fá lítilsliáttar framlag 
til að standast kostnað af embættinu, og virðist nefndinni mikil sanngirni mæla 
með, að þeirri málaleitun verði að einbverju sinnt. Þá leggur nefndin og til, að 
skrifstofufé sýslumannsins í Þingeyjarsýslu verði litilsháttar hækkað.

Tillaga nefndarinnar er þannig, að frv. verði samþykkt með’ eftirfarandi

BREYTINGUM.
Við 1. gr.

a. 1 stað „11000“ í 11. tölul. koini: 12000.
b. I stað „4500“ í 12. tölul. komi: 4800.
c. I stað „9300“ í 17. tölul. komi: 10200.
d. Aftan við 19. tölul. komi nýr liður, svo liljóðandi:

Ennfremur greiðist lögreglustjóranum á Akranesi upp í skrifstofukostnað 
kr. 500,00.

Alþingi, 19. maí 1933.

Magnús Torfason, 
form.

Pétur Magnússon, 
frsm.

Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.
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Ed. 738. Nefndarálit
um frv. til laga uni bann við okri.

Frá allslierjárnefnd.

Frv. þetta dregur saman í eitt ýnis ákvæði gildandi laga um okur og drátt- 
arvexti af skuldum og bætir við nokkrum nýjum ákvæðum. Full þörf er á end- 
urskoðun löggjafar uni þessi efni, þvi hin gildandi ákvæði eru gömul og úrelt 
að ýmsu levti. Hinsvegar telur nefndin, að frv. sé í ýmsum efnum mjög ábóta- 
vant og liefir hún því að miklu leyti samið það upp af nýju. Er þar í liöfuð- 
atriðum stuðzt við tillögur frá lagadeild háskólans, er fékk málið til athugun- 
ar og umsagnar.

Leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Þegar samið er um vexti af skuld, en ekki tiltekin upphæð þeirra, 

skulu þeir vera 5 af liundraði á ári.
2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:

Ef skuld er trvggð með veði í fasteigu eða liandveði, skal vera frjálst 
að taka af lienni i ársvexfi allt að 6 af liundraði.

3. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Af öðrum skuldum en þeim, er í 2. gr. getur, skal vera frjálst að taka 

í ársvexti allt að 8 af hundraði.
4. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:

Xú er áskilið annað endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar 
en vextir af lienni, og má það aldrei vera hærra en svo, að endurgjaldið 
alls svari til þeirrar vaxtaliæðar af höfuðstól skuldarinnar, er getur um i
2. og 3. gr.

5. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Þegar skuldari greiðir eigi skuld sína á réttum tíina, er liann skyldur 

til frá eindaga skuldarinnar unz hann greiðir liana að greiða skuldareig- 
anda i dráttarvexti af lienni einum meira af liundraði en heimilað er í 1. 
gr. eða um liefir verið samið milli aðilja, þó svo, að dráttarvextir fari al- 
drei meira en 1 % fram úr vaxtaliæð þeirri, sem getur um í 2. og 3. gr.

6. Við 6. gr. Greinin orðist þannig:
Ef samið er um vexti eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða um- 

líðun skuldar, eða dráttarvexti fram vfir það, sem leyfilegt er samkv. lög- 
um þessum, eru þeir samningar ógildir,' og hafi slíkt verið greitt, ber skuld- 
areiganda að endurgreiða skuldara þá fjárhæð, sem hann hefir þannig 
ranglega af honum haft.

Sá, sem áskilur sér vexti eða annað endurgjald fvrir lánveitingu eða 
umlíðun skuldar, eða dráttarvexti fram yfir það, sem leyfilegt er samkv.
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löguni þessum, svo og sá, sein er milligöngumaður við slíka samninga, 
skal sæta sektum, er eigi séu lægri en fjórfaldur og eigi liærri en tuttugu 
og fimmfaldur ágóði sá, er ólöglega var áskilinn eða tekinn. Nú verður 
eigi sannað, live mikill sá ágóði var, og skal þá ákveða sektina eftir 
málavöxtum.

7. Á eftir 6. gr. komi ný grein, svo liljóðandi:
Hafi nokkur maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, 

fákunnáttu eða léttúð eða það, að hann var honum háður, til þess að afla 
sér liagsmuna eða áskilja sér þá, þannig, að bersýnilegur mismunur sé á 
hagsmunum þessum og endurgjaldi því, er fyrir þá kom eða skyldi koma, 
eða hagsmunir þessir skyldu veittir án endurgjalds, skal gerningur sá, er 
þannig er til kominn, ógildur gagnvart þeim aðila, er á var liallað með 
honum.

Sama gildir, þótt annar maður en sá, sem gerningurinn var gerður 
við, eigi sök á misferli því, sem getið er í 1. málsgr. þessarar greinar, enda 
sé þeim, er haginn átti að liafa af gerningnuni, það kunnugt eða megi vera 
það kunnugt.

8. Við 7. gr., sem verði 8. gr. Greinin orðist þannig:
Lög þessi öðlast þegar gildi, og frá sama tíma er úr gildi numin til- 

skipun frá 27. mai 1859, um leiguhurð af peningum, og lög frá 7. febr. 
1890, um vexti. Önnur lagaákvæði uni vexti og dráttarvexti, svo og 232. 
gr. siglingalaga, nr. 56 30. nóv. 1914, skulu lialda gildi sínu.

9. Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um bann við okri, drátt- 
arvexti o. fl.

Alþingi, 18. maí 1933.

Magnús Torfason, Pétur Magnússon, Jónas Jónsson, 
form. frsm. fundaskrifari.

Ed. 739. Nefndarálit

um flóabátaferðir.

Frá sanigönguniálanefnd.

Nefndin liefir athugað tillögur þær um stvrk til flóabátaferða, sem sam- 
þykktar liafa verið í neðri deild. Getur nefndin ekki að öllu levti fallizt á þær 
hækkanir, sem gerðar hafa verið á styrk til einstakra báta, en vill að mestu 
binda sig við sömu uppliæðir og veittar eru í gildandi fjárlögum. Þess vegna 
leggur nefndin til, að Hornafjarðarbátur verði lækkaður uni 500 kr. og at- 
hugasemdin felld niður. Sömuleiðis að Rangársandsbátur og Hvalfjarðarbát- 
ur lækki um 200 kr. hvor.
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Hinsvegar telur nefndin sanngjarnt, að Öræfingum verði veittur 400 kr. 
flutningastvrkur, sakir þeirra sérstöku örðugleika, sem þeir eiga við að búa 
um alla flutninga.

Nefndin mun því í sambandi við þetta álit flytja tillögu á sérstöku þskj. 
um lækkun á styrk til flóabáta, er nemur 500 kr.

Alþingi, 19. maí 1933.

Páll Hermannsson, Einar Arnason, H. Steinsson, 
form. frsm. fundaskr.

Ed. 740. Framvarp

til laga um útflutning saltaðrar síldar.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Sérbver tunna saltaðrar síldar, sem út er flutt, skal vera auðkennd þannig, 

að það sjáist, að síldin sé íslenzk og á bvern bátt liún er verkuð, ásamt ein- 
kennisstöfum eða firmanafni útflvtjanda þess, er í hlut á. Nánari ákvæði um 
þetta skal ráðlierra setja með reglugerð.

2. gr.
Bannað er að afvatna síld, sem áður liefir verið söltuð, ef liún er ætluð til 

útflutnings.
Heimilt er þó ráðberra, ef brýn nauðsyn ber til, að veita undanþágu frá 

þessu fyrir ákveðið magn og eina sendingu í senn, enda sé slík síld auðkennd 
með sérstöku merki, er ráðberra ákveður, og þess getið i farmskjölum, að um 
afvatnaða síld sé að ræða.

3- gr.
Brot gegn 1. gr. þessara laga varða sektum frá 50—1000 kr., gegn 2. gr. 

1000—10000 kr., og renna þær í ríkissjóð. Mál út af brotum gegn lögum þess- 
um skal farið með sem almenn lögreglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 741. Breytingartillaga
við frv. til laga um útflutning saltaðrar síldar.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Aftan við fyrri málslið 1. gr. bætist:
íslenzkt auðkenni má aðeins setja á þá saltaða útflutningssíld, er veidd 

hefir verið af íslenzkum skipum.

Ed. 742. Frumvarp

lil laga um samþykktir um sölu mjólkur og rjóma í kaupstöðum og kauptún- 
um o. fl.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1- gr.
í öllum þeim kaupstöðum og kauptúnum liér á landi, þar sem fram fer sala 

á mjólk og rjóma frá fullkomnum mjólkurbúum, er viðurkennd liafa verið af 
atvinnumálaráðherra, skal óheimilt að selja þessar vörur ógerilsneyddar. Und- 
anþegin þessu banni skulu þó fullkomin mjólkurbú, er að dómi atvinnumála- 
ráðherra liafa sérstaka aðstöðu til þess að hreinsa mjólkina á annan liátt og 
koma henni óskemmdri á markaðinn.

Ákvæði fyrri málsgreinar taka ekki til svonefndrar barnamjólkur né til 
þeirrar mjólkur, sem framleidd er innan kaupstaðarins eða kauptúnsins og fram- 
leiðandi selur utan mjólkurbúðar beint til neytenda, enda skulu um slíka sölu 
sett ákvæði í reglugerð, er bæjarstjórn eða hreppsnefnd semur og atvinnumála- 
ráðherra staðfestir, og má þar ákveða sektir til bæjar- eða sveitarsjóðs fyrir 
brot gegn lienni, allt að 500 kr. Brot gegn ákvæðum fyrri málsgreinar varða 
og sektum til sama sjóðs, allt að jafnhárri upphæð.

2. gr.
Mjólkurframleiðendur á stærri eða minni svæðum, sem selja mjólk og rjóma 

í kaupstöðum eða kauptúnum frá viðurkenndum mjólkurbúum, geta gert með 
sér samþykktir um skipulag sölu á þessum vörum í ákveðnum kaupstöðum eða 
kauptúnum.

Slík svæði nefnast sölusvæði, og geta fleiri en einn kaupstaður eða kaup- 
tún verið innan slíks sölusvæðis.

Innan sömu sölusamtaka geta þeir einir, verið, sem liafa aðstöðu til að 
selja mjólk sína á sama sölustað eða sölustöðum. Þó skulu mjólkurbú innan 
söniu sölusamtaka ekki vera fjær sölustað en 120 km. og félagar þeirra ekki 
fjær en 200 km. frá sölustað, miðað við venjulega flutningaleið.

Nú óskar stjórn mjólkurbús eða mjólkurbúa á svæði þvi, sem samþykkt
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er ætlað að ná yfir, að slík samþvkkt sé gerð, og skal þá, með nægum fyrirvara, 
boða til fundar um málið öll mjólkurbú á svæðinu og senda þeim samþykktar- 
frumvarpið til athugunar, en hvert bú kýs sér fulltrúa til þess að fara með at- 
kvæði á fundinum fyrir þess bönd, og bafa fulltrúar bvers bús atkvæðisrétt í 
hlutfalli við mjólkurmagn þess á síðastliðnu almanaksári. Eigi verður samþykkt 
gerð nema henni hafi goldið jákvæði fulltrúar, er samtals hafa yfir að ráða að 
minnsta kosti 75% af samanlögðu mjólkurmagni allra búanna. Nú nær sam- 
þykktarfrumvarp tilskildu atkiæðamagni, og skal það þá sent atvinnumálaráð- 
lierra til staðfestingar ásamt staðfestu eftirriti af fundargerðinni, umboðum 
fulltrúanna og öðrum skilrikjum. Ef ráðberra þykir samþykktin fara í bága við 
grundvallarreglur laga eða rétt manna, synjar liann um staðfestingu, endur- 
sendir frumvarpið og tilgreinir ástæður fyrir svnjaninni. Að öðrum kosti stað- 
festir hann samþykktina, skipar fyrir um birting liennar og tiltekur, hvenær 
hún öðlist gildi.

Samþvkkt fellur niður með hæfilegum fyrirvara, sem þar skal ákveðinn, 
ef mjólkurbú eða umboðsmenn mjólkurbúa, sem hafa yfir að ráða að minnsta 
kosti 35 % af samanlögðu mjólkurmagni allra búanna, krefjast þess. En sam- 
þykkt verður ekki breytt á annan hátt en til hcnnar var stofnað.

1 samþykkt má ákveða sektir. allt að 1000 kr., fvrir brot §egn lienni, og 
skulu þær sektir renna í verðjöfnunarsjóð, sbr. 3. gr.

3. gr.
Nú er samþykkt gerð samkv. 2. gr., og skal þá stofna verðjöfnunarsjóð fyrir 

hvert söíusvæði. í liann skal renna ákveðið gjald af hverjum mjólkurlítra, sem 
seldur er sem neyzlumjólk á sölustað eða sölustöðum samtakanna. Gjald þetta 
skal ákveðið í samþykktinni og má aldrei vcra hærra en 5% af útsöluverði geril- 
sneyddrar mjólkur. Sama gjald skal og greiða í verðjöfnunarsjóð af barna- 
mjólk þeirri, sem seld er frá félagsmönnum í mjólkurbúum þeim, er sam- 
þykktin nær til.

Skylt er þeim, er injólk framleiða innan takmarka sölusvæðis, sem sam- 
þykkt er gerð fyrir, og selja bana þar beint frá heimilum sínum til neytenda, 
að greiða sama gjald til verðjöfnunarsjóðs af hverjum mjólkurlítra, sem ákveð- 
ið liefir verið í samþykkt, og skal þá miðað við 2500 lítra ársnyt úr liverri kú.

Gjald til verðjöfnunarsjóðs skal greitt í bvrjun hvers mánaðar eftir á til 
gjaldkera sjóðsins, og er lögtakskræft.

4. gr.
Verðjöfnunarsjóði skal varið til greiðslu uppbótar á verði seldra mjólkur- 

afurða innan sölusvæðisins til framleiðenda, sem eru i fullkomnum mjólkur- 
búum og starfa undir skipulagi samkv. 2. gr., eftir nánari ákvæðum samþykkta 
þeirra, sem þar um getur. I þeim samþykktum skal og nánar kveðið á uin l’yrir- 
komulag og stjórn sjóðsins.

5. gr.
Nú er samþykktum komið á samkv. 2. gr., og skal þá skipuð 7 manna 

nefnd til þess að ákveða útsöluverð mjólkur á sainlagssvæðinu og skera úr á- 
Alþt. 1933. A. (.46. löggjafarþing}. 158
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greiningi, sein rísa kann milli seljenda annarsvegar og bæjarstjórnar eða hrepps- 
nefndar hinsvegar, svo framarlega sem þau mál heyra ekki undir úrskurð dóm- 
stólanna. Skulu 2 nefndarmenn kosnir af framleiöendum, þeim er hlut eiga að 
máli, samkv. nánari ákvæðum, er setja má í samþykkt, 2 af bæjarstjórn eða 
hreppsnefnd og 3 skipaðir af atvinnumálaráðherra.

6. gr.
Mál út af hrotuni gegn lögum þessum og samþykktum og reglugerðum, 

seni settar eru samkvæmt þeim, skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 743. Frumvarp

til laga um hréyting á lögum nr. 43 3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á ís- 
lenzkum gufuskipum.

(Eftir 3. uinr. í Nd.).

1- gr.
2. grein laganna orðist svo:
Sá einn, er öðlazt hefir vélgæzluskírteini, á rétt til að vera undirvélstjóri 

á íslenzku gufuskipi með 300 ha. vél (indiseret) og minni.
Skírteinið öðlast sá einn, er:

a. hefir staðizt vélgæzlupróf eða vélstjórapróf í vélstjóraskóla Revkjavikur. 
h. liefir stundað járnsmíði í 3 ár og verið kyndari í eitt ár eða verið aðstoð- 

arinaður i vél eða vélstjóri með undanþágu i 3 ár og liefir meðmæli smiða
þeirra eða vélstjóra, er hann liefir unnið með, 

c. hefir ekki verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, er svivirðilegt telst að
almenningsáliti.
Ráðherra setur reglugerð um, 'livernig vélgæzlukennslunni skuli háttað 

og um vélgæzluprófið og prófskilyrði.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Sá einn, er fullnægir skilyrðum þeim, er sett eru í 2. gr. laga þessara, og 

hefir verið undirvélstjóri á gufuskipi nieð nieira en 75 ha. vél (indiseret) i eitt 
ár, á rétt til að vera vfirvélstjóri á gufuskipum með 300 ha. vél og minni. 
Hið sama er uni þá, er liafa verið vélstjórar nieð undanþágu á gufuskip- 
um, ef þeir liafa staðizt próf í vélstjóraskólanum eða vélgæzludeild lians.
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Nd. 744. Tillaga

til þingsályktunar um tolleftirlit með póstsendingum.

Flm.: Haraldur Guðmundsson.

Neðri deild Alþingis álvktar að skora á ríkisstjórnina að taka upp full- 
komið tolleftirlit með innfluttum póstsendingum.

Nd. 745. Breytíngartillaga

við brtt. á þskj. 734 og frv. á þskj. 36. (Útflutningsgjald af landbúnaðaraf- 
urðum).

Frá Sveinbirni Högnasyni.

1. Við brtt. 724, 1. 1 stað „landbúnaðarafurðir“ komi: búfjárafurðir.
2. Við fyrirsögn frumvarpsins, 1 stað orðsins „landbúnaðarafurðum“ komi: 

búfjárafurðum.

Ed. 746. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934 og við brtt. á þskj. 733.

I. Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 12. gr. 16. d. Nýr liður:

Til Grímsneslæknishéraðs, til greiðslu vaxta af skuld- 
um vegna læknisbústaðar að Laugarási ............................. 1200

II. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við brtt. 733, XII. (Við 13. gr. C. VIII). (Bryggjugerðir og 
lendingarbætur).

Fyrir „47000“ kemur .......................................................... 48000
III. Frá Jakob Möller.

Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:
Til Jóns Gislasonar, til lokanáms i málfræði i Þýzkalandi 1200

IV. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 15. gr. 31. Nýr liður:

Til útgáfu islenzk-þýzkrar orðabókar ............................. 1500
Styrkur þessi greiðist þegar orðabókin er fullprentuð.
Til vara.................................................................................. 1200



V. Frá Jóni Jónssyni, Einari Árnasyni, Guðm. Ólafssyni og 
Páli Hermannssyni.
Við 22. gr. III. Nýr liður:

Að verja allt að 400000 kr. til að bæta upp verð á útfluttu dilka- 
kjöti ársins 1933, ef nauðsyn er á sökum óviðunandi verðlags, svo 
<’g til ráðstöfunar á því kjöti, seni kann að verða unifram markað- 
inn, allt eftir þeim reglum, sem landbúnaðarráðuneytið setur, að 
fengnum tillögum Búnaðarfclags Islands og Sambands íslenzkra 
samvinnufélaga.

VI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 22. gr. VII. (Endurgreiðsla úr lifeyrissjóðum).

Fyrir orðin „og Lárusi Bjarnasyni skólastjóra“ kemur: og 
skólastjórunum Lárusi Bjarnasyni og Bjarna Bjarnasyni.

1260 Þingskjal 746-748

Nd. 747. Breytingartillögur

við frv. til laga um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til íslands. 

Frá Jólianni Jósefssyni.

1. Við 5. gr. Aftan við 3. málsgr. bætist:
I Vestmannaeyjum og Beykjavík skal þó héraðslæknir vera sóttgæzlu- 

maður, og baldast ákvæði laga nr. 31 20. júní 1923, um læknisskoðun að- 
komuskipa, óbrevtt á þessum stöðum.

2. Við 23. gr. Aftan við gr. bætist ný málsgr., svo liljóðandi:
Ákvæði greinar þessarar taka þó eigi til Vestmannaevja og Reykja- 

víkur, sbr. 5. gr.

Nd. 748. Breytingartillögur

við frumvarp til ábúðarlaga.

Flutningsm.: Steingrímur Steinþórsson, Jörundur Brynjólfsson.

1. Við 11. gr.
a. Upphaf 2. málsgr. orðist svo: Vítalaust er þó landsdrottni, ef hann legg- 

ur til jarðarbús í góðu lagi, er nema af landverði jarðarinnar, ...
b. í stað „er nema helmingi“ komi: er nema %•

2. Við 12. gr.
a. Niðurlag 1. mgr., „og á útlendu efni um allt að 5 km. veg“, falli niður.
b. Við 7. mgr. I stað „6 ár“ komi: 12 ár. í stað komi: y12.
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3. Við 13. gr.
Niðurlag fyrri mgr., „sbr. þó 11. gr. 2.—1. nigr.“, falli niður.

4. Við 14. gr.
a. 1 stað „%—%%“ komi: %2%.
b. I stað „%—1%%“ komi: %—!%•

5. Við 42. gr.
a. Orðin „eða með álagi“ i fvrri mgr. falli niður.
b. Aftan við fyrri nigr. bætist: enda fari það gjald ekki fram úr almenn- 

um útlánsvöxtum Búnaðarbanka íslands af kostnaðarverði jarðabót- 
arinnar.

Nd. 749. Nefndarálit
um frv. til laga um salerni í sveitum.

Frá minni lil. landbúnaðarnefndar.

Ég legg til, að fruniv. verði samþvkkt óbreytt.

Alþingi, 18. maí 1933.

Bjarni Ásgeirsson.

Nd. 750. Breytingartillaga
við frv. til stjórnarskipunarlaga um breyt. á stjórnarskrá konungsríkisins ís- 
lands, 18. maí 1920.

Frá minni hluta stjórnarskrárnefndar.

Við 1. gr. staflið c. Annar málsliður, „Kosningu bljóta . . . kosningu í kjör- 
dæmi“, fellur niður.

Ed. 751. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934 og við brtt. á þskj. 733.

I. Frá Jakob Möller og Jóni Baldvinssyni.
Við brtt. 733, XV. (Við 14. gr. B. II. b.). (Námsstvrkur skv. 
ákv. menntamálaráðs).

Fyrir „16000“ kemur .......................................................... 20000
II. Frá Jakob Möller.

Við 14. gr. B. II. b. Aftan við athugasemdina bætist:
Þó skal af þgssu fé veittur stvrkur til lokanáms stúdent-



1262 Þingskjal 751—753

unum Ásgeiri Einarssvni dýralæknisfræðinema, Agnari 
Norðfjörð hagfræðinema, Arna Þ. V. Snævar verkfræði- 
nerna, Gústaf E. Pálssvni verkfræðinema, Jóni Blöndal hag- 
fræðinema, Jóni Gissurarsyni verzlunarfræðinema, Leifi 
Ásgeirssvni stærðfræðinema og Trausta Einarssyni stjörnu- 
fræðinema, 1000—1200 kr. hverjum. Ennfremur Jóni Sig- 
urðssvni til framhaldsnáms í verkfræði og Samúel Ketils- 
svni til framhaldsnáms í sútunarefnafræði og leðuriðnaðar- 
verkfræði 1200 kr. hvorum.

III. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við brtt. 733, XXX. (Við 16. gr. Nýr liður á undan 1). 
(Atvinnubætur).

Við aths. bætist: Af þessu fé má þó verja allt að 10 þús. 
kr. til þess að stvrkja atvinnulausa menn í kaupstöðum og 
kauptúnum til náms við búnaðarskóla ríkisins, gegn jafn- 
miklu framlagi annarsstaðar að.

Ed. 752. Breytingartillaga
við brtt. á þingskjali 751 (Fjárlög).

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við II. A eftir „Ennfremur“ kemur: Ingólfi Þorsteinssvni til vélfræðináms,

Ed. 753. Lög
um brevting á lögum nr. 41 27. júní 1921, um brevting á 1. gr. tolllaga, nr. 54
11. júlí 1911.

(Afgreidd frá Ed. 20. maí).

1- gr.
Fyrir 1. lið í 1. gr. laganna komi:

1. a. Af allskonar öli kr. 0,80 af hverjum lítra.
b. Af límonaði og öðrum samskonar óáfengum drykkjum, sem ætlaðir eru 

óblandaðir til drvkkjar, kr. 0,30 af hverjum lítra.
Fyrir 8. og 9. lið i 1. gr. laganna komi:

8. a. Af óbrenndu kaffi allskonar kr. 0,60 af liverju kg. 
b. Af brenndu kaffi allskonar kr. 0,80 af liverju kg.

9. Af kaffibæti allskonar kr. 1,60 af hverju kg.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
2. gr.
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Ed. 754. Lög
um brevting á vegalögum, nr. 4t 4. júní 1924.

(Afgreidd frá Ed. 20. maí).

1- gr-
2. gr. laganna skal orða svo:
Þjóðvegir eru þessir:

A. Um Suðurland:
1. Suðurlandsvegur: Frá Revkjavík um Ölfus, Flóa og Holt austur yfir brú 

á Ytri-Rangá. Um Rangárvelli, Landevjar, Evjafjöll, Sólheimasand og Mýr- 
dal til Víkur. Um Mýrdalssand, Skaftártungu, vfir Eldhraun, um Síðu, 
Fljótshverfi, Skeiðarársand, Öræfi, Breiðamerkursand, Suðursveit, Mýrar, 
um Hóla í Nesjum, um Almannaskarð og Lón að Lónsheiði.

2. Þingvallabraut: Frá vegamótum Vesturlandsvegar nálægt Köldukvisl til 
Þingvalla.

3. Gegsisvegur: Frá Þingvöllum um Laugardal til Geysis.
4. Biskupstungnabraut: Frá vegamótum hjá Ingólfsfjalli um Grímsnes og 

Biskupstungur hjá Vatnsleysu að vegamótum Gevsisvegar hjá Múla.
5. Eyrarbakkavegur: Frá Selfossi að Evrarbakka.
6. Laugardalsvegur: Frá vegamótum Biskupstungnabrautar bjá Svínavatni 

að vegamótum Geysisvegar lijá Laugarvatni.
7. Skeiða- og Hreppavegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar í Flóa, norðan 

Flatholts upp Skeið og Hrunamannahrepp að vegamótum Gullfossvegar 
vestan við Hvítárbrú á Brúarhlöðuin.

8. Gullfossvegur: Frá vegamótum Biskupstungnabrautar hjá Tungufljóti til 
Gullfoss.

9. Gnúpverjavegur: Frá vegamótum Skeiðavegar sunnan Laxár um brú á 
Kálfá að vegamótum hjá Þjórsárholti.

10. Landvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar hjá Meiri-Tungu í Holtum 
upp Land að Múla.

11. Fljótshlíðarvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar hjá Garðsauka inn 
Fljótshlið að Hlíðarenda.

12. Hafnarbraut: Frá Höfn í Hornafirði á Suðurlandsveg hjá Hólum.
13. Reykjanesbraut: Frá Reykjavík um Hafnarfjörð til Keflavíkur.
14. Vífilsstaðavegur: Frá vegamótum Hafnarfjarðarvegar til Vífilsstaða.
15. Útvarpsstöðvarvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar fvrir innan Revkja- 

vík að Útvarpsstöð á Vatnsendahæð.
16. Þykkvabæjarvegur: Frá vegamótum Suðurlandsvegar fvrir vestan Ægi- 

síðu að fvrirhuguðu brúarstæði á Hólsá.

B. Um Vesturland:
1. Vesturlandsvegur: Fiá vegamótum hjá Ártúni við Elliðaár um Mosfellssveit 

og Kjalarnes, kringum Hvalfjörð, vfir Ferstikluháls, um Svínadal, um Hest-
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liáls, þvert yfir Borgarfjörð sunnan við Grímsá, yfir Hvítárbrú lijá Hvítár- 
völlum og á vegamót Borgarnesbrautar norðan við Gufá. Um Norðurárdal, 
Bjarnadal, Sökkólfsdal, Miðdal, Búðardal, Svínadal, kringum Gilsfjörð, vfir 
Geiradal, um Þorskafjarðarheiði og Langadal að Arngerðarevri.

2. Hafnarfjallsvegar: Frá vegamótum Vesturlandsvegar bjá Ferstiklu út með 
Hvalfirði, um Leirársveit og Andakil á vegamót Vesturlandsvegar bjá Hvit- 
árvöllum.

3. Akranesvegur: Frá Akranesi inn að vegamótum Hafnarfjallsvegar hjá 
Lambhaga.

4. Borgarnesbraut: Frá Borgarnesi að vegamótum Vesturlandsvegar norðan 
Gufár.

5. Borgarfjarðarbraut: Frá vegamótum Vesturlandsvegar bjá Hauguni um 
Stafholtstungur vfir Hvítárbrú á Kálffossi.

6. Stgkkishóhnsvegur: Frá vegamótum fvrir ofan Borgarnes um Mýrar, um 
Kerlingarskarð og Helgafellssveit til Stykkishólms.

7. Ólafsvikurvegur: Frá vegamótum Stykkisbólmsvegar austan við Straum- 
fjarðará um Staðarsvcit og Fróðárbeiði til Ólafsvíkur.

8. Hellusandsvegur: Frá Ólafsvík um Ennisdal til Hellusands.
9. La.rárdalsvegur: Frá vegamótum sunnan Laxár um Laxárdal og Laxárdals- 

heiði að veganiótum Strandavegar utan Borðeyrar.
10. Strandavegur: Frá vegamótum við Hrútafjarðará um Borðevri, út með 

Hrútafirði, um Stikuháls, meðfram Bitrufirði, um Bitrubáls, Kollafjörð, 
Hólmavík, Steingrímsfjarðarbeiði að vegamótum Vesturlandsvegar á 
Þorskafjarðarheiði.

11. Steinadalsvegur: Frá vegamótum Vesturlandsvegar hjá Brekku í Gils- 
firði um Steinadal og Steinadalsbeiði að vegamótum Strandavegar i 
Kollafirði.

12. Vestfjarðavegur:
a. Frá Isafirði um Breiðadalsheiði inn fyrir Önundarfjörð um Gemlu- 

fallsbeiði að Gemlufalli við Dýrafjörð.
b. Frá Þingevri um Brekkudal að Rafnsevri.
c. Frá Bíldudal um Hálfdán fvrir Tálknafjarðarbotn um Mikladal til 

Geirseyrar við Patreksfjörð.
13. fíolungavíkurvegur: Frá ísafirði um Hnífsdal til Bolungavíkur.

C. Um Norðurland:
1. Norðurlandsvegur: Frá vegamótum hjá Dalsmynni í Norðurárdal, uni 

Holtavörðubeiði, Hrútafjörð og Hrútafjarðarháls yfir Miðfjarðará lijá 
Reykjum, um Línakradal, Auðunnarstaðaháls, um Víðidalsárbrú bjá 
Lækjamóti, um Gljúfurárbrú hjá Miðhópi, yfir Vatnsdalsárbrú bjá Hnaus- 
um, um Blöndubrú hjá Blönduósi, um Langadal og Stóra-Vatnsskarð. Yfir 
Skagafjörð um Norðurárdal, Öxnadalsheiði, Öxnadal, Þelamörk og Krækl- 
ingahlíð til Akureyrar. Vfir Vaðlaheiði, um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði 
og Aðalreykjadal til Húsavíkur. Um Revkjaheiði, Kelduhverfi að vega- 
mótum austan við Jökulsárbrú nálægt Ferjubakka.
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2. Hvammstangabraut: Frá Hvammstanga að vegamótum hjá Stóra-Ósi.
3. Miðfiarðarvegur: Frá vegamótum sunnan Melstaðar að Litlu-Tungu.
4. Vesturhópsvegur: Frá vegamótum Norðurlandsvegar hjá Vatnshorni að 

Vesturhópsvatni móts við Breiðabólsstað.
5. Vatnsdalsvegur: Frá Vatnsdalshólum að Undirfelli.
6. Svínvetningabraut: Frá Blönduósi að Svinavatni.
7. Skagastrandarvegur: Frá Blöndubrú við Blönduós til Skagastrandar.
8. Siglufjarðarvegur: Frá Hofsósi um Sléttuhlíð og Fljót til Siglufjarðar.
9. Sauðárkróksvegur: Frá Sauðárkróki að vegamótum austan við Viðimýri.

10. Hofsósvegur: Frá Sauðárkróki um Héraðsvatnabrýr og Hegranes, Við- 
víkursveit, um brú á Hjaltadalsá, um Óslandshlið til Hofsóss.

11. Eyjafiarðarbraut: Frá vegamótum sunnan Akurevrar að Saurbæ ásamt 
brautinni að Kristneshæli.

12. Dalvikurvegur: Frá Dalvík um hrú á Svarfaðardalsá hjá Árgerði um Ár- 
skógsströnd og Arnarneshrepp, um brú á Hörgá hjá Möðruvöllum að vega- 
mótum Norðurlandsvegar á Moldhaugahálsi.

13. Mývatnssveitarvegur: Frá Breiðamýri um Mývatnsheiði að Skútustöðum.
14. Tjörnesvegur: Frá Húsavik kringum Tjörnes að vegamótum Norðurlands- 

vegar hjá Lóni í Kelduhverfi.
15. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur: Frá vegamótum austan við Jökulsá i 

Axarfirði um Kópaskerskauptún, yfir Melrakkasléttu um Blikalón og 
Raufarliöfn, um Hálsa, hjá Svalbarði, um Þistilfjörð til Þórshafnar.

D. Um Austurland:
1. Austurlandsvegur: Frá vegamótum Norðurlandsvegar austan við Jökuls- 

árbrú i Axarfirði, um Hólsfjöll hjá Grímsstöðum, hjá Möðrudal, um 
Möðrudalsöræfi, um Jökuldal lijá Skjöldólfsstöðum, um Jökulsárbrú lijá 
Fossvöllum, um Hróarstungu, um Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um 
Velli og Skriðdal, um Breiðdalsheiði, um Breiðdal, hjá Eydölum, um 
Strætishvarf, um Berufjarðarströnd til Djúpavogs. Um Geithellnahrepp 
yfir Lónsheiði.

2. Stranda- og Vopnafiarðarvegur: Frá Þórshöfn þvert yfir Langanes um 
Strandir, Sandvikurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og Jökulsárhlíð að 
vegamótum Austurlandsvégar vestan við Jökulsárbrú hjá Fossvöllum.

3. Úthéraðsvegiir: Frá vegamótum Fjarðarheiðarvegar austan við Eyvind- 
arárbrú, um Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþinghá að Óshöfn.

4. Upphéraðsvegur: Frá Lagarfljótsbrú vestan Fljóts að Brekku í Fljótsdal.
5. Fjarðarheiðarvegur: Frá vegamótum Austurlandsvegar hjá Egilsstöðum 

um Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar.
6. Fagradalsbraut: Frá vegamótum Austurlandsvegar hjá Egilsstöðum um 

Fagradal til Reyðarfjarðarkauptúns.
7. Eskifiarðarvegur: Frá Reyðarfjarðarkauptúni til Eskifjarðarkauptúns.
8. Norðfiarðarvegur: Frá Eskifirði til Neskaupstaðar.
9. Fáskrúðsfiarðarvegur: Frá Fagradalsbraut í Reyðarfirði um Sléttuströnd 

og Hrossadalsskarð að Búðum í Fáskrúðsfirði.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 169
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10. Mjóaffarðarvegur: Frá Fagradalsbraut við Köldukvísl um Evvindardal, 
Slcnjudal og Mjóafjarðariieiði að Mjóafirði.

2. gr.
Aftan við 3. gr. bætist 2 nýjar málsgreinar, er orðist svo:
Þar, sem mörk kaupstaðar- eða verzlunarlóðar eru ekki ákveðin, úr-

skurðar ráðberra, bvar þjóðvegur endar.
Nú nær byggð meðfram slíkum vegi út fyrir mörk kaupstaðar- eða verzl-

unarlóðar, og skal þá ekki telja þjóðveg lengra en þar að, sem byggð telst enda 
samkvæmt úrskurði ráðherra.

3. gr.
1. málsgrein 8. gr. skal orða svo:
Sýslunefndir liafa, undir vfirumsjón vegamálastjóra, umsjón og stjórn 

þeirra vegagerða og þess viðbalds, sem kostað er af sýslusjóði eða sýsluvega- 
sjóði; fela má sýslunefnd oddvita sinum umsjón með tilteknum vegagerðum, 
eða sýslunefndarmanni eða hreppsnefndum umsjón með sýsluvegagerð, hverj- 
um í sínum lireppi, og ber þeim, sem umsjón er falin, að ráða til þann verk- 
stjóra, sem hæfur er til þess starfa. Skvlt er sýslunefndum að hlíta ráðum 
vegamálastjóra um framkvæmd vegagerða.

4. gr.
Aftan við síðari málsgrein 11. gr. skal bæta:
Þar, sem enginn skurður er meðfram vegi, má girðingu ekki setja nær 

miðju vegar en 4 metra og ekki reisa bús nær en 8 metra, nema sérstök lieim- 
ild komi til.

5. gr.
12. gr. skal orða svo:
Ríkissjóður kostar umbætur og viðhald þjóðvega. Skulu þeir gerðir ak- 

færir svo fljótt sem fé er veitt til í fjárlögum. Nú verður álitið gagnlegt að 
gera einlivern þjóðvegarkafla akfæran, og má þá, þegar sérstakar ástæður 
eru fyrir hendi, gera það að skilyrði, að lilutaðeigandi sveitarfélög eða sýslu- 
félög' leggi fram tiltekinn liluta alls vegagerðarkostnaðar.

6. gr.
13. grein skal orða svo:
Stjórn vegamálanna ákveður, livaða fjallvegir skuli gerðir akfærir. Aðrir 

fjallvegir skulu gerðir reiðfærir og varðaðir svo sem nauðsyn her til. Greiðist 
kostnaður við þá úr ríkissjóði.

7. gr.
Aftan við 36. gr. bætist ný málsgrein, er orðist svo:
Hvergi má festa upp auglýsingaspjöld meðfram alfaravegum utan kaup- 

staða og kauptúna, eða setja upp auglýsingar á annan hátt, nema um opinber- 
ar tilkvnningar sé að ræða.



Heimilt er þó þeim, sem býr við alfaraveg, að auglýsa þar atvinnurekstur 
sinn.

8. gr.
30. gr. orðist svo:
Brýr skal gera samkvæmt lögum nr. 32 23. júní 1932.

9. gr.
Aftan við 44. gr. komi ný málsgrein, er orðist svo:
Þyki vegamálastjórninni ástæða til að halda akfærum kafla þjóðvegar 

með snjómokstri að vetrarlagi, má telja þann kostnað með viðhaldi vegarins.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 57 19. maí 1930.

11- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

12. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra inn í megin- 

mál laga nr. 41 4. júní 1924 og gefa þau út svo breytt sem vegalög.
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Nd. 755. Lög
um varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til íslands.

(Afgreidd frá Nd. 20. maí).
Samhljóða þskj. 657.

Nd, 756. Lög
um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

(Afgreidd frá Nd. 20. maí).
Samhljóða þskj. 391.

Ed. 757. Nefndarálit
um frv. til laga um æðsta dóm.

Frá 1. minni hl. allsherjarnefndar.

Undirritaður telur ekki rétt að samþykkja frv. þetta á þessu þingi. Sér- 
staklega get ég fvrir engan mun fallizt á 4. lið 4. gr.

Alþingi, 20. mai 1933. 
Magnús Torfason.
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til laga urn breyt. á lögum nr. 17 9. júlí 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 ríkissjóði, er nemi kr. 1,50 

fvrir hvern gjaldskyldan mann.
2. gr.

3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir í sjóðinn 3 kr. á ári, en kvenmaður 

1 kr. 50 au.
3- gr.

12. gr. laganna skal orða svo:
í hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verðugir um- 

sækjendur hafa gefið sig fram, úthluta öllu því gjaldi, er gjaldskyldum mönnum 
ber að greiða það ár í kaupstaðnum eða hreppnum, ennfremur % af þeim styrk, 
sem lagður er til stvrktarsjóðsins úr ríkissjóði á árinu, og hálfum vöxtum af 
styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan. Ennfremur er bæjarstjórnum og 
hreppsnefndum heimilt að bæta við árlegt úthlutunarfé allt að jafnmikilli upp- 
hæð úr bæjar- eða sveitarsjóði og til úthlutunar kemur af framlagi ríkissjóðs.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi nuinin lög nr. 33 26. okt. 1917, um breyting 

á lögum nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 758. Frumvarp

Ed. 759. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

Frá Jakob Möller.
Við 16. gr. 9. Nýr liður:
Til Veiði- og loðdýrafélags íslands .................................................. 500

Ed. 760. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

Frá Jóni Baldvinssvni.

Við 25. gr. Greinin skal falla niður.



Pingskjal 761—763 1269

við frv. til fjárlaga fvrir árið 1934 og við brtt. á þskj. 733.

I. Frá Pétri Magnússyni.
Við 15. gr. 26. Nýr liður:

Til Árna Skúlasonar, til framhaldsnánis i húsgag'nasmiði 500
II. Frá Jakob Möller.

Við 16. gr. 24. Nýr liður:
Til Boga A. J. Þórðarsonar, stvrkur til vélakaupa til

Ed. 761. Breytingartillögur

prjónaverksmiðju hans................................................................ 3000
Til vara................................................................................... 1000

III. Frá Jóni Jónssyni og Magnnsi Torfasyni.
Við brtt. 733, XL (Við 22. gr. I.).

Fvrir „hæfilegu verði“ kemur: því verði, er dómkvaddir menn 
meta.

Ed. 762. Nefndarálit

um frv. til laga um bráðabirgðaverðtoll.

Frá meiri lil. fjárhagsnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. gangi fram, en mun flvtja 
nokkrar brevtingar á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 22. mai 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,
form., frsm. fundaskrifari.

Nd. 763. Nefndarálit

um frv. til laga um brevting á lögum' nr. 55 7. mai 1928, um bann gegn drag- 
nótaveiði i landhelgi.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin telur rétt sökum nauðsynja sjómanna þeirra, er kost eiga á góð- 
um markaði fvrir fisk, veiddan i dragnætur í sumar, að gera þær tilslakanir 
á banninu gegn dragnótaveiðum innan landhelgi, sem frv. fer fram á. Að vísu 
hafði þingið svnjað um staðfestingu á bráðabirgðalögum frá síðastl. ári um 
tilslakanir á banni gegn þessum veiðum, en þeim tilslökunum fylgdu mjög 
margir þingmenn í fyrra, eins og meðfylgjandi undirskriftaskjal sýnir. Nú eru
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betri markaðsskilyrði fyrir hendi en um var vitað þegar sú svnjun fór fram, og 
því líklegt, að málið þyki liorfa öðruvísi við nú en þá.

Af því nefndinni þótti betur fara á því, að allar undanþáguheimildir lag- 
anna væru i sömu grein þeirra, leggur hún til, að frv. sé samþykkt jneð eftir- 
fylgjandi

BREYTINGU.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við 2. gr. laga nr. 55 1928 bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
A svæðinu frá Hjörleifshöfða vestur um til Látrabjargs skulu veiðar með 

dragnótum levfðar í landhelgi frá 15. júní til 30. nóvember ár hvert.

Alþingi, 22. maí 1933.

Sveinn Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Bjarni Ásgeirsson,
form. frsm.

Ólafur Thors, Bergur Jónsson,
með fyrirvara. með fyrirvara.

Fylgiskjal.

Undirritaðir alþingismenn skora hér með á ríkisstjórnina að setja, að Al- 
þingi slitnu, bráðabirgðalög um breyting á 1. nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn 
dragnótaveiðum í landhelgi, samkvæmt frumvarpi því, er lá fyrir neðri deild 
Alþingis um málið á þingskjali 263, og með breytingum þeim, er um ræðir á 
þingskjali 622.

Alþingi, 10. maí 1932.

Heðinn Valdimarsson, Vilm. Jónsson. Haraldur Guðmundsson
H. Steinsson. Jón Baldvinsson, Sveinn Ólafsson. Bjarni Ásgeirsson

Guðbr. Isberg. J( 
Steingr. Steinþórsson. 

Jón Ólafsson,
Bj. Snæbjörnsson. 

Bergur Jónsson.

íann Þ. Jósefsson. 
Bernli. Stefánsson.

Ingvar Pálmason. 
Magnús Jónsson.

Einar Árnason.

Sveinbjörn Högnason. 
Jónas Þorbergsson.

Páll Hermannsson. 
Guðrún Lárusdóttir. 
Guðm. Ólafsson.

Ofanritaðri áskorun levfi ég mér að beina til hæstv. atvinnumálaráðherra, 
með þeirri brevtingu, að dragnótaveiðar verði lieimilaðar frá maílokum til 
áramóta.

Ólafur Thors.
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við frv. til laga uni veiting ríkisborgararéttar.

Frá meiri liluta allsherjarnefndar.

Inn í frvgr. bætist:
a. Eftir 1. lið komi nýr liður:

Björn Franzson, stúdent í Reykjavik, fæddur í Noregi.
b. Eftir 2. lið komi nýr liður:

Hermannsen, Störker Cedrup, vélstjóri i Vestmannaeyjum, fæddur í 
Noregi.
Röðin breytist samkvæmt þvi.

Nd. 764. Breytingartillögur

Nd. 765. Lög
um breyting á lögum nr. 10 20. júní 1923, um sýsluvegasjóði.

(Afgreidd frá Nd. 22. maí).

1- gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
í sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum skattskyldum fast- 

eignum innan sýslu. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi af ábúanda bverrar 
jarðar, en af eiganda hverrar lóðar og búseignar í kauptúnum. Sýslunefnd á- 
kveður jafnan fyrir eitt ár í senn, hve hár skuli vera það ár vegaskattur af lönd- 
um og lóðum, en hann má ekki lægri vera en 2 af hverju þúsundi virðingar- 
verðs samkvæmt fasteignamati og ekki bærri en 6 af þúsundi, nema samþykki 
atvinnumálaráðherra komi til í bvert sinn. Vegaskattur af búseignum skal 
jafnan vera helmingi lægri að lilutfallstölu en ákveðið befir verið af löndum 
og lóðum.

Þegar ákveðinn er vegaskattur, skal miðað við áætluð gjöld til vegabóta, að 
viðbættri eyðslu umfram áætlun undanfarið ár, en að frádregnu áætluðu tillagi 
ríkissjóðs, ef til þess kemur, samkvæmt 8. gr. Með gjöldum til vegabóta teljast 
vextir og afborganir af lánum, teknum til vegabóta, enda liafi ráðherra samþykkt 
lánskjörin, að fengnum tillögum vegamálastjóra.

2. gr.
Á eftir 3. gr. laganna kemur ný grein, sem verður 4. gr., svo hljóðandi, og 

breytist greinatala samkvæmt þvi:
Vegaskatt er breppsfélagi lieimilt að greiða úr sveitarsjóði að nokkru eða 

öllu leyti, sé það samþvkkt með meiri liluta atkvæða á lögmætum sveitarfundi, 
og sé tilkynning þar um komin til sýslumanns fyrir 1. apríl. Gildir sú skipun
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þangað til fundarsamþykktin er úr gildi numin með sama hætti. Jafnar þá 
hreppsnefnd skattinum niður með útsvörum, og skal hreppsnefndaroddviti 
greiða hann sýslumanni á gjalddaga. Nú á einhver fasteign í hreppi eða kaup- 
túni, aðra en jörð í fastri ábúð eða jarðarliluta, en er þar ekki útsvarsskyldur, 
eða greiðir þar ekki útsvar eftir sömu regluxn og aðrir, og er þá hreppsnefnd 
heimilt að krefja eiganda um vegaskattinn sem þúsundgjald af eigninni, eftir 
þvi, sem hann er ákveðinn að lögum. — Gjald þetta liefir lögtaksrétt.

3. gr.
8. gr. laganna skal orða svo:
Nú er á einu ári varið meira fé úr sýsluvegasjóði og með framlagi samkv. 

síðari málsgr. 5. gr. en svarar 2%o af fasteignaverði landa og lóða og l%0 af fast- 
eignaverði húsa, og skal þá ríkissjóður greiða á móti því, sem umfram er, sem 
hér segir: Móts við það framlag, sem svarar lil 2/cc—4%o af land- og lóðaverði 
og l%o—2%c af húsaverði, greiðist jafnmikið framlag úr ríkissjóði, en móts við 
það, sem umfram er, greiðist tvöfalt úr ríkissjóði.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi nuniin lög nr. 28 31. 

maí 1927.

5. gr.
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella texta þeirra inn í niegin- 

mál laga nr. 10 20. júní 1923, um sýsluvegasjóði, og gefa þau út svo breytt.

Nd. 766. Breytingartillögur

við frv. til ábúðarlaga.

Frá Sveini Ólafssyni.

1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Jarðir má sameina, ef sveitarstjórn samþvkkir. Fleytimagn þeirra 

jarða samtals fari þó eigi yfir 46 kúgildi í sveit eða 36 við sjó, ef einn bú- 
andi nvtjar, sbr. þó 3. gr. 3. málsgr. og 11. gr. 4. málsgr. Ákvæði þessi taka 
ekki til jarða þeirra, sem eru í ábúð sama manns er lög þessi öðlast gildi, 
meðan sú ábúð varir.

Landeiganda er heimilt að skipta jörð sinni í tvær eða fleiri jarðir.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Hver maður, sem á jörð og nytjar eigi sjálfur, skal skyldur að selja 
hana öðrum á leigu, ef eftirgjald býðst 2% eða meira af fasteignamati 
lands og jarðarhúsa, enda auglýsi hann jörð til leigu fvrir marzlok.

Nú byggist jörð ekki fyrir sumarmál, og getur landeigandi þá boðið 
sveitarstjórn jörðina til ráðstöfunar gegn eigi lægra gjaldi en segir í 1.
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málsgr. Sinni sveitarstjórn eigi þeirri inálaleitan áður 3 vikur líða, ráð- 
stafar landeigandi jörðinni sem hentast þykir um allt að 3 áruin, en bjóði 
þá aftur sveitarstjórn sem fvrr segir, ef ekki er ráðin föst bygging. Verði 
slík jörð landeiganda arðlaus 1 ár eða fleiri, þarf bann eigi að greiða af 
lienni opinber gjöld eða lialda uppi lögskiluin liennar vegna.

3. Við 7. gr. Greinin orðist þannig:
Hafi landsdrottinn vanrækt að gefa bvggingarbréf, skal líta svo á, að 

leigumáli sé óbreyttur sá, er síðast var, nema annarliyor aðila sanni, að 
annan veg hafi samið verið.

4. Við 9. gr.
a) Fyrsta málsgr. orðist svo:

Jörð skal að jafnaði bvggja æfilagt, nema nauðsvn beri til að ráð- 
stafa lienni um stuttan tíma, svo sem embættisjörð, skólasetri eða öðr- 
um jörðum, er líkt liagax til um, sbr. þó 3. málsgr. Samið geta aðilar þó 
um ákveðinn byggingartíma, og er þá slikur samningur jafnt bindandi 
fyrir báða.

b) Fyrir „trúnaðarmanns .... úttektarmanna“ i 3. málsgr. komi: sveitar- 
stjórnar.

c) Fyrir „vergagna“ í 4. málsgr. komi: vervistar.
5. Við 10. gr. Greinin falli niður.
6. Við 12. gr. Fyrir „liefir lagt til .... verða nú eigi“ í 6. málsgr. komi: hefir 

áður lagt til nægileg peningsbús, sem nú verða eigi.
7. Við 17. gr. Fyrir „liús“ í 1. málslið komi: jarðarhús.
8. Við 18. gr. Greinin orðist þannig:

Nú treystist landsdrottinn ekki að fullnægja þeim skvldum, sem á 
liann eru lagðar með lögum þessum, og skal bann þá bjóða leiguliða jörð- 
ina til kaups fyrir það verð, er dómkvaddir menn meta, ef ekki semur 
um verð. Hafni leiguliði kaupum, skal jörð boðin sveitarfélagi jneð sama 
hætti, en hafni sveitarfélag einnig kaupum, getur landsdrottinn selt jörð 
bverjum sem kaupa vill.

Kauptilboðum til leiguliða og sveitarstjórnar skal svarað á 5 vikna 
fresti, ella má svo álíta, að tilboði sé hafnað.

9. Við 23. gr. Fyrir „vergögn“ í 2. málsgr. komi: vervist.
10. Við 24. gr. Greinin orðist svo:

Um innstæðukúgildi á leigujörðum fer eftir samkomulagi landsdrott- 
ins og leiguliða. Innstæðukúgildi mega ekki fleiri vera en eitt fyrir liver 
9 kúgildi, er jörðin telst fleyta. Leiguliði ábvrgist innstæðu og skilar lienni 
í leigufæru ástandi við brottför.

11. Við 25. gr.
a) Fyrir „Búnaðarfélag Islands" i 1. málsgr. komi: sveitarstjórn.
b) Fyrir „vergagna“ í 3. niálsgr. komi: vervistar.

12. Við 37. gr. Fyrir „álna“ i 1. málsgr. komi: fóta.
13. Við 38. gr. Fvrir „% og %“ í 1. málslið komi: % og %.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 160
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14. Við 40. gr.
a) Fyrir „trúnaðarmanns .... lslands“ koini: sveitarstjórn.
b) Fyrir „eftir því sem úttektarmenn .... landskuld á jörðinni“ komi: 

eftir því sem landskuld hefir þá hækkað á jörðinni.
15. Við 41. gr. Fyrir „trúnaðarmanns Búnaðarfélags íslands" í 2. málsgr. komi: 

sveitarstjórnar.
16. Við 51. gr. Fvrir „að liann liafi krafizt álags“ komi: að liann liafi að lög- 

um krafizt álags.

Ed. 767. Nefndarálit

um frv. til laga um Kreppulánasjóð.

Frá landhúnaðarnefnd.

Eitt örðugasta og mikilvægasta verkefni þings og þjóðar nú sem stendur 
er að ráða hætur á hinum miklu erfiðleikum, sem landbúnaðurinn er í. Fyrir 
þinginu liggja ýtarlegar skýrslur um efnaliagsástæður bændastéttarinnar. Er 
með skýrslum þessum lagður góður grundvöllur fvrir ráðstöfunum landbún- 
aðinuin til viðreisnar, enda eru frv. miðað við þann fróðleik, er þær veita. Er 
með frv. fundin mjög heppileg leið til að lctta liinum mikla skuldaþunga af 
hændastéttinni, sem lagzt liefir á liana á síðasta áratug.

Þrátt fyrir þetta lítur nefndin svo á, að æskilegt sé að gera á frv. nokkrar 
hrevtingar. Fvrst og fremst virðast vextir af lánum, er Kreppulánasjóður veit- 
ir hændum, alls ekki mega hærri vera en 4%, þegar litið er til þess, hve mikl- 
ar skuldir hvíla á húum bænda og live erfiðlega liorfir um að láta þau bera 
sig. Eftir frv. mundu raunverulegir vextir verða allt að 4,7% eða meira, þar 
sem gert er ráð fvrir allt að 10% afföllum af vaxtabréfunum.

í frv. eins og það var lagt fvrir þingið var gert ráð fvrir, að bréfin væru 
með nafnverði fullgildur gjaldeyrir til greiðslu eldri skulda, og með því móti 
urðu vextir aðeins 4%.

Mótmæli munu liafa komið fram frá Landshankanum gegn þvi, að bréfin 
yrðu affallalaus, og því er vitanlega ekki að neita, að líkur eru til, að bank- 
inn híði nokkurn lialla af því að verða að taka bréfin affallalaus gegn 4%% 
vöxtum, miðað við að lána fé sem því neniur með núv. útlánsvöxtum. Á hitt 
er þó að líta, að hankanum mun vera kleift að lækka samtímis nokkuð innláns- 
vöxtu af innstæðum og útlánsvöxtu um leið, sem atvinnuvegirnir sárþarfnast; 
yrði þá tap hankans af hréfunum að sama skapi minna. Svo er og liitt, að 
Kreppulánasjóðurinn mun ekki að litlu leyti stuðla að því, að bankanum greið- 
ist útistandandi lán, svo og að útlánastarfsemi lians meðal hænda í framtíð- 
inni verði langtum trvggari fvrir hatnandi afkomu þeirra.

Það virðist því ekki mjög viðurhlutamikið að fvrirskipa, að vaxtabréfin 
séu affallalaus, á þann liátt sem upphafl. frv. gerði ráð fyrir.
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Sú uppástunga hefir komið fram, að stjórn Kreppulánasjóðsins gæfi sjálf 
út skuldabréfin, í stað þess að ríkisstjórnin gerði það, og að til tryggingar þeim 
væru svo skuldabréfin frá lántakendum, stofnfé sjóðsins og ríkisábyrgð.

Á þetta fyrirkomulag að trvggja enn betur, að árgjöldin frá lántakendum 
gangi beint til að inna af höndum þær greiðslur, sem á sjóðnum hvíla, svo að 
hann veéði ríkissjóðnum til sem minnstrar byrði umfram það, sem flýtur af 
stofnfjárframlaginu í upphafi.

Nefndin gerir ráð fyrir, að vmsum bændum muni að sjálfsögðu verða veitt 
lán úr sjóðnum, þrátt fvrir það, að þeir séu svo efnum búnir, að ekki sé ástæða 
til að krefjast afsláttar á skuldum þeirra, og kemur þá ekki til, að frv. til 
skuldaskila fvrir þá verði samið. Það virðist fullhart gagnvart veðhöfum að 
veita sjóðsstjórninni skilyrðislausan rétt til að svipta þá að nokkru verulegu 
leyti þeirri trygging, er veðsetning veitir þeim (sbr. 15. gr.).

Þá vill nefndin taka beint fram i lögunum, að vextir, sem lántakendur 
greiða, skuli ekki vera hærri en 4%. Jafnframt leggur hún áherzlu á, að lán 
úr sjóðnum séu veitt til mismunandi langs tíma eftir ástæðum.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGUM.

1. 1 stað tveggja fyrstu gr. frv. koma þrjár nýjar greinar, svo liljóðandi:
a. (1. gr.) Á tímabilinu frá 1. júlí 1933 til 31. des. 1942 leggur ríkissjóður 

fram allt að 2,5 millj. kr. til sérstakrar lánsstofnunar, er nefnist Kreppu- 
lánasjóður. Skulu árlegar vaxtagreiðslur Búnaðarbanka Islands, þar með 
taldar vaxtagreiðslur Ræktunarsjóðs og veðdeildar bankans, ganga upp 
í ofannefnt framlag ríkissjóðs, sem er vaxtalaust stofnfé Kreppulánasjóðs.

b. (2. gr.) Til viðbótar ofangreindu stofnfé skal útvega Kreppulánasjóði 
starfsfé með útgáfu handhafaskuldabréfa. Skulu þau gefin út af stjórn 
sjóðsins, og má fjárhæð þeirra nema allt að 9 millj. kr. Trygging fyrir 
skuldabréfunum skal vera:

1. Stofnfé sjóðsins.
2. Skuldabréf þau, er sjóðurinn fær frá lántakendum.
3. Ábyrgð ríkissjóðs.
Vextir af bréfunum skulu vera 4,5 % á ári. Þau skulu gefin út í ein- 

um flokki, og skal innlevsa eigi minna en 1/40 hluta þeirra á ári hverju, 
í fyrsta sinn 1935. Fjármálaráðherra gefur fyrirmæli um sjóðinn, og skal 
þar nánar kveðið á um gerð bréfanna, fjárhæð þeirra, greiðslu vaxta, 
innlausn þeirra og annað, er þurfa þykir.

Færi svo, að reiðufé Kreppulánasjóðs reyndist eigi nægjanlegt til að 
greiða skuldbindingar hans, skal ríkissjóður leggja fram það, sein á vant- 
ar, og skulu þá þau framlög síðar endurgreiðast af eignum sjóðsins, ef 
þær lirökkva til.

c. (3. gr.) Skuldabréf Kreppulánasjóðs skulu með nafnverði vera gildur 
gjaldeyrir til greiðslu á skuldum eldri en frá 1. jan. 1933, að svo miklu



1276 Pingskjal 767

leyti sem þær eru ekki trvggðar með fasteignaveði eða handveði, svo sem 
nánar er fyrir mælt í lögum þessum. Sama gildir um greiðslu á víxlum, 
sem gefnir hafa verið út eftir 1. jan. 1933, ef skuldin upphaflega hefir 
verið stofnuð fyrir þann tíma.

2. Við 3. gr., sem verði 4. gr.
a. Síðari málsl. fyrri málsgr. falli burt.
b. 1 stað „ríkisskuldabréfum“ í síðari málsgr. komi: skuldabréfum Kreppu- 

lánasjóðs.
3. Við 9. gr., sem verði 10. gr.

Aftan við 1. málsl. bætist: ef bún telur að bann þurfi að fá eftirgjöf á 
skuldum.

4. Við 15. gr., sem verði 16. gr.
Aftan við 1. tölulið bætist: enda óski veðbafi ekki eftir kaupum á liinni 

veðsettu eign fvrir að minnsta kosti 15% liærra verð en matsverð.
5. Við 16. gr., sem verði 17. gr.

Annar málsl. orðist þannig: Hann má ekki selja eignir sínar umfram 
venjulega afurðasölu og ekki veðsetja þær, nema fyrir nauðsynleguin rekstr- 
arlánum, og yfirleitt ekk,i gera neinar þær ráðstafanir, er veruleg áhrif geti 
haft á efnahag hans.

6. Við 17. gr., er verði 18. gr.
a. í stað „skuldarinnköllun“ í síðasta málsl. komi: skuldainnköllun.
b. 1 stað „réttaraðgerða“ í sama málsl. komi: réttargerða.

7. Við 18. gr., er verði 19. gr.
í stað síðari málsl. 1. málsgr. komi: Vextir af lánunum skulu vera 4 

af hundraði á ári. Lánstiminn skal fara eftir ákvörðun sjóðsstjórnar, þó 
aldrei lengri en 42 ár. Afborgunarskilmálum skal eftir því sem unnt er baga 
svo, að Kreppulánasjóður geti staðið straum af innlausn skuldabréfa sinna 
samkvæmt 2. gr.

8. Við 21. gr., sem verður 22. gr. 1 stað „1934“ komi: 1935.
Við 22. gr. Greinin falli burt.
Við 23. Greinin orðist þannig:

Auk þeirra lána, er ræðir um bér að framan, er stjórn Kreppulánasjóðs, 
með samþykki ráðherra, beimilt að veita bændum lán til greiðslu á um- 
sömdum afborgunum og vöxtum fasteignaveðslána í opinberum lánsstofn- 
unum, eftir þvi sem nánar kann að verða ákveðið i sérstökum lögum.

Alþingi, 22. mai 1933.

o o

Páll Hermannsson, 
form.

Pétur Magnússon, 
fundaskr.

Jón Jónsson, 
frsm.
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Nd. 768. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1934.

(Eftir 3. umr. í Ed ).

I. KAFLI. 

Tekjur:

1. gr.
Árið 1934 er ætlazt til, að tekjur rfkisins verði svo sem talið er i 2.—5. gr., 

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

2. gr.
Ætlað er á, að þessir skattar og tollar nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur............................................................................ 370000
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................................... 1000000
3. Lestagjald af skipum.................................................................. 45000

1415000
4. Aukatekjur.............................................. ....................................... 550000
5. Erfðafjárskattur............................................................................ 55000
6. Vitagjald........................................................................................... 425000
7. Leyfisbréfagjöld ... ................................................................... 15000
8. Stimpilgjald........... .................................................................. 400000
9. Skólagjöld ..................................................................................... 15000

10. Bifreiðaskattur ............................................................................ 280000
1740000

11. Útflutningsgjald...........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vfn,

800000

ávaxtasafi og gosdrykkir).......................................................... 450000

Flyt ... 1250000 3í55000
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kr. kr.

Flutt ... 1250000 3155000
13. Tóbakstollur................................................................................... 1150000
14. Kaffi- og sykurtollur................................................................... 975000
15. Aunað aðflutningsgjald .......................................................... 100000
16. Vörutollnr ..................................................................................... 1200000
17. Verðtollur ...................................................................................... 1000000

5675000
18. Gjald af innlendum tollvörum ........................................ 150000
19. Skemmtanaskattur ................................................................... 100000

Samtals ... ............ 9080000

3. gr.

kr. kr.

A.
I. Tekjur af rekstri rikisstofnana eru áætlaðar:

1. Rekstrarbagn. simans .................................................
2. — vineinkasölu ........................................
3. — tóbakseinkasölu ...............................
4. — rikisprentsmiðju
5. — rikisvélsmiðju ............
6. — Vifllsstaðabús .........................................
7. — Kleppsbús ... ............. ......................

215000
700000
350000
40000
25000
4000
3000

1337000

II. Frá dregst:
1. Rekstrarhalli póstsjóðs .................................................
2. — útvarps..........................................................

17140
11125

28265

Eftir • • • • • • 1308735
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Sundurliðun. kr. kr.

Póstsjóður.
I. Gjöld:

1. Laun:
a. Eftir launalögum........................................ 110000
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur 87000
c. Bréfhirðingamenn........................................ 25000

222000
2. Póstflutningar ................................................. ............ 260000
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik, eftir
reikningi ... ................................................. 24000

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan
Reykjavíkur ................................................. 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á
stærri póststofum og póstafgreiðslum 12000

d. Önnur gjöld ............................................... . 65000
e. Fyrning húsa (sjá 20. gr.).................... 4140

125140
607140

II. Tekjur ............................................................................. ............ 590000

Fært á 3. gr. A. II. 1. tekjuhalli ............ 17140

Síminn.
I. Tekjur............................................................................ ............ 1750000

II. Gjöld:
a. Til einkasíma i sveitum ............................... ............ 30000
b. Til starfrækslu landssimanna m. m.:

1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-
anna................................................................... 60000

2. Ritsímastöðin i Reykjavik ...................... 157000
3. Loftskeytastöðin i Reykjavik.................. 31000
4. Bæjarsiminn i Reykjavik og Hafnarfirði 490000
5. Áhaldahúsið ................................................. 12000
6. Ritsimastöðin á Akureyri ...................... 45000
7. Ritsimastöðin á Seyðisfirði...................... 58000
8. Ritsimastöðin á lsafirði............................... 28000
9. Simastöðin á Borðeyri............................... 15000

10. Simastöðin i Vestmannaeyjum............ 23500

Flyt ... 919500 30000 1750000
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kr. kr.

Flutt ... 919500 30000 1750000
11. Simastöðin á Siglufirði.............................. 17000
12. Til annara sfmastöðva og eftirlitsstöðva 120000

1056500
Launabætur simritara, kvenvarðstjóra, kven-

simritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar,
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, greiðist
eftir sömu reglum sem verið hefir, enda færist þær
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.

c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m.................... 45000
d. Viðbót og viðhald stöðvanna ........................................ 50000
e. Kostnaður af ferðalögum vegna starfrækslunnar, eftir

reikningi, allt að................................................................... 10000
f. Viðhald landssfmanna....................................................... . 185000
g. Framhaldsgjald ................................................................... 23000
h. Til kennslu handa sfmamönnum ............................... 2000
i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ..................... 2000
j. Ýmis gjöld ............................................................................ 5000
k. 1. Fyrning á sjálfv. stöð og linukerfi ... 100000

2. — á húsum og áhöldum............ 25000
125000

1. Slysatrygging............................................................................ 1500
1535000

Fært á 3. gr. A. I. 1 ............ 215000

Eignabreytingar.
Út.

I. Afborgun af láni L. M. Ericsson, húseign á Seyðisf. o. fl. 75000
II. Til viðauka simakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 45000
III. Til nýrra simalina ................................................................... 90000

að þvi tilskildu, að samkomulag náist við héruð,
er hlut eiga að máli.

Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 3 ............ 210000

Vineinkasalan.
I. Tekjur (brúttó af vörusölu) ................................................. 900000

II. Gjöld:
a. Ýmiskonar rekstrarkostnaður........................................ 192000 1
b. Fyrning á pakkhúsi og áhöldum (sjá 20. gr.) ... 8000

200000

Fært á 3. gr. A. I. 2 < • • • • • 700000
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Útvarpið.
I. Gjðld:

a. Starfræksla:
1. Yfirstjórn....................................................... 17000
2. Útvarpsstöðin .............................................. 55000
3. Útvarpssalur .............................................. 20000
4. Útvarpseíni ............................................. 70000
5. Skrifstofan.......... .   18000
6. Óviss gjöld .............................................. 10000
7. Húsaleiga, biti o. fl..................................... 25000

b. Vextir af iáni frá Marconiféiaginu i London............
c. Fyrning húss, véla og áhalda (sjá 20. gr.) ............

II. Tekjur (þar i ágóði viðtækjaverzlunar) ....................

Fært á 3. gr. A. II. 2. tekjuhaili

Eignabreytingar.
Út.

Afborgun af láni frá Marconifélaginu i London £ 5600 
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.).....................................

B.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs....................................
2. Tekjur af kirkjum ...............................................................
3. Arnarhvoil:

a. Tekj ur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Gjöld:

1. Vextir (6,2#/o af 363500) .................... 22500
2. Ýmiskonar rekstrarkostnaður ............ 30230
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.) ............ 7270

Samtals ...

Alþt. 1933. A. (4fi. Iöggjafarþing).

kr. kr.

215000
16125
30000

261125
250000

............ 11125

124040

60000

60000

20000
100

............ 20100

161



1282 Þingskjal 768

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

kr. kr.

1. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt
Iögum nr. 14, 9. júlí 1909 .............................................. 17000

2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/o af 3 millj............ 180000
3. Vextir af veðd.bréfum Búnaðarbankans, 6°/0 af 1,5 millj. 90000
4. Aðrir vextir................................................................................ 235625

Samtals ... ............ 522625

5. gr.
Óvissar tekjur eru taldar 60000 kr.

Par i af tekjum Menningarsjóðs.

II. KAFLI.

Gjöld:

6. gr.
Árið 1934 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í

7.—19. gr.

7. gr.
Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir:

kr. kr.

Vextir:
1. Innlend lán ............................................................... ... 116961
2. Dönsk lán, d. kr. 114585.99 á 100.00 . .................... 114586
3. Ensk Ián, £ 49220 - 0 - 0 á 22.15 ............................ 1090223
4. Vextir af lausaskuldum....................................................... 135000

Samtals ... 1456770
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8. gr.

kr. kr.

Borðfé Hans Hátignar konungsins 60000

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

1. Til alþingiskostnaðar.......... ............
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.)

kr. kr.

....................
225000

4000
2170

Samtals ... ............ 231170

10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

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

a. Laun............................................................... 32700
b. Til risnu...................................................... 6000

2. Til utanferða ráðherra.....................................................
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins.............................
4. Annar kostnaður...............................................................
5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum............................

Par af 1000 kr. persónuleg launabót til núver- 
andi rikisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir ritstjórn tiðindanna o. fl. 700
b. Til pappirs og prentunar .................... 18000
c. Til kostnaðar af sendingu með póstum 1000

Flyt ...

kr. kr.

38700
6000

89200
60000
32000

19700

245600
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kr. kr.

Flutt ... 245600
7. Til umbóta og viöhalds á stjórnarráöshúsinu og 

ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar bans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá

5000

20.gr.)............................................................... ............ 2046
252646

II. Hagstofan:
1. Laun ............................................................... 11800
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna ... ............ 14000
3. Prentun eyðublaða................. ................... ............ 2500
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m........................ ............ 5000
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ............ ............ 22000

55300
III. Utanrikismál o. tl.

1. Tii sendiráðs i Kaupmannahöfn:
a. Lann sendiherra ..................................... 20000
b. Húsaleiga...................................................... 6000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds..................................... 20000

66000
2. Til meðferðar utanríkismála .................... .......... . 12000
3. Rfkisráðskostnaður ..................................... ............ 4000
4. Kostnaður af sambandslaganefnd ............ ............ 500

82500

Samtals 390446

11. gr.
dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn. 

1. Hæstiréttur:
a. Laun..........................................................
b. Annar kostnaður..................................

Par at 3000 kr. til ritara.

kr. kr.

............ 28700
10000

38700

Flyt ... 38700
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kr. kr.

Flutt ... 38700
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra.......... 140000
3. Laun hreppstjóra...................................................................... 24000
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavik:

a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara...................................... 23000
b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting.......................... ... 4860
c. Ýmis gjöld ........................................................................ 6500
d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veð-

málabækur ........................................................................ 500
34860

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavik:
a. Laun 5 skrifara............................................................... 20000
b. Laun 6 tollritara............................................................... 30000
c. Aðstoð og aukavinna...................................................... 10000
d. Húsaleiga, ljós og hiti .............................................. 8400
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 20000
f. Ýmis gjöld......................................................................... 14000

102400

6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara..................................... 25000
b. Húsaleiga, ljós og hiti .............................................. 8800
c. Ýmis gjöld ............................................ ........................... 3500

37300

7. Toll- og löggæzla ............................................................... 70000
8. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............ 100000
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 250000 kr. framlagi

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

aður fangelsa ........................................................................ 15000
(Par af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).

12. Til vinnuhælisins i Litla-Hrauni..................................... 25000
(Þar af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.).

13. Sakamálakostnaður og lögreglumála ............................. 30000
14. Borgun til sjódómsmanna..................................................... 2000
15. Borgun til setu- og varadómara ..................................... 5000
16. Tii endurskoðunar réttarfarsiöggjafarinnar.................... 3000

Samtals A. ... 947260



1286 Þingskjal 768

kr. kr.

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbréf .............................................. 45000
b. Fyrir embættisskeyti....................................................... 55000

100000
2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald nokkurra rikis-

fasteigna ............................................................................... 25000
3. Til embættiseftirlitsferða....................................................... 6000
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og

fyiir skattvirðingar ............................................................... 45000
5. Til rikisskattanefndar ....................................................... 6000
6. Eyðublóð, bókband, auglýsingar o. fl............................... 25000

Samtals B. ... ............ 207000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 230000
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ...
3. Styrkur til læknisvitjana banda sveitum, sem eiga

6000

sérstaklega erfiða læknissókn..................................... ...
Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Kolbeinsstaða-,

Eyja- og Miklaholtsbreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. 
til hvers, 600 kr. — 2. Til Staðarsveitar 200 kr. —
3. Til Bæjarhrepps 300 kr. — 4. Til öræfinga 400 kr.
5. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 6. Til Grimseyinga 
400 kr. — 7. Til Suðureyrarhrepps 200 kr. — 8. Til 
Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 9. Til Holts- 
og Haganeshreppa 300 kr. — 10. Til Breiðdalshrepps 
300 kr. — 11. Til Eyrarsveitar 200 kr. — 12. Til Flat- 
eyjarbrepps í Þingeyjarsýslu 200 kr. — 13. Til Sel- 
vogshrepps 150 kr. — 14. Til Vestur- og Austur-Eyja-

7550

Flyt ... 243550
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fjallahreppa 200 kr. — 15. Til Sléttu-, Grunnavikur- 
og Snæfjallahreppa, 300 kr. til hvers, 900 kr. — 16. Til 
Borgarfjarðarhrepps í Norður-Múlasýslu 300 kr. — 
17. Til Rauðasands- og Barðastrandarhreppa, 150 kr. 
til hvors, og til Múlahrepps 250 kr., 550 kr. — 18. Til 
Fjallahrepps i Norður-Þingeyjarsýslu og Jókuldals- 
hrepps í Norður-Múlasýslu, vegna byggðar i Möðru- 
dalsheiði og Jöknldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr. 
19. Til Árneshrepps i Strandasýslu 600 kr., sé hér- 
aðið læknislaust. — 20. Til Nauteyrarhrepps 300 kr. 
21. Til Reykjarfjarðarhrepps 150 kr. — 22. Til Loð- 
mundarfjarðarhrepps 150 kr. — 23.TÍ1 Álftveringa 250 kr.

4. Til læknis í Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkra- 
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit og Reykja- 
víkurhéraði, utan kaupstaðarins, og fara eftir taxta

243550

héraðslækna ........................................................................
5. Til augnlækninga:

1200

a. Styrkur til augnlæknis í Reykjavík............................ 800
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri............................. 800
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli augnlæknis 
í Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og ísafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum, 
og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim í hverri sýslu.

800
2400

6. Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts í Reykjavik
7. Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis ólafs Þorsteins-

800

sonar í Reykjavfk ...............................................................
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavik og læknanna

Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bund- 
inn því skilyrði, að þeir, hver 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.

8. Til radíumsjóðs Islands, styrkur til radiumlækn-

800

inga ................. ................................. .................................... 2000

Flyt ... • • • • • • 250750
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kr. kr.

250750
9.

10.

11.
12.

Til styrktar lækni til að nema lyfjafræði, gegn að 
minnsta kosti 1000 kr. framlagi annarsstaðar að, fyrsta
greiðsla af þremur ...............................................................
Til Jónasar Kristjánssonar héraðslæknis, Sauðárkróki, 
ferðastyrkur til að sækja læknafund í Stokkhólmi, 
þar sem rætt verður um hollustu og óhollustu mat-
aræðis.........................................................................................
Til fjörefnarannsókna á þjóðlegum islenzkum matvælum 
Landsspitalinn:
Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá koslnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna.................... ..............................................
B. Annar kostnaður:

2000

' 1000 
3000

76200

41000

1. Laun starfsfólks..................................... 79000
2. Fæði ....................................................... 68000
3. Þvottur og ræsting ............................. 32000
4. Lyf og umbúðir...................................... 17000
5. Ljós og hiti.............................................. 24000
6. Viðhald og umbætur............................. 25000
7. Skattar ....................................................... 5000
8. Til að kaupa stórsegul til augnlækninga 2000
9. Ýmis gjöld .......................... ........... 20000

Þar af 3500 kr. til þess að leggja
útvarpsleiðslur og heyrnartæki að rúm-
um sjúklinga.

10. Fyrning húsa og áhalda .................... 44500

C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar, þar í 
fæði ljósmæðranema.......................................................

Þar frá dregst:
1. Daggjöld sjúklinga...
2. Tekjur af röntgendeild
3. Skurðstofugjald o. fl.

.. 232000 

.. 45000

.. 15500

Mismunur

316500

11200

368700

292500

76200

13. Holdsveikraspitalinn....................
Sá kostnaður sundurliðast þannig 
A. Laun læknis.............................

57082

6900

Flyt ... 6900 390032
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Annar kostnaður*

1. Laun starfsmanna................... ............ 11400
2. Viðnrværi 30 manna............ ............ 12000
3. Klæðnaður ............................. ........... 1000
4. Lyt og sáraumbúðir ............ ............ 1800
5. Ljós og hiti............................. ............ 9000
6. Húsbúnaðnr og áhöld............ ............ 1000
7. Viðhald á húsum.................... ............ 2500
8. Þvottur og ræsting.................. ........... 1000
9. Flutningskostnaður ........... ............ 1000

10. Greftrunarkostnaður ............ ............ 500
11. Skemmtanir ... .................... ............ 500
12. Skattar o. fl............................... ............ 3000
13. Ýmisleg gjöld .................... ............ 1000
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)... ............ 4482

14. Geðveikrahælið á Kleppi: 
I. Gamli spitalinn ... .

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.............................................. • • • » • •
B. önnur gjöld:

1. Kaup fastra starfsmanna ............ 13000
2. Kaup daglaunamanna .................... 750
3. Matvæli .............................................. 29000
4. Fatnaður sjúklinga........................... 3000
5. Klæðnaður starfsfólks .................... 500
6. Lyf og sáraumbúðir .................... 500
7. Ljós og hiti ..................................... 9000
8. Viðhald og áhöld ............................. 6000
9. Þvottur og ræsting............................. 4000

10. Flutningskostnaður............................. 2000
11. Skemmtanir ..................................... 500
12. Skattar m. m............ .................... 2500
13. Óviss gjöld ..................................... 1400
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)........... 3064

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).

kr. kr.

6900 390032

50182

57082

5900

45527

75214

81114

81114 435559
162

Flyt ...
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Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr. 1,50 á dag ...

Mismunur ...

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

81114 435559

35587

45527 '

í 69255

5900

1. Kaup fastra starfsmanna ............ 26000
2. Kaup daglaunamanna .................... 1500
3. Matvæli .............................................. 36000
4. Fatnaður sjúklinga ............................. 3500
5. Fatnaður starfsfólks.......................... 1000
6. Lyf og sáraumbúðir.......................... 3500
7. Ljós og hiti ..................................... 10000
8. Viðbald og áböld ............................. 6000
9. Þvottur og ræsting............................. 6500

10. Flntningskostnaður............................. 2000
11. Skattar og tryggingar .................... 3000
12. Skemmtanir ..................................... 500
13. óviss útgjöld ..................................... 1500
14. Fyrning húsa (sjá 20. gr.).................... 3355

í

i

104355

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum

110255

41000

Mismunur 69255

15. Heilsuhælið á Vífilsstöðum
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun yfirlæknis....................
B. Laun aðstoðarlæknis...........
C. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna..........
2. Viðurværi...........................
3. Lyf og bjúkrunargögn...

40000
100000

16000

1350

5900
5000

Flyt ... 156000 10900 506164
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kr. kr.

Flutt ... 156000 10900
1
, 506164

4. Ljós og hiti.............................................. 24000 1

5. Þvottur og ræsting................................... 15000
6. Viðhald húsa.............................................. 10000
7. Viðhald véla.............................................. 3000
8. Húsbúnaður og áhöld............................. 10000
9. Flutningskostnaður................................... 5000

10. Óviss gjöld .............................................. 5000
11. Fyrning á húsum (sjá 20. gr.)............ 3350

231350

- 242250
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 120 sjúklingum, 5 kr. á dag 219000
Meðgjöf með 15 börnum, 4 kr. á dag ... 21900

240900

Mismunur ... 1350

Heilsuhælið á Reykjum i ölfusi;
Rekstrarkostnaður ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og annars starfsfólks...........
B. Annar kostnaður:

............

9000

1272

1. Fæði............................................................... 14000
2. Lyf og hjúkrunargögn ............................. 1000
5. Ljós............................................................... 1000
4. Pvottur og ræsting..................................... 2000
5. Viðhald húsa og áhalda .................... 2000
6. Flutningur og simakostnaður ............ 2000
7. Óviss gjöld .............................................. 1500
8. Fyrning húsa.............................................. 1272

24772

33772
Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 6500 legud., 5 kr. á dag ............ 32500

Mismunur ... 1272

Flyt ... « « • • « • 507436
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17. Heilsuhælið i Kristnesi:

Rekstrarkostnaður ................................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og aðstoð ..............................................
B. Annar kostnaður:

Laun starfsfólks .................... ............ 27000
Fæði............................................. ............ 45000
Lyf og hjúkrunargögn............ ............ 3500
Ljós og hiti ............................. ........... 12000
Pvottur og ræsting.................. ............ 3000
Viðhald húsa og véla............ ........... 5000
Viðhald læknistækja ............ 500
Húsbúnaður og áhöld............ ............ 5000
Flutningskostnaður ............ ............ 4000
Ýmis gjöld ............................. ............ 5000
Fyrning húsa og áhalda ... ............ 7670

Hér frá dregst:
Daggjald 68 sjúklinga, 5 kr. á dag

7400

117670

125070

124100

507436

970

Mismunur

18. önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að

Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða 
aðnjótandi, sendi umsóknir um hann fyrir 1. októ- 
ber, enda fylgi umsóknunum rekstrarreikningar, 
gerðir eftir fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar.

Styrkupphæðirnar miðast við fjölda legudaga, 
enda fari tekjur þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkra- 
skýlið hefír af hverjum sjúklingi á legudag, að 
viðbættum styrknum fyrir hvern legudag, ekki 
fram úr þeirri upphæð, sem talizt getur sanngjarnt 
kostnaðarverð á hverjum stað, miðað við sjúkra- 
húsrekstur i landinu yfirleitt. Það er og skilyrði 
fyrir styrkveitingu, að sjúklingar þeir, sem ríkissjóð-

Flyt ...

970

15000

15000 508406
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ur greiðir sjúkrahúsunum eða sjúkraskýlunum fyrir, 
njóti sömu kjara sem innanhéraðssjúklingar.

b. Til sjúkrahúsbyggingar i Reyðarfjarðarhéraði, gegn 
tvöföldu framlagi annarsstaðar að, 1. greiðsla af 
þremur................................................................................ 10000

c. Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
Par af ’/3 kostnaðar, allt að 3000 kr., tii kaupa 

á röntgentækjum til sjúkraskýlisins á Blönduósi, 
og 3000 kr. lokastyrkur til sjúkrahúsbyggingar á
Siglufirði.

11000

d. Til Reykhólalæknishéraðs, til greiðslu vaxta af 
skuldum (er nema nál. 20500 kr.) vegna læknis- 
bústaðar á Reykhólum .............................................. 1200

e. Bólusetningarkostnaður .............................................. 3500
í. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um 

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ........... 12000
g- Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um 

varnir gegn því, að næmir sjúkd. berist til íslands 2000
h. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn

kynsjúkdómum ...............................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit Iækna með al-

10000

þýðuskólum........................................................................ 2000
j- Til hjálparstöðvar hjúkrunarfélagsins Líknar, gegn 

a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ... 4000
k. Til sjúkraheimilis Hvítabandsins ............................. 5000
1. Til hjálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar 

fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði 
Aki .reyrar ........................................................................ 500

m. Styrkur til Súgfirðinga til að hafa Iærða hjúkrun- 
arkonu ...................................... ..................................... 1000

n. Til félags íslenzkra hjúkrunarkvenna ............ 500
0. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sér gervilimi 2000
P- Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafn- 

mikilli launabót annarsstaðar að ............................. 300
q- Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............ 1600

81600
19. Hluti rikissjóðs af launum ljósmæðra............................. 65000

Samtals ... ............ 655006
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

kr. kr.
A

Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:

1. Laun vegamálastjóra............................. .................... 6900
2. Laun aðstoðarverkfræöings ............ .................... 6160
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi .............................................. .................... 5000
4. Til aðstoðarmanna og mælinga .................... 16000
5. Skrifstofukostnaður ............................. ............ 4.. 13000

II. Þjóövegir. 47060
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegur..................................... ... 15000
2. Stykkishólmsvegur .................... 6000
3. Vesturlandsvegur .................... 7000
4. Saurbæjarvegur............................. 4000
5. Holtavörðuheiðarvegur ........... ... 40000
6. Geiradalsvegur ............................. 4000
7. Langadalsvegur i ísafjarðarsýslu 3000
8. Breiðadalsheiðarvegur i ísafj.s. 8000
9. Kollafjarðarvegur .................... 3000

10. Húnavatnssýsluvegur ............ 5000
11. Hofsósvegur ............................. 5000
12. Blönduhlíðarvegur .................... 10000
13. öxnadalsvegur ............................. 7000
14. Ljósavatnsskarðsvegur ... .. 12000
15. Þistilfjarðarvegur .................... 7000
16. Bakkafjarðarvegur .................... 4000
17. Vopnafjarðarvegur .................... 4000
18. Jökulsárhliðarvegur.................... 5000
19. Úthéraðsvegur ............................. 6000
20. Fjarðarheiðarvegur .................... ... 10000
21. Breiðdalsvegur ............................. 4000
22. Geithellnavegur............................. 5000
23. Suöursveitarvegur .................... 3000
24. Síðuvegur ..................................... 5000
25. Eyjafjallavegur ............................. ... 20000
26. Hreppavegur ............................. 8000 210000

b. Viðhald og umbætur .................... .................... 400000 610000
III. Til brúargerða.............................................. .......... ' ... 100000
IV. Fjallvegir...................................................... .................... 25000
V. 1. Til áhalda ............................................. ................. .. 15000

2. Tii bókasafns verkamanna ............ 300
15300

Flyt ... ............ 797360
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VI. Til sýsluvega:

1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegu að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 

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

2. Tillag til akfærra sýsluvega, 15% af bifreiðaskatti
3. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...

VII. Tilmalbikunar áþjóðvegaköflum,20%afbifreiðaskatti
VIII. Til dragferjuhalds:

1. Á Lagarfljóti ...............................................................
2. - Skjálfandafljóti ......................................................
3. - Blöndu ........................................................................

IX. Til ferju á Hrosshyl i Þjórsá .....................................
X. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum

ýfir Hellisbeiði ....................................................... ...
XI. Vöruflntningastyrkur til hafnleysishéraða á Suðurlandi

Um úthlutun styrksins til hinna einstöku héraða 
fer eftir reglum, er atvinnumálaráðherra setur.

XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 
ferðamönnum........................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskekktum bæjum í þjóðbraut.

XIII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-
um nr. 44 27. júni 1925 ..............................................

XIV. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.).............................

kr. kr.

............ 797360

15000

42000
100000

157000
56000

300
300
300

900
250

5000
12000

3200

5000
552

1037262Samtals A. ...

1.

B.
Samgöngur á sjó.

Til strandferða:
a. Rikissjóðs ........................................................................

enda verði launagreiðsla til yfirmanna skipanna 
i samræmi við launagreiðslur eftir lögum nr. 63 7. 
maí 1928, að þvi leyti, sem við verður komið og við á.

(Par af fyrning kr. 50000, sjá 20. gr.).

330000

Flyt ... 330000
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b. Eimskipafélags Islands .............................................. 250000
c. H/f Skaftfellings ............................................................... 24000

604000
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum.................... 77800

Samtals B.... 
c

............ 681800

Vitamál og hafnargerðir.
I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:

1. Laun vitamálastjóra .............................................. 6900
Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafn-

argerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar,
héraðsstjórna og bæja i öllu því, er varðar
vitamál og hafna.

2. Laun aðstoðarverkfræðings.................................... . 6160
3. Til Benedikts Jónassonar, vangoldið frá fyrri

árum.............................................. ... .................... 661
4. Húsaleiga, Ijós og hiti.............................................. 6300
5. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi .................... 7000
6. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir. reikn-

ingi ................................................................................ 2500
7. Til aðstoðarmanna og mælinga ............................. 3500

33021
II. Laun vitavarða...................................................................... 25000

III. Rekstrarkostnaður vitanna.............................................. 125000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ........... 8000
V. Til áhaldakaupa ............................................................... 5000

VI. Ýmislegt................................................................................ 25000
VII. Til hafnargerðar á Akranesi ..................................... 25000

VIII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að ’/s kostn-
aðar, gegn */s annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun, og sé
verkið framkvæmt undir eftirliti vitamálastjóra ... 48000

IX. Til öldubrjóts austur af Siglufjarðareyri, gegn tvö-
földu tillagi frá hafnarsjóði Siglufjarðar. Fyrsta
greiðsla af fimm ............................................................... 40000

X. Til sjómælinga ............................................................... 10000
XI. Fyrning (sjá 20. gr.)........................................................... 84430

Samtals C. ... ............ 428451
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

A.
Kirkjumál.

a. Biskupsdæmið:
1. Laun biskups........................................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, .............................

b. Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs 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..............................................

Stjórninni er heimilt að greiða 3Íra Einari Thor- 
lacius i Saurbæ 1000 kr. úr prestlaunasjóöi fyiir 
að vinna að undirbúningi og fjársöfnun til Hall- 
grimskirkju.

5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslugerðir
6. Embættiskostnaður presta ..............................................
7. Til húsabóta á prestssetrum
8. Til Kvennabrekkusafnaðar í Dalasýslu, vegna sér- 

stakra fjárhagsvandræða út af kirkjubyggingu

Samtals A. ...

B.
Kennslumál.

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

Þar af til kennslu í lifeðlisfræði og lyfjafræði 
kr. 3000.

b. Til kennslu í réttarlæknisfræði .............................
c. Til kennslu i söng......................................................
d. Til kennslu í bókhaldi..............................................
e. Námsstyrkur ...............................................................
f. Húsaleigustyrkur .......................................................

Flyt ...
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).

kr.

7900
3000

300

120

8000
260000

1000
60000
24000

3000

102400

400
800
400

15000
9000

128000

kr.

10900

356420

367320

163
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kr. kr.

Fiutt .. 128000
g. Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans 25000

(þar i styrkur til jarðvegsrannsókna, kr. 5000,00)
h. Til kennsluáhaida læknadeildar ... ... ... • •• 800
i. Til kennslu í efnafræði.................... ••• ••• ••• 1600
j. Hiti, ijós, ræsting og vélgæzla
k. Önnur gjöld:

.................... 4000

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

hefir

2. Ýmis gjöld .................................... . ... 5000
9000

1. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta . ................... 750
m. Tii stúdentaráðs háskóla ísiands, til þess að

starfrækja leiðbeiningaskrifstofu ... .................... 800
n. Til þýzks sendikennara ............ .................... 1000
o. Til sendikennara i frakknesku ... .................... 1000
p. Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ............ 188

172138
II. Námsstyrkur erlendis:

a. Til íslenzkra stúdenta i erlendutn háskólum ...
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mennta-

24000

málaráðs.............................................. ... ............ 16000
Styrkinn má veita konum sem körlum til

hvers þess náms, er menntamáiaráðið telur
nauðsyn að styrkja.

40000
III. Fræðslumálastjórnin:

1. Laun fræðslumálastjóra ............ 6900
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt aö ........... 800
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi .................... 5000

12700
IV. Menntaskólinn almenni:

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

.................... 74320

1. Til bókasafns skólans ............ 800
2. Til eldiviðar, ijósa og ræstingar 8000
3. Til viðhalds ............................. 3000
4. Tii stundakennslu og til prófdóm-

enda, alit að ............................. 9000

Flyt ... 20800 74320 224838
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kr. kr.

Flutt ... 20800 74320 224838
5. Húsaleigustyrkur handa 15 læri-

sveinum, 75 kr. handa bverjum ... 1125
6. Námsstyrkur ..................................... 2800
7. Læknisþóknun..................................... 400
8. Til kennslntækja ............................. 1000
9. Ýmisleg gjöld ... ............................. 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 200
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 1500
12. Til bókasafnsins lþöku.................... 200
13. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 3540

35065
Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita 109385

efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleigustyrknr sé venjulega aðeins veittur utan-
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar-
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnn.

V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Laun................................................................... • • • • • 38180
b. önnur gjöld:

1. Til aukakennara og stundakennslu 21000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennsluáhalda ... ... 1200
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 10000
5. Námsstyrkur ..................................... 1000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörzlu..................................... 2000
'1. Til viðhalds og endurbóta ............ 10000
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3500
9. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 3160

53860
VI. Kennaraskólinn: 92040

a. Laun................................................................... • • • • • 16800
b. önnur gjöld:

1. Stundakennsla..................................... 4000
2. Eldiviður og ljós ............................. 2500
3. Bókakaup og áhöld............................. 400
4. Námsstyrkur ...................................... 2500

Flyt ... 9400 16800 426263
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kr. kr.

Flutt ... 9400
Utanbæjarnemendur gangi að

styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

5. Til viðhalds ..................................... 800
6. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500
7. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 1090

VII. Stýrimannaskólinn:
a. Laun................................................................... ..........
b. önnur gjöld:

1. Til stundakennslu ............................. 2000
2. Til eldiviðar og Ijósa .................... 1800
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra ...................................................... 300
4. Ýmisleg gjöld ..................................... 3000
5. Fyrning (sjá 20. gr.) .................... 700

VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun................................................................... ..........
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakennslu ............................. 800
2. Húsnæði .............................................. 3800
3. Ljós og hiti ..................................... 1150
4. Til prófbalda ..................................... 1000
5. Ýmis gjöld............................................ 650
6. Til starfrækslu vélgæzludeildar ... 4000

Við skólana undir liðunum IV.—VIII. 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.

IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun...................................................... 8520
b. Til smíða-, leikflmi- og dráttlistar-

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

1. Til verklegs náms............ 2000
2. Til kennsluáhalda ... 600

16800 426263

14790
______  31590

12720

7800
--------  20520
8400

11400
19800

Flyt ... 2600 9970 498173
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Flutt ... 2600 9970
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9100
Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .. . ... 1034

bændaskóians á Hvanneyri:
Laun............................................. • • •. 8880
Til smiða- og leikfimikennslu 1300
Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms............ 2875
2. Til kennsluáhalda........... 500
3. Til eldiviðar og ijósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld.................... 3000

10375

Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ... 1790

Styrknrinn til verklegs náms í bændaskól- 
nnum 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 námstim- 
ann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis 
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei bærri 
upphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
viku námstímans.

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

kr. kr.

20104

498173

22345
42449

X. Iðnfræðsla:
a. Til iðnaðarmannaféiagsins í Reykjavík, til þess

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

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

c. Til iðnaðarmannafélagsins á ísafirði, til skóla-
halds................................................................................

6500

1500

1000

9000 í 540622Flyt ...
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kr. kr.

Flutt ...
d. Til iðnaðarmannafélagsins í Hafnarfirði, til

kvöldskólahalds ..............................................
e. Til iðnaðarmannafélagsins i Vestmannaeyjum,

til kvöldskólahalds......................................................
Styrkurinn til þessara 5 skóla má þó ekki 

fara yfir */» rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu 

skýrslu um starf sitt.
f. Til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

XI. Verzlunarskólar:
a. Til kaupmannafélagsins og verzlunarmanna-

félagsins i Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir 8/< kostnaðar............

b. Til sambands samvinnufélaganna, til þess að 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir •/* kostnaðar ...

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskóians i Reykjavik: 

a. Húsnæðisstyrkur ............................. 5000
18000

4000
1000

b.
c.

d.

Rekstrarstyrkur.....................................
40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................
Námsstyrkur til sveitastúlkna...........

2. Til kvennaskólans á Blönduósi :
a. Rekstrarstyrkur..................................... 12000
b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem 

er allt skólaárið, allt að.................... 2000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara i föstum skólum og dýrtiðaruppbót
2. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót ....................

9000

1200

1200

2800

5000

5000

28000

14000

360000
70000

540622

14200

10000

42000

Flyt ... 430000 606822
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kr. kr.

Flutt ...
3. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir............................
4. Styrkur til byggingar barnaskóla utan kaupstaða 

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun............................. .. ... ... 9120
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smiða-

kennslu ............................. ............ 2000
c. Önnur gjöld:

1. Til kennsluáhalda 500
2. Til eldiviðar ogljósa... 4000
3. Ýmisleg gjöld ............ 3000
4. Til viðhalds.................... 4000

11500
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ............ 800

2. Til héraðsskóla samkv. I. nr. 32 1929
a. Rekstrarstyrkur..................................... 75000
b. Stofnkostnaður...................................... 5000

3. Til gagnfræðaskóla samkv. 1. nr. 48 1930. ...
4. Til gagnfræðaskóla Reykvikinga ....................
5. Til unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv. 20.

gr. 1. nr. 48 1930 ......................................................
6. Til bókasafna við unglingaskóla ....................
7. Ritstyrkur fyrir kennslubækur handa skólum ... 

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við alþýðuskóla Þingeyinga
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................

Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2. eru bundnir þvi 
skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra 
samþykki reglugerðir skólanna.

3. Til kvenféiagsins óskar i ísafjarðarkaupstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hanú 
öðrum á ísafirði eða i ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 
um skilyrðum.

4. Til húsmæðrafræðslu i Vík I Mýrdal ............
5. Til Bjargar C. Þorláksson.....................................

430000

4000
15000

23420

80000
50000

2500

12000
1600
1600

4500
8000

4500

800
1500

606822

449000

171120

19300

Flyt ... .........  I 1246242
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kr. ' kr.

Flutt ,..
XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............

Par af fyrning húss kr. 550,00 (sjá 20. gr.). 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemend-

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

XVII. Til blindravinafélags fslands .....................................
XVIII. Sundkennsla o. fl.:

1. Til sundkennslu í Reykjavík .............................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 

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

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonai 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 vejtist bæjarstjórnum og sýslu- 

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

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

XIX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kennslu í teikningu og tréskurði í þjóðlegum stil

XX. Til Geirs Þormars tiéskurðarmeistara á Akureyri, 
til að halda uppi kennslu á Norðurlandi í teikn- 
ingu og tréskurði i þjóðlegum stil.............................

XXI. Til íþróttakennslu og leikfimikennaraprófs, samkv.
1. nr. 24 1932 ...............................................................

XXII. Til íþróttasambands Islands .....................................
XXIII. Til glfmufélagsins Ármanns, upp í halla af ferð

glímuflokks til Stokkhólms í tilefni af íslenzku 
vikunni þar........................................................................

1246242
33550

3500

300

2400
2400

5000 í
-------- 10100

1500

600

2400
5000

1500

Samtals B. ... 1304392
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15- gr.
Til visinda, bókmennta og lista er veitt:

kr. kr.
1. Landsbókasafnið:

a. Laun ................................................................................
b. Launabót til 2. bókavarðar, 1000 kr...........................
c. Til aðstoðar......................................................................
d. Til þess að kaupa bækur og handrit og til bókbands
e. Til þess að semja spjaldskrá .....................................
f. Til þess að semja og prenta skrá um handrit
g. Til ritaukaskrár ...............................................................
b. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið...................................
i. Húsaleiga..............................................................................
j. Ýmisleg gjöld........................................................................

2. Þjóðskjalasafnið:
a. Laun.......................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýmis gjöld ........................................................................

3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............
b. Til aðstoðar, eftir reikningi .....................................
c. Til þess að útvega forngripi .....................................
d. Til áhalda og aðgerða......................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................

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

4. Náttúrufræðifélagið:
a. Tillag ................................................................................
b. Til aðstoðarmanns ......................................................

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

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .............................
b. Til viðhalds og áhalda ..............................................
c. Fyrning (sjá 20. gr.)......................................................

6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði......................................................

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþingj.

22550
1000 
3800 

12000 '
800

2400
900
360

2000
1000

---------  46810

6400

5000 !
1000 1

--------- ; 12400

6400 i 
2500 :
1200
1200
800

12100

2000
1400

--------- 3400

6500
1800
3639
--------- 11939

1800

88449
164

Flyt ...
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nI
kr. kr.

Flutt ...
7. Aukastyrkur til fjögurra bókasafna:

a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, að 
Davið skáid frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu með 
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar

b. Til bókasafnsins á fsafirði, að þvi tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalin rithöfundur hafi 
þar bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar .......................................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
d. Til bókasafns Hafnarfjarðar .....................................

8. Til Aiþýðubókasafns Reykjavíkur.....................................
9. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá sýslusj.

10. Til hins íslenzka bókmenntafélags..................................
enda haldi það áfram útgáfu hins islenzka forn- 

bréfasafns sem að undanförnu.
11. Til Þjóðvinafélagsins .......................................................
12. Til Fornleifafélagsins .......................................................
13. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl...................................................................
14. Til bókasafns Bilddæla........................................................
15. Til útgáfu allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar

Sigfússonar, gegn þreföldu framlagi annarsstaðar að
16. Til Helga Guðmundssonar kennara i Austmannsdal, 

til þjóðsagnasöfnunar á Vestfjörðum og útgáfu safnsins
17. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um 

skjöl,er ísland varða og geymd eru iskjalasöfnumiKaup- 
mannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið eftirrit af skránni

18. Til leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur, enda 
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds siðustu sýa- 
ingu hvers leiks........................................................................

Styrkurinn er og þvi skilyrði bundinn, að mennta- 
málaráðið samþykki starfsskrá félagsins.

19. Til frú Soffiu Guðlaugsdóttur, til sjálfstæðra leiksýninga
20. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
21. Til leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300

kr. framlagi frá lsafjarðarkaupstað .............................

2500

88449
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kr. 1 kr.

Flntt ...
22. Til tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.

framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur .............................
23. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik-

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

24. Til Sambands islenzkra karlakóra .............................
25. Til Péturs Á. Jónssonar söngvara.....................................
26. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en

500 kr. til hvers ...............................................................
27. Til dr. Guðm. Finnbogasúnar til þess að vinna að

bók um eðliseinkenni íslendinga, lokagreiðsla............
28. Til Halldórs Kiljan Laxness, til ritstarfa ....................
29. Til Jóns Leifs tónskálds......................................................
30. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum

úr alþýðumáli, enda sé safnið eign rikisins.................
31. Til Jóns Ófeigssonar yfirkennara, til útgáfu þýzk-

islenzkrar orðabókar, siðari greiðsla .............................
32. Til útgáfu islenzk-þýzkrar orðabókar.......... . ............

Styrkur þessi greiðist þegar orðabókin er fullprentuð.
33. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur

lærðra manna islenzkra á sfðari öldum, enda sé 
handritið eign ríkisins að honum Iátnum....................

34. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa.....................................
35. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga ............
36. Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku og

visnasöfnunar ........................................................................
37. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:

a. Föst laun með dýrtiðaruppbót....................................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

38. Til Árna Friðrikssonar, vegna ritstarfa og fyrirlestra
um fiskilif og fiskiveiðar ..............................................

39. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa.....................................
40. Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja miðalda-

menningarsögu........................................................................
41. Til Frimanns B. Arngrímssonar, til þess að safna stein- 

um og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt
42. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

slnu .........................................................................................
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kr. kr.

Flutt ... 161749
43. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 3711

(Par af fyrning kr. 711 (sjá 20. gr.).
44. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

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

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

5900

b. Til sama, til aðstoðar...................................................... 1000 6900
45. Til Skáksambands fslands, upp í ferðakostnað 5 tafl-

manna á alþjóðaskákþing i Englandi sumarið 1933 1000

Samtals ... ........... 173360

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. r
1 kr.

1. Til atvinnubóta i kaupstöðum og kauptúnum ............ i 300000
gegn tvöföldu framlagi frá bæjar- og sveitarfélög- 

um, enda sé þeim jafnframt gefinn kostur á láni, er 
nemi helmingi framlags þeirra.

íI
1

2. Til Búnaðarfélags fslands, enda samþykki atvinnu-
málaráðuneytið fjárbagsáætiun búnaðarþingsins............ 200000

3. Til sandgræðslu.................... ... ...................................... i 30000
Par af 3000 kr. til áveitu og sandgræðslu í Meðallandi 

og 2000 kr. til varnargarðs fyrir sandgræðslu í Ós- 
eyrarneslandi.

1

4. Gjöld samkvæmt jarðræklarlögunum ............................. 1 400000
5. Til búfjárræktar samkv. 1. nr. 32 1931 ....................
6. Tillag til búnaðarbanka fslands:

42000

a. Til byggingar- og'landnámssjóðs ...........................
b. Tillag til teiknistofu og leiðbeininga um húsagerð

200000
i

til sveita................................................................................ 4000

Flyt ... 204000 972000
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kr. kr.

Flutt ... 204000 972000
c. Til ræktunarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða ..................................... 20000
2. Kostnaðartillag............................................ 4000
3. Hluti af úlflutningsgjaldi........................... 50000

74000
7. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna, 278000

samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931... 70000
8. Tii ræktunarvegar i Vestmannaeyjum, gegn xli fram-

lagi úr bæjarsjóði ............................................................... 6000
9. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, allt að ............ . 30000

10. Til garðyrkjufélags Islands:
Laun garðyrkjustjóra.............................................................. 3400

11. Til skógræktar:
a. Laun ................................................................................ 10700

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

b. Til skóggræðslu ............................................................... 8000
18700

12. Til dýralækninga:
a. Laun banda 4 dýralæknum ..................................... 14640
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ........... 700

15340
13. Til fjárkláðalækninga ...................................................... 2000
14. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum
stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtíðaruppbót 4920

b. Til aðstoðar........................................................................ 4800
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakaupa............................................................... 500

14420
15. Til veðurstofu Islands:

a. Laun forstöðumanns og fulllrúa ............................. 15100
b. Til aðstoðar.................... .............................................. 17200
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl. 12000
d. Til veðurskeyta o. fl.......................................................... 11000
e. Til loftskeytatækja ...................................................... 750
f. Húsaleiga, Ijós, hiti og ræsting..................................... 3600
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl.................. 1000

Flyt ... 60650 1409860
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kr. kr.

Flult ...
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum
i. Til jarðskjálftamælinga ..............................................

16. Rafmagnseftiriit rikisins:
a. Laun forstöðumanns ......................................................
b. — rafvirkja ...............................................................
c. Ferðakostnaður ...............................................................
d. Skrifstofukostnaður ............................. ....................
e. Til áhaldakaupa...............................................................

Tekjur.........................................................................................

17. Gjöld vegna iaga um eftirlit með verksm. og vélum
18. Tii landmælinga........................................................................
19. Til Fiskifélagsins, euda samþykki atvinnumálaráðu-

neytið fjárhagsáætlun fískiþingsins og féiagið sjái um 
á sinn kostnað útgáfu fískimanna-almanaks ............

20. Til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna
i verstöðvum landsins ......................................................

21. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 Qskiyfírmatsmanna ......................................................
b. Laun 4 uliarmatsmanna ..............................................
c. Laun 6 kjötmatsmanna ..............................................
d. Ferðakostnaður yfírmatsmanna .............................

22. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra..............................................
b. Til skrifstofukostnaðar......................................................
c. Ferðakostnaður, alit að ..............................................

23. Tii erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................

24. Til Iðnsambands Islands.......................................................
25. Til undirbúnings nisienzku vikunnar« ....................
26. Til sambands islenzkra heimilisiðnaðarféiaga ............
27. Til Boga A. J. Pórðarsonar, styrkur til vélakaupa til

prjónaverksmiðju hans .......................................................
28. Til GuðmundarJónssonarfrá Mosdal.til þess að balda uppi 

kennsiu og námsskeiðum i tréskurði og heimilisiðnaði

Flyt ...

60650 1409860
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kr. kr.

Flutt ... 1669260
29. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að efl-

ingu heimilisiðnaðar............................................................... 1500
30. Til Guðrúnar Finnsdóttur .............................................. 300
31. Tii kvenfélags Hvammshrepps i Vík í Mýrdal, til

þess að halda uppi kennslu í handavinnu kvenna ... 500
32. Til kvenfélagasambands íslands ..................................... 1600
33. Til sambands norðlenzkra kvenna.................................. 400
34. Til sambands austfirzkra kvenna..................................... 400
35. Tii sambands sunnienzkra kvenna.................................. 400
36. Til sambands vestfirzkra kvenna..................................... 400
37. Tii kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 300
38. Til sambands breiðfirzkra kvenna ............................. 250
39. Til bandalags kvenna ........................... . .................... 400
40. Til Sambands sunnlenzkra kvenna, styrkur til að j

halda uppi námskeiðum fyrir húsmæður og hús-
mæðraefni................................................................................ 2500

41. Til kvenréttindafélags Islands............................................ 400
42. Til landsfundar kvenna....................................................... 1200
43. Til vinnumiðstöðvar kvenna, gegn að minnsta kosti

jafnmiklu-framlagi annarsstaðar að ............................. i 1600
44. Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. í 1600
45. Handa ungmennafélagi íslands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu ...................................................................... 4000
Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fénu er varið.
46. Til bandalags skáta............................................................... 400
47. Til dýraverndunarfélags Islands, til dýraverndunar-

starfsemi ................................................................................ 1000
48. Til fiskræktarfélagsins Blöndu, lla rekstrarkostnaðar,

allt að......................................................................................... 500
49. Til fiskræktarfélags Fljótsdalshéraðs, rekstrarkostn-

aðar, alit að ........................................................................ 1000
50. Til Finns Guðmundssonar, til þess að ljúka námi í

vatnaliffræði (sviffræði) i Þýzkalandi............................. 2500
51. Húsameistari ríkisins:

a. Laun ................................................................................ 6900
b. Skrifstofukostnaður ....................................................... 5000

11900

Flyt ... • « • • • • 1704310
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kr. kr.

Flutt ...
52. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa,

gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að....................
53. Til vatnsrennslismælinga......................................................
54. Til að Ijúka við mælingar í Landeyjum ....................
55. — — — — — á vatnasvæði Hornafjarð-

arfljóts.........................................................................................
56. Til þess að ljúka við fyrirhleðslu Skálmar í Álftaveri,

gegn 4/3 annarsstaðar að.......................................................
57. Til Búnaðarbanka íslands, fyrsla greiðsla vaxta og

afborgana af viðlagasjóðslánum málaranna Ásgrims 
Jónssonar og Jóns Stefánssonar, að upphæð samtals 
13 þús. kr. til hvors, sem rikið tekur að sér að greiða 
að fullu........................................................................................

enda greiði skuldunautar aftur ríkinu, hvor að sínum 
hluta, í eigin málverkum jafnvirði þess, er ríkissjóður 
greiðir af skuldinni á hverju ári, að mati manns eða 
manna, sem stjórnin kveður til þess í hvert sinn.

1704310

5000
1000
2000

2000

1500

3300

Samtals 1719110

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 700000
2. Gjöld samkv. 1. nr. 68, 1932 um br. á fátækralögunum 100000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga ................... .................... 12000

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi hins ísl.
prentarafélags styrk í samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
i Reykjavík... ,........................................................................ 3000

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða............................. 400
6. Til slysatryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ... 15000
7. Til slysavarna ........................................................................ 8000

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.

Flyt ... ............ 838400
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kr. kr.

Flutt ... 838400
8. Til þess að bjálpa nauðstöddum Islendingum erlendis 1000
9. Tillag til ellistyrktarsjóða...................................................... 50000

10. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ............ 12000
Þar af til sambands bindindisfélaga í skólum lands-

ins 2500 kr.
11. Til Péturs Sigurðssonar, til útbreiðslu bindindis og

annara menningarmála, gegn tvöföldu framlagi annars-
staðar að ................................................................................ 1000

12. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............ 400
13. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 300
14. Til sjúkrasjóðs Hofsbrepps .............................................. 300
15. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar í Reykjavík....................................................... 400
16. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ... 200
17. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ... 400
18. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drlfanda i Vest-

mannaeyjum............................................................................. 400
19. Til sjúkrasjóðs verklýðsfélags Akureyrar .................... 300
20. Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Giningar á Akureyri 200
21. Til sjúkrasjóðs kvenfélagsins á Hellusandi.................... 300
22. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingeyri........... 300
23. Til sjúkrasjóðs hjúkrunarféiags Ólafsvikur.................... 300
24. Til Ekknasjóðs Vestmannaeyja ..................................... 800

Fjárveitingarnar undir 12.—24. tölul. eru bundnar
þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi
annarsstaðar að, og að stjórnarráðinu sé send skýrsla •
um starfsemina.

25. Til elliheimilisins »Grundar« i Reykjavik.................... 4000
26. Til gamalmennabælis á Isafírði ..................................... 1000
27. Til gamalmennahælis á Seyðisfírði........................ . ... 1000
28. Til fávitahælis, byggingarstyrkur..................................... 5000

Samtals ... ............ 918000

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 165
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18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr.

I. Satnkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ...............................................................
b. Embættismannaekkjur og börn .............................
c. Prestsekkjur ...............................................................
d. Lífeyrir 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

43256,27
17003,89
6402,55 
2500,00! 
2550,00} 

--------------- i 7

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. — Sigríðar Finnbogadóttur................... 800
8. — Rannveigar Tómasdóttur........  .. 600
9. — Önnu Gunnlaugsson.......................... 900

10. — Kristbjargar Marteinsdótlur .......... 1200
11. — Kristínar Jacobson ........................... 600
12. — Kirstinar Þ. Blöndal ................... 300
13. — Guðlaugar Magnúsdóttur................... 2000
14. — 2 barna hennar ........................... 200
15. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
16. — Jenny Forberg................................... 600
17. — Ástu Hallgrimsson .................... ... 600
18. — Ástu Einarson.................................... 600
19. — Aðalbjargar Sigurðaidóttur .......... 1200
20. — Dómhildar Jóbannsdóltur .......... 1200
21. — önnu Porgrímsdóttur læknisekkju,

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

Flyt ... 15125 1305,00! 7
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kr. kr.

Flutt ... 15125 1305,00 71712,71
22. Til Soffíu Johnsen læknisekkju ............ 500
23. — Kristínar Þórarinsdóttur læknisekkju 400
24. — Sigriðar Blöndal læknisekkju........... 300
25. — Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með einu barni
í ómegð .............................................. 700

26. — Sigriðar Jónsdóttur læknisekkju ... 400
27. — Súsönnu Friðriksdóttur.................... 500
28. — Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jóns*

sonar ....................................................... 450
29. — Polly Ólafson, ekkju Gísla J. Ólafson 600
30. — Margrétar Lárusdóttur læknisekkju 400
31. — Eriku Gislason, ekkju Odds Gísla-

sonar, bæjarfógeta ............................. 1000
32. — Ingibjargar Jónsdóttur, ekkju Björns

Magnússonar simstjóra .................... 300
20675,00

c. Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar . 662,25
3. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
4. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
5. — Jóns Árnasonar .................... 445,00
6. — Þórðar ólafssonar .................... 370,00
7. — Páls Stephensens............................. 355,00
8. — Helga P. Hjálmarssonar ............ 475,00
9. — Einars Pálssonar............................. 430,00

10. — Kristins Danielssonar.................... 520,00
11. —. Jóns Finnssonar............................. 385,00
12. — Magnúsar prófasts Bjaruarsonar 355,00
13. — Ólafs prófasts Stephensens 550,00

6135,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Auðar Gísladóttur .................... 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
3. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 500,00
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdótlur 300,00
5. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 300,00
6. — Guðrúnar Pétursdóttur ............ 300,00

Flyt... 2200,00 28115,25 71712,71
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kr.

Flutt ... 2200,00
7. Til Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
8. — Ingunnar Loftsdóttur.................... 300,00
9. — Hlífar Bogadóttur, 300 kr., auk

100 kr. meö hverju barni hennar,
sem er í ómegð ............................. 500,00

10. — Kirstínar Pétursdóttur................ 300,00
11. — Sigrúnar Kjartansdóttur .......... 300,00
12. — Steinunnar Pétursdóttur .......... 300,00
13. — Sigríðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur .......... 209,20
15. — Ingibjargar Magnúsdótlur..........  157,90
16. — Guðfinnu Jensdóttur ................... 183,04
17. — Guörúnar Sigurðardóttur ........... 181,07
18. — Guðbjargar Hermannsdóttur ... 181,70
19. — Pórunnar Bjarnadóttur ........... 155,56
20. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ........... 250,00
21. — Önnu Stefánsdóttur ................... 200,00
22. — Helgu Skúladóttur ................... 227,06
23. — Guðríðar Ólafsdóttur................... 164,26
24. — Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jób.

L.L. Jóbannssonar, 132 kr., auklOO
kr. með hverjubarnihennaríómegð 332.00

25. — Arndisar Pétursdóttur... ... ... 137,90
26. — Guðnýjar Þorsteinsdóttur ............ 173,56
27. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá

Grenivik ... ............................. 135,37
28. — Jakobinu Sigurgeirsdótlur frá Borg 157,44
29. — Kamillu Briem ........................... 170,57
30. — Kristinar Jónsdóttur prófastsekkju

á Brjánslæk............................. ... 300,00
31. — Sigriðar Pórðardóttur................... 144,00
32. — Sigurlaugar Knudsen................... 300,00
33. — Póru Jónsdóttur............................ 217,28
34. — Margrétar Jónasdóttur ........... 300,00
35. — Sigriðar Jónasdóttur................... 146,71
36. — Sigríðar Jóhannesdóttur ........... 300,00
37. — Ástriðar Petersen prófastsekkju 200,00
38. — MargrétarSigurðard.prófastsekkju 500,00
39. — Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju 300,00

28115,25 7

Flyt ... 10224,62 28115.25Í
I'
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kr. kr.

Flutt ... 10224,62 28115,25 71712,71
40. Til Guðrúnar Metiu Sveinsdóttur ... 300,00
41. — Vilborgar Jónsdóttur prestsekkju 300,00
42. — Lfneyjar Sigurjónsd. prófastsekkju 500,00
43. — Bergljótar Blöndal ..................... 200,00
44. — Sigrfðar Helgadóttur .................... 300,00

11824,62
Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til Önnu Ásmundsdóttur ..................... 300
2. — Guðlaugar Zakarfasdóttur ............ 360
3. — Magnúsar Einarssonar.................... 500
4. — Eiinar Briem Jónsson.................... 600
5. — Steinunnar Frímannsdóttur............ 450
6. — Guðmundar Björnssonar ............ 200
7. — Baldvins B. Bárðdals .................... 200
8. — Jóns Strandfelds ............................. 150
9. — Einars Hávarðssonar .................... 150

10. — Elísabetar Jónsdóttur .................... 300
11. — Ragnheiðar Torfadóttur... .». ... 400
12. — Ásdfsar Porgrimsdóttur 300 kr.,

auk 100 kr. með hverju barni
hennar f ómegð ............................. 600

13. — Sigurjóns Rögnvaldssonar ............ 200
14. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju 200
15. — Ögmundar Sigurðssonar................. 2500
16. — Cathincu Sigfússon............................. 600
17. -- Ragnh. Guðjónsdóttur .................... 300
18. — Lárusar Rists kennara.................... 600
19. — Jóhanns P. Péturssonar kennara . 200
20. — Helgu Finnsdóttur............................. 1200
21. — Ingivalds Nikulássonar kennara... 200
22. — Victoríu Bjarnadóttur kennaraekkju 150

10360,00
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Guðm. Kristjánssonar .................... 300
2. — Böðvars Jónssonar............................. 400
3. — Póru Matthfasdóttur .................... 300
4. — Vigdfsar Steingrímsdóttur ............ 300
5. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts............ 200

Flyt ... 1500 50299,87 71712,71
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kr. ' kr.

Flutt ... 1500 50299,87
6. Til Aninu Arinbjarnardóttur ............ 200 i
7. — Eliesers Eirikssonar .................... 200 !
8. — Jóhannesar Pórðarsonar ............ 300
9. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300

10. — Stefáns Stefánssonar, Eskiflrði ... 600 ii
11. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300 i

12. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200 í

13. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju 
Þorleifs Jónssonar............................. 1000

1
14. — Friðriks Jónssonar pósts ............ 450
15. - Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300
16. — Þórodds Bjarnasonar pósts.......... 600 !
17. — Sigríðar Guðmundsdóttur, ekkju 

Böðvars Þorlákssonar .................... 300 i

18. — Kristjáns Jónssonar pósts .......... 200
19. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blön- 

dals póstritara, 300 kr., auk 100 kr. 
með hverju barni hennar í ómegð 600

i
I
1

20. — Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts 
á Akureyri ..................................... 300

21. — Torfa Sæmundssonar pósts............ 200
22. — Guðjóns Kjartanssonar pósts 250
23. — Jóns Jónssonar f Galtarholti, f. pósts 209
24. — Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns 

Blöndals póstafgreiðslumanns 300
25. — Mariu Jónsdóttur, ekkju Fr. Kle-

menssonar.............................................. 300
8600,00

Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
3. — Þorsteins Gislasonar .................... 2000
4. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1500
5. — dr. Helga Péturss ............................. 4000
6. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
7. — Einars Benediktssonar .................... 5000
8. — Sigurðar Sigurðssonar skálds 800
9. — Jakobs Thorarensens .................... 1200

10. _ Sigurjóns Friðjónssonar " ............ 1000

Flyt ... 23000 58899,87'
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kr. kr.

Flntt ... 23000 58899,87 71712,71
11. Til Guðmundar Kambans .................... 1800
12. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000
13. — Bríetar Bjarnhéðinsdóttnr ............ 1000
14. — Herdisar Andrésdóttur.................... 500
15. — Ólínu Andrésdóttur .................... 500

27800,00
b. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobinu Pétursdóttur..................... 200
2. — Guðrúnar Jónsdóttur .................... 300
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300
5. — Ólínu Porsteinsdóttur .................... 300
6. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200
7. — Kristinar Jakobsdóttur.................... 800
8. — Sigriðar Jónsdóttur .................... 500

3900,00
i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Petreu Jónsdóttur............................. 300
2. — Kristínar Sigurðardóttur júbil-

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

ljósmóður.............................................. 500
4. — Pórdísar Sfmonardóttur júbilljós-

móðnr .............................................. 500
5. — Pórunnar Gisladóttur ljósmóður ... 500
6. — önnu Porsteinsdóttur Ijósmóður... 400
7. — Kristinar Jónasdóttur ljósmóður... 300
8. — Nikólinu Björnsdóttur ljósmóður... 300
9. — Sigurfljóðar Einarsdóttur Ijósmóður 300

10. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljós-
móður .............................................. 300

11. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður 200
12. — Kristinar Guðmundsdóttur Ijósm. 200
13. — Hólmfriðar Friðfinnsdóttur ljós-

móður .............................................. 200
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
15. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
16. — Guðrúnar Guðmundsdóttur ljós-

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

Flyt ... 5400 90599,87 71712,71
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kr. kr.

Flutt ... 5400 90599,87 71712,71
17. Til Halldóru Metúsalemsdóttur ljós-

móður .............................................. 300
18. — Jensínu Pálsdóttur ljósmóður 200 11
19. — Margrétar Jónsdóttur ljósmóður ... 200 I
20. — Guðrúnar Magnúsdóttur Ijósmóður 200
21. — Gróu Jónsdóttur Ijósmóður............ 200
22. — Þuriðar Jónsdóttur ljósmóður ...
23. — Guðrlðar Guðmundsdóttur ljós-

300 i

móður .............................................. 200
24. — Guðrúnar Einarsdóttur ljósmóður 200
25. — Guðrúnar Jóhannesdóttur ljósmóður 300
26. — Sigríðar Narfadóttur Ijósmóður ...
27. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju

300 i

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
28. — Páls Erlingssonar .............................
29. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

1200

á Akureyri ..................................... 300
30. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
31. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrum ferju-

manns .............................................. 300
32. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns

sildarmatsm. Stefánssonar ............ 200
33. — Sigríðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs

Björnssonar síldarmatsmanns 300
34. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-

varðar .............................................. 400
35. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita- -

varðar .................................................... 300
36. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará
37. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju

800

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
38. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ... ... 300
39. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300 1

40. — Halldóru Pétursdóttur Briem . ... 600
41. — Kristjönu Benediktsdóttur ........... 400 I

42. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400 !

Flyt ... 14800 90599,87 71712,71
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Flntt ... 14800
43. Til Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i

Múlakoti .............................................. 400
44. — Henriette Kjær...................................... 600
45. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

kariassonar ..................................... 400
46. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100

kr. með hverju barni hennar i ómegð 2300
47. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
48. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars

Lárussonar ..................................... 300
49. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu-

manns, Hrisey..................................... 300
50. — Halldóru Þórðardóttur.................... 600
51. — Vigdísar Bergsteinsdóttur fyrrv. spít-

alaráðskonu ..................................... 300
52. — Sigriðar Magnúsd. hjúkrunarkonu 500
53. — Jónínu Marteinsd. hjúkrunarkonu 300
54. — Guðleifar Erlendsdóttur fyrrv.

hjúkrunarkonu ................................... 300
55. — Arndisar Sigurðardóttur, þvotta-

konu i Laugarnesspitala.................... 300
56. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
57. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300
58. — Susie Briem, ekkju Halldórs Briems 800
59. — Valgerðar Steinsen fyrrv. spítala-

ráðskonu .............................................. 500
60. — Benedikts Þ. Gröndals .................... 800
61. — Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ... 600
62. — Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju

Erlendar Zakaríassonar.................... 300
63. — Sigriðar Pálsdóttur, ekkju Gunn-

laugs Indriðasonar............................. 400
64. — Halldórs Brynjólfssonar blinda ... 350
65. — Halldórs Pórðarsonar fyrrv. dyra-

varðar Alþingis ............................. 300
66. — Friðfinns Guðjónssonar leikara ... 800

Fiyt ...
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing).

kr. kr.

90599,87 71712,71

I

28750,00

119349,87 71712,71
166
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kr. kr.

Flutt ... 119349,87 71712,71
Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtiðar- 

uppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til ekkju Jóhanns skálds Siguijónssonar ............ 1000,00
k. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli.................................. 3000,00

123349,87
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i. ... 38212,52

Samtals ... ............ 233275,10

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 150000 kr.

III. KAFLI.

Eignahreyfi ngar .

20. gr.

Inn. kr. kr.
I. Fyrningar:

1. Samkvæmt 3. gr. A.................................................... 167140
2. — 3. — B..................................................... 7270
3. — 9. —...................................................... 2170
4. — 10. —...................................................... 2046
5. — 11. — ....................................................... 5300
6. — 12. —...................................................... 67693
7. — 13. —....................................................... 134982
8. — 14. — ....................................................... 12852
9. — 15. — ...................................................... 4350

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum, keypt-
— 403803

um skv. lögum nr. 14, 9. júlí 1909 ............................. 24000
III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur ............................. 10000
IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ............ 100000
V. Tekjur Menningarsjóðs, ’/i hlutar ............................. 30000

Samtals ... .......... . 567803
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kr. kr.

Út.
I. Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana:

1. Ríkissjóðslán:
a. Innlend lán ..................................... 163950,00
b. Dðnsk lán, d.kr. 321353,99 á 100.00 321354,00
c. Ensk lán, £ 6762—4—0 á 22.15 149783,00

2. Lán rikisstofnana:
a. Siminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ............ 75000
b. Útvarpið (sjá 3. gr. A. Út) ............ 124040

II. Til eignaaukningar rikisstofnana:
1. Búið á Vifílsstöðnm (sjá 3. gr. A. I. 6)............
2. Búið á Kleppi (sjá 3. gr. A. I. 7) ....................
3. Siminn: Ný simakerfí o. fl. (sjá 3. gr. Út II—III.)

III. Til bygginga nýrra vita ..............................................
IV. Til lögboðinna fyrirframgreiðslna .............................
V. Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V)....................

635087

199040

4000
3000

13500a

834127

142000
60000
10000
30000

Samtals ... 1076127
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21.
I. Reksti

kr. kr.

2. gr.
T ekjur:

Skattar og tollar ...................................................... 9080000,t
3. gr. A. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ............................. 1308735

— B. Tekjur af fasteignum rikissjóðs............................. 20100
1328835,(3
522625,04. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ....................

5. gr. Ovissar tekjur............................................................... 60000, f

Samtals ... 10991460,0

II. Sjó

2.-5. gr.
I n n:

Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti.....................................

kr.

10991460,0

20.gr. I.
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar ........................................................................................ 403803,0

— II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ............................. 24000,0
— III. Gndurgreiddar fyrirframgreiðslur .............................................. 10000,0
— IV. Gndurgreidd lán og andvirði seldra eigna ............................. 100000,0
— V. Tekjur Menningarsjóðs........................................................................ 30000,0

Greiðslujöfnuður ................................................................................ 477486,1

Samtals ... 12036749,1

1) Fyrningar færðar bér til jafnaðar sömu npphæð, sem talin er í rekstrarútgjöldum.



rlit.
it.
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kr. kr.

Gjðld:
'• 8r- Vextir ........................................................................ 1456770,00
L gr. Borðfé konungs ....................................................... 60000,00
). gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis-

reikninga ............................................................... 231170,00
). gr. Til rikisstjórnarinnar .............................................. 390446,00
1. gr. A. Til dómgæzlu og lögreglustjórnar .................... 947260,00
- B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur 207000,00

1154260,00
2. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála ............ 655006,00
). gr. A. Vegamál ........................................................................ 1037262,00
— B. Samgöngur á sjó ....................................................... 681800,00
- C. Vitamál og hafnargerðir ..................................... 428451,00

2147513,00
t. gr. A. Kirkjumál ............................................................... 367320,00
— B. Kennslumál ............................. ............................. 1304392,00

1671712,00
5. gr. Til vísinda, bókmennta og lista.................... ... 173360,00
3. gr. Til verklegra fyrirtækja ............................. ... 1719110,00
7. gr- Til almennrar styrktarstarfsemi..................... ... 918000,00
3. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár .................... ... 233275,10
). gr. Uviss útgjöld...................................................... ... 150000,00

Rekstrarafgangur .............................................. ... 30837,90

Samtals ... ............ 10991460,00

lit.

.—19. gr.

O.gr. I.
— II. 
— III. 
— IV.
- V.

Út:
Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti ... ....................
Aðrar útborganir:
Afborganir lána ................................................................................
Til eignaaukningar rikisstofnana ..............................................
Til byggingar nýrra vita ...............................................................
Lögboðnar fyrirframgreiðslur .......................................................
Til menningarsjóðs ........................................................................

Þar af kr. 3000 til menntamálaráðs.

kr.

10960622,10

834127,00
142000,00
60000,00
10000,00
30000,00

Samtals ... 12036749,10
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22. gr.

Þingskjal 768

Stjórninni er heimilt:
I. Að kanpa þvi verði, er dómkvaddir menn meta, ibúðarhús sýslumannsins 

í Borgarnesi.
II. Að kanpa þvi verði, er dómkvaddir menn meta, steinsteypnhús fyrir póst 

og sima á Blöndnósi.
III. Að kanpa fyrir fé úr kirkjujarðasjóði, þvi verði, er dómkvaddir menn meta, 

jörðina Skálholt i Biskupstnngum.
IV. Að kaupa, fyrir fé úr kirkjujarðasjóði, húseignir séra Ólafs Sæmundssonar i 

Hraungerði, er hann lætur af prestskap.
V. Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll lil þess að koma á stofn mjólkurbúum 

til osta- og smjörgerðar og mjólkurniðursuðu. Styrkurinn nemi allt að 
kostnaðar og sé þvi aðeins greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfrækslu.

VI. Að verja allt að 400000 kr. til að bæta upp verð á útfluttu dilkakjöti árs- 
ins 1933, ef nauðsyn er á sökum óviðunandi verðlags, svo og til ráðslöf- 
unar á þvi kjöti, sem kann að verða umfram markaðinn, allt eftir þeim 
reglum, sem landbúnaðarráðuneytið setur, að fengnum tillögum Búnaðar- 
félags íslands og Sambands íslenzkra samvinnufélaga.

VII. Að taka á leigu á hentugum stað í Reykjavík kjallara til öruggrar geymslu 
á innlendum kartöflum, sem ætlaðar eru til sölu hér á landi, og lána hann 
aftur íslenzkum kartöfluframleiðendum og þeim, sem verzla með islenzkar 
kartöflur, gegn hæfilegum leigumála, er stjórnin ákveður.

VIII. Að láta Fiskifélagi íslands i té ókeypis lóð á Arnarhólstúni á horni Ing- 
ólfsstrætis og Skúlagötu.

IX. Að greiða Jósef J. Björnssyni kennara full laun, þegar hann lætur af 
kennslustarfi.

X. Að greiða úr rikissjóði til Jóns Guðmundssonar, eiganda gistihússins Val- 
hallar, þær 5000 kr., sem heimilað er i fjárlögum 1933, 22. gr. I., að greiða 
honum af fé þvi, sem inn kemur vegna alþingishátiðarinnar.

XI. Að endurgreiða úr lífeyrissjóðum embættismanna og barnakennara þeim 
Jóni Halidórssyni fyrrv. rikisféhirði, Sigurði Kristjánssyni ritstjóra og skóla- 
stjórunum Lárusi Bjarnasyni og Bjarna Bjarnasyni það fé, án vaxta, sem 
þeir hafa greitt i sjóðina.

XII. Að veita Ásmundi Sveinssyni myndhöggvara allt að 10 þús. kr. lán til þess 
að reisa sér vinnustofu, gegn þeim skilyrðum, er stjórnin ákveður, og má 
skipta útborgun lánsins á 3 ár.

XIII. Að veita Jóni Þorleifssyni málara allt að 10 þús. kr. lán til að standast 
kostnað af byggingu vinnustofu. Lánið endurgreiðist rikinu með eigin mál- 
verkum lántakanda á 4 árum á þvi verði, er þar til kvaddir menn af rik- 
isstjórninni meta i hvert sinn.

XIV. Að verja allt að 10 þúsund kr. af verzlunarágóða Viðtækjaverzlunar rikis- 
ins til þess að greiða fyrir útvarpsnotum hjá þeim, sem örðugasta eiga 
aðstöðu að dómi atvinnumálaráðuneytisins.

XV. Að ábyrgjast lán, allt að kr. 50000, til þess að reisa stúdentagarð i Reykjavik.
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XVI. Að ábyrgjast allt að 30 þús. kr. lán fyrir rannsóknarstofu háskólans, vegna 
i húsbyggingar.

XVII. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fyrirh/f Djúpbátinn til bátskanpa 
gegn 1. veðrétti i skipinu og endurábyrgðsýslufélags Norðnr-lsafjarðarsýslu. 
(Endurveiting).

XVIII. Að ábyrgjast allt að 600 þús. kr. lán fyrir ísafjarðarkaupstað og Eyrar- 
hrepp til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metar gildar.

XIX. Að ábyrgjast allt að60 þús. kr. lán til Hvammshrepps til raforkuveitu i 
Vik í Mýrdal, gegn endurábyrgð sýslnfélags Vestur-Skaftafellssýslu og 1. 
veðrétti i raforknstöðinni.

XX. Að ábyrgjast allt að 50 þús. kr. lán fyrir Vestmannaeyjakanpstað til stækk- 
unar á raforkuveitu kaupstaðarins.

XXI. Að ábyrgjast allt að 60 þús. sterlingspunda lán, sem Eimskipafélag íslands 
tekur iEnglandi til greiðslu á sknldum félagsins i Danmörku, ásamt af- 
borgunum í Hollandi, enda verði lánið tryggt með fyrsta veðrétti í eftir- 
töldum skipum félagsins: Gullfossi, Goðafossi, Dettifossi og Lagarfossi.

XXII. Að ganga i ábyrgð fyrir allt að 120000 kr. láni fyrir nýstofnað samvinnu- 
félag áEskifirði til kaupa á fiskiskipum, enda nemi lánið eigi meiru en 
*/s af kaupverði skipannafullbúinna til fiskiveiða. Lánið skal tryggt með 
sjálfsknldarábyrgð félagsroanna, ábyrgðEskifjarðarhrepps og fyrsta veðrétti 
í skipunum. Forstöðumaður og annar endurskoðandi félagsins skulu sam- 
þykktir af rikisstjórninni. (Endurveiting 90000 kr.).

XXIII. Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 350 þús. kr. láni fyrir innlent félag til 
þess að reisa sildarbræðslustöð á Seyðisfirði, er geti unnið úr ca. 600 mál- 
um síldar á sólarhring, enda fari lánið eigi fram úr 90°/« stofnkostnaðar, 
sé tryggt með 1. veðrétti í eigninni og ábyrgð Seyðisfjarðarkaupstaðar, en 
samþykktir og starfsreglur félagsins og ráðning forstjóra þess háð sam- 
þykki atvinnumálaráðherra.

XXIV. Að ábyrgjast allt að 100 þús. kr. lán fyrir Vestmannaeyjakaupstað, gegn 
fullum tryggingum.

XXV. Að ábyrgjast fyrir Sláturfélag Suðurlands, Mjólkurfélag Reykjavikur, Kaup- 
félag Borgfirðinga og Kaupfélag Árnesinga 150 þús. kr. lán, til stofnunar 
sútnnarverksmiðju.

XXVI. Að ábyrgjast lán, ailt að 400 þús. kr., fyrir hafnarsjóð Siglufjarðar- 
kaupstaðar, til byggingar öldubrjóts austur af Siglufjarðareyri, gegn þeim 
tryggingum, er stjórnin metur giidar.

XXVII. Að ábyrgjast fyrir Tannuverksmiðju Siglufjarðar s/f, gegn þeim trygg- 
ingum, er stjórnin metur gildar, allt að 70 þús. kr. rekstrarlán, er greið- 
ist upp árlega.

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

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1934, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu reglu sem bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu.
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StjóroinDÍ er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Pórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlaun eftir svipuðum reglum sem Eimskipaíélag íslands greiðir ekkjum skip- 
stjóra sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

24. gr.
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1933 og hafa i 

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

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

25. gr.
Rikisstjórninni er heimilt, ef hún telur bera til þess biýna nauðsyn, að 

draga af öllum fjárveitingum fjárlaganna, sem ekki eru lögum bundnar, um 
allt að 25%, eftir þvi sem við verður komið, og ennfremur að fresta um 
ákveðinn tima rekstri stofnana.

Ed. 769. Nefndarálit
um tillögu til þingsályktunar um heimild handa ríkisstjórninni til þess að taka 
lán til hrúargerðar á Múlakvísl.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin mælir með þvi, að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 23. maí 1933.

Páll Hermannsson, Halldór Steinsson, Einar Arnason,
form. fundaskrifari. frsm.

Nd. 770. Tillaga

til þingsálvktunar um ráðstafanir til útrýmingar fjárkláða.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Neðri deild Alþingis álvktar að skora á rikisstjórnina:
1. Að láta fram fara á þessu ári ýtarlega fjárkláðaskoðun um land allt samkv.

lögum nr. 40 8. nóv. 1901, og sé henni lokið fyrir nóvembermánaðarlok 
næsta haust, og krefjast nákvæmra skýrslna skoðunarmanna um útbreiðslu 
kláðans, að skoðuninni lokinni.
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2. Að leggja fyrir forstöðmnenn allra sláturhúsa landsins að láta fram fara at- 
hugun á þvi, hve mikið kemur til slátrunar af kláðasjúku fé næsta haust, og 
hvaðan, og

3. að fyrirskipa, að fengnu.ni þessuin skýrsluin, útrýmingarböðun, annað 
tveggja á hverju sýktu samgangnasvæði út af fyrir sig, eða um land allt, 
ef engin samgangnasvæði eru ósýkt. Leita skal þó álits dýralækna landsins 
og Búnaðarfélags íslands, áður en útrýmingarböðun er fyrirskipuð.

Nd. 771. Breytingartillaga
við frumv. til 1. um hráðabirgðabreyting á lögum nr. 56 31. maí 1927, um 
skemmtanaskatt og þjóðleikhús.

Frá fjármálaráðherra.

Við 1. gr. | stað „50% “ komi 80%.

Ed. 772. Frumvarp
til 1. um bráðabirgðahrevting á lögum nr. 56 31. maí 1927, um skémmtanaskatt 
og þjóðleikhús.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 1927 skal til ársloka 1934 inn- 

lieimta með 80% álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtan- 
ir innlendra manna undanþegnar álaginu.

2. gr,
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 773. Frumvarp
til laga um veiting ríkisborgararéttar.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Ríkisborgararétt skulu öðlast:
1. Ammendrup, l’aul Christoffer, klæðskeri í Reykjavík, fæddur í Danmörku.
2. Björn Franzson, stúdent í Reykjavík, fæddur i Noregi.
3. Brynjólfur Björnsson, stud. polit. í Kaupmannahöfn, fæddur i Danmörku.

Alþt. 1933. A. (16. löggjafarþing). 167
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4. Hermannsen, Störker Cedrup, vélstjóri í Vestniannaeyjum, fæddur í Noregi.
5. Honningsvaag, Petter Matthias, sjómaður á Akureyri, fæddur í Noregi.
6. Jakobsen, Knud Olai, skósmiður á Þingeyri, fæddur i Noregi.
7. Jensen, Frede, vefari á Akurevri, fæddur í Danmörku.
8. Kobhelt, Eduard August, vélasiniður á .Siglufirði, fæddur í Þýzkalandi.
9. Kristensen, Arne, verkamaður í Revkjavík, fæddur i Noregi.

10. Nielsen, Niels Christian, verkstjóri í Reykjavik, fæddur í Danmörku.
11. Olsen, Jentoft G. H., lifrarbræðslumaður i Reykjavík, fæddur í Noregi.
12. Olsen, Simon Andreas, vélstjóri á ísafirði, fæddur í Noregi.
13. Pedersen, Hagerup M. S., húsasmiður i Reykjavík, fæddur i Noregi.
14. Rönning, Johan, rafvirki i Reykjavík, fæddur í Noregi.
15. Vidnes, Peder R. S. Olsen, verkamaður á Eyrarbakka, fæddur í Noregi.

Sþ. 774. Tillaga

til þingsálvktunar um uppsögn gildandi samkomulags um viðskiptamál og 
verzlunar- og siglingasamninguin milli Islands og Noregs.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.

Alþingi álvktar að fela rikisstjórninni að segja upp gildandi samkomulagi 
um viðskiptamál og verzlunar- og siglingasamningum milli Islands og Nor- 
egs í síðasta lagi 1. desemher 1933.

Greinargerð.

Samkomulag það um viðskiptamál við Noreg, er staðfest hefir verið á yfir- 
standandi þingi af ýmsurn ástæðum, þvkir svo óhagfellt, að ekki verður við 
það unandi til frambúðar.

Nd. 775. Nefndarálit

um frv. til víxillaga.

Frá fjárhagsnefnd.

Víxlar og tékkar eru mjög notaðir sem gjaldmiðill í millilandaviðskiptum. 
Fyrir því hafa menn fundið þörf á því að samræma víxil- og tékkalög, einkum 
þeirra tanda, sem mest liafa viðskipti. Loks gerðu 22 ríki samþykkt um það 
sín á nrilli i Geneve 7. júní 1930, að samræma vixil- og tékkalög sín. ísland tók 
ekki þátt i þessari samþvkkt, en er nú boðið að vera með í samþykkt þessari. 
Virðist auðsætt að taka þessu boði, ekki sízt þar sem önnur Norðurlönd hafa 
þegar gert það.
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Til þess að ganga inn i það þjóðasamband í þessu efni, sem stofnað var
1930, verður að gera ýmsar brevtingar á núgildandi víxil- og tékkalögum. Þær 
breytingar, sem gera verður á nefndum lögum, eru þó ekki svo gagngerðar í 
grundvallaratriðum, að þær kollvarpi þvi fyrirkoinulagi, sem áður var byggt á.

Skal drepið á helztu frávikningar og nýmæli þessa frv. frá víxillögunum 
frá 1882. Þar sem talað er um víxillög, er átt við núgildandi lög um víxla.

1. Um vistun víxla: Víxill. telja ekki þann víxil vistaðan, sem greiðast á hjá 
þriðja manni, ef greiðslustaðurinn er i sama bæ eða þinghá og greiðandi 
býr í.

Með frv. eru allir víxlar, sem greiðast eiga þriðja manni, taldir vist- 
aðir vixlar.

2. Vextir af víxlum: Samkv. vixill. er ekki heimilt að setja ákvæði um vaxta- 
greiðslu í víxilinn. Með frv. er þetta heimilað, ef vixill á að greiðast við 
sýningu eða tiltekinn tíma eftir sýningu.

3. Fjárhæð víxils: Nú er það svo. að lægsta fjárhæð tilgreind i víxli hefir 
gildi.

Frv. inniheldur það ákvæði, að sú fjárliæð, sem skrifuð er með bök- 
stöfum, hefir ein gildi, og þá hin lægsta fjárhæð, ef fleiri eru skrifaðar 
iiieö bókstöfum.

4. Afsögn víxils: Hingað til liefir það verið talið öruggara að afsegja víxíl 
vegna greiðsiuíalis (de non solutione), pó samí víxill liafí áður verið af- 
sagður vegna samþykkisskort (de non aceeptatione). Eftir frv. verður ekki 
nauðsynlegt að afsegja víxil vegna greiðsluskorts, ef hann áður er afsagð- 
ur vegna samþykkisskorts. Samkv. vixill. gátu tveir órækir vottar fram- 
kvæmt víxilafsögn, ef ekki náðist í notarius.

Frv. gerir ráð fyrir, að þessu sé sleppt, en i stað þess geti hreppstjóri, 
eða stefnuvottur, framkvæmt afsögn, en senda skulu þeir staðfest eftirrit 
af afsagnargerðinni til innfærslu í notarialbók.

5. Sýning víxla: Sé víxill eigi sýndur til samþykkis innan þess frests, sem 
útgefandi ákveður, þá glatast víxilrétturinn samkv. ákvæðum frv.

Greiðandi getur og krafizt þess, að víxill sé sýndur sér næsta dag eftir 
fyrstu sýningu.

6. Fyrningarfrestir eru lengdir, og kveður frv. svo á, að fyrningarfrestur 
gagnvart útgefanda verði eitt ár að því er kröfu víxilhafa snertir, en fulln- 
ustukröfur framseljanda á hendur útgefanda eða öðrum framseljendum 
fyrnist á sex mánuðum frá því framseljandi leysti víxilinn til sín.

7. Ábyrgð á samþykki: Skv. frv. er gert ráð fyrir, að útgefandi geti undan- 
þegið sig ábyrgð á samþykki víxils.

8. Umboð til áritunar: 1 víxill. eru engin ákvæði um þetta efni, en i frv. eru 
ákvæði um, að sá, sem ritar nafn sitt á víxil fyrir hönd annars manns, en 
hefir ekki umboð til þess, verði sjálfur skuldbundinn eftir víxlinum. Fari 
maður út fyrir umboð sitt, skuldbindur hann sjálfan sig á sama hátt.

— Þá er þetta meðal nýmæla i frumvarpinu:
a. Að umboð, sem felst í framsali til umboðs, fellur ekki úr gildi, þótt um-

bjóðandi andist eða sé sviptur fjárræði.
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b. Að framsal, sem ritað er eftir gjalddaga víxils, hefir sömu áhrif og fram- 
sal ritað fyrir gjalddaga. Ef framsal er ódagsett, skal það talið ritað fyrir 
gjalddaga, nema annað sannist.

c. Að útgefandi geti kveðið svo á i víxli, að sýna skuli hann til samþvkkis, 
sett frest til samþykkis og einnig að víxill sé ekki sýndur til samþykkis 
fyrir tiltekinn tima.

Þetta nær þó ekki til víxla, sem greiðast eiga hjá þriðja manni eða á 
öðrum stað en greiðandi býr.

d. Að samþykkjandi getur takmarkað samþvkki sitt við hluta af víxilfjár- 
hæðinni.

e. Að greiðandi getur skotið sér undan áhyrgð þeirri, er samþykkt víxils 
fylgir, ef liann strikar samþykkið út áður en liann skilar víxlinum, enda 
sannist ekki, að hann liafi skýrt víxilhafa frá samþykki sínu.

f. Sé fjárhæð vixils greind í mynteiningu, sem hefir sama nafn en mismun- 
andi gikli í landi því, sem víxill er gefinn út í, og landi því, er liann á að 
greiðast í, skal talið, að hann eigi að greiðast í mynt greiðslustaðarins, 
nema annað sannist.

g. Heimilt er að leita fullnustu fyrir víxilskuld hjá útgefanda, ef hú hans er 
tekið til skiptameðferðar eða til nauðasamninga, þó víxill sé ekki fallinn 
í gjalddaga, ef útgefandi hefir hannað sýningu víxils.

Hjá greiðanda má ávallt leita fullnustu fyrir víxilskuld, þó víxill sé 
ekki fallinn í gjalddaga, ef hú greiðanda er tekið til skipta eða nauða- 
sanminga.

h. Ákvæði 71. gr. 2. og 3. málsgr. frv. um slit fyrningar erlendis eru og ný- 
mæli.

Að öðru levti virðist ekki ástæða til að gera grein fyrir þeim breyting- 
um, sem frv. gerir á víxillögunum frá 1882, í nefndaráliti.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþvkkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 38. gr. 1. mgr. Fvrir „við sýningu“ kemur: eftir sýningu.
2. Við 41. gr.

a. Fvrir „fyrirmæli" í 3. mgr. keniur: fyrirvari.
b. Fyrir „eru líkur fyrir því“ í 4. mgr. kemur: skal líta svo á.

3. Við 67. gr. Fyrir „með sömu áhrifum" í 3. mgr. kemur: með sama hætti og 
sömu áhrifum.

4. Við 71. gr. A eftir orðunum „erlendum dómstóli“ í 2. mgr. kemur komma.
5. Við 72. gr. Á eftir „löghelgan dag“ i 1. mgr. kemur: eða hankafrídag.
6. Við 78. gr. Fyrir „svningarfresturinn" í 2. mgr. kemur: fresturinn frá

sýningu.
Alþingi, 22. maí 1933.

H. Stefánsson, 
form.

Hannes Jónsson.

Ólafur Thors. Bernh. Stefánsson.

Jón A. Jónsson, 
fundaskrif., frsm.
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Þingskjal 776

um frumv. til 1. um tékka.
Frá fjárhagsnefnd.

Um gildi tékka i viðskiptum vísast til þess, sem sagt er í áliti nefndarinnar 
um víxla.

19. marz 1931 gerðu 20 ríki samþykkt um samræming tékkalöggjafarinnar 
sín á milli. Frv. þetta er borið fram af forsætisráðherra með það fyrir augum, 
að Island gangi i þessa þjóðasamþykkt.

Löggjöfin um tékka er frá 1901 og var þá sniðin eftir tékkalöggjöf annara 
Xorðurlanda. Þær frávikningar, sem í frv. felast frá gildandi lögum, eru því 
færri og þýðingarminni en í frv. til víxillaga.

Helztu frávikningar og nýmæli frv. eru þessi:
1. Um útgáfu tékka: Samkv. tékkal. má gefa út tékka á liendur hverjum sem 

er. Frv. gerir liinsvegar ráð fyrir, að tékka megi aðeins gefa út á banka 
og sparisjóði, sem fengið liafa staðfestingu á samþykktum sínum. Með 
þessu er skapað meira öryggi um greiðslu tékka.

2. Handhafatékka má ekki brevta í nafnbréf til tiltekins manns.
3. 1 tékkal. er það fram tekið, að samþykki á tékka hafi enga þýðingu.

1 frv. (25. gr.) eru ákvæði um það, að áritun greiðslubanka skuldbindi 
hann til greiðslu, ef skilja megi áritunina svo, að tékkinn muni greiddur, 
sé hann sýndur innan þess frests, sem ákveðinn er í frv.

4. Það liefir þótt vafasamt samkv. tékkal., hvort ákvæði víxill. um ábyrgð 
á víxilkröfu gibti um tékka. Með frv. er þvi slegið föstu, að svo sé.

5. Það er nýmæli í frv., að tékki er gjaldkræfur við sýningu, enda þótt tékk- 
inn liafi verið gefinn út með dagsetningu, sem ókomin er (antedated).

0. Með 29. gr. frv. eru sýningarfrestir ákveðnir. Nefndinni þykir fresturinn 
of stuttur í tveim tilfellum og gerir því till. um lengingu frestsins.

7. Það er nýmæli i frv., að útgefandi geti bannað greiðslubanka að greiða 
tékkann og að bankanum sé heimilt að greiða tékka, sem eigi hefir verið 
afturkallaður, þótt sýningarfrestur sé liðinn. Afturköllun hefir þó þvi að- 
eins gildi, að greiðslubanki liafi ekki ritað á tékkann orð eða merki, sem 
skuldbindi liann til greiðslu.

8. Akvæði um strikun tékka (erossed cheques) eru fvllri en í tékkal.
9. Fvrningarfresturinn, sem ákveðinn er 6 mánuðir, reiknast skv. frv. frá 

lokadegi sýningarfrests, en ekki frá útgáfudegi, eins og nú er ákveðið í 
tékkal.
Frekari greinargerðar virðist ekki þörf í nefndaráliti.
Nefndin ræður hv. deild að samþvkkja frv. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 29. gr.

a. Fyrir „20“ i 1. mgr. kemur: 30. 
þ. Fvrir „20“ í 2. mgr. kemur: 40.
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2. Við 53. gr. A eftir „fyrir erlendum dómstóli" i 2. mgr. kemur komma.
3. Við 58. gr. Fyrir „hefir verið þess umkominn“ i 2. mgr. kemur: liefði 

verið þess umkominn.

Alþingi, 23. mai 1933.

H. Stefánsson, Hannes Jónsson. Jón A. Jónsson,
form. fundaskrif., frsrri.

Ólafur Thors. Bernh. Stefánsson.

Nd. 777. Nefndarálit

um frv. til 1. um varnarþing og stefnufrest í víxilmálum.

Frá fjárliagsnefnd.

Greinargerð fyrir þessu frv. er svo tæmandi, að nægilegt þykir að vísa til 
hennar.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 23. maí 1933.

H. Stefánsson, Hannes Jónsson. Jón A. Jónsson,
form. fundaskrif., frsm.

Ólafur Thors. Bernh. Stefánsson.

Nd. 778. Þingsályktun
um tolleftirlit með póstsendingum.

(Afgreidd frá Nd. 23. maí).

Neðri deild Alþingis álvktar að skora á rikisstjórnina að taka upp full- 
komið tolleftirlit með innfluttum póstsendingum.

Nd. 779. Frumvarp
til laga um lögreglumenn.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1- gr.
Bíkisstjórninni er heimilt að fyrirskipa, að í bæjum (kaupstöðum og 

kauptúnum), þar sem eru 1000 íbúar eða fleiri, skuli vera allt að tveimur starf- 
andi lögregluþjónum á liverja 1000 íbúa, enda sé lögreglustjóri þar búsettur,
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2. gr.
Þai’, sem ríkisstjórnin gerir slíka ráðstöfun, skal ríkissjóður greiða ló liluta 

kostnaðar við lögreglu og löggæzlu bæjarins, þó eigi fyrr en að minnsta kosti 
einn lögregluþjónn kemur á hverja 700 íbúa. Vó lögregluliðsins í Reykjavík skal 
vera sérstök deild og starfa seni lögreglumenn ríkisins á venjulegum timum.

í öðrum bæjum ræður ríkisstjórnin yfir starfskröftum lögreglunnar i hlut- 
falli við framlög, eftir þvi sem nánar má ákveða með reglugerð. Lögreglumenn 
ríkisins skulu m. a. starfa að undirbúningi sakamálsrannsókna, eftirliti með um- 
ferð á þjóðvegum, útlendingum, áfengislöggjöf og því að halda uppi reglu á
mannfundum utan bæjanna.

Ríkisstjórninni er og heimilt að semja við hlutaðeigandi bæjarfélög um, að 
lögreglumenn rikisins taki að sér störf í þágu bæjarfélaganna gegn endurgjaldi.

3. gr.
Lögreglumenn ríkisins skulu, livenær sem lögreglustjórar telja þess þörf, 

aðstoða lögreglulið bæjanna til að halda uppi löggæzlu og reglu, enda séu þeir 
ekki bundnir við önnur nauðsvnjastörf i þágu rikisins.

Ef lögreglustjórar óska, er rikisstjórninni heimilt að skipa þeim fulltrúa 
eða yfirlögregluþjón til að stjórna lögreglumönnum ríkisins um stundarsakir 
eða til langframa.

4. gr.
Lögregluna má ekki nota til þess að hafa önnur afskipti af venjulegum 

vinnudeilum en að halda þar eins og annarsstaðar uppi friði og afstýra skemmd- 
um, meiðslum og vandræðum.

5. gr.
Skipshafnir varðskipanna teljast til lögreglumanna ríkisins. Heimilt er 

ráðherra að ákveða hið sama um tollverði, og eru þeir þá skvldir að inna af 
hendi störf lögreglumanna.

6. gr.
Þegar sérstaklega stendur á og ráðherra telur nauðsynlegt öryggi bæjar, 

að lögregluliðið sé aukið meir en segir í 1. gr., getur hann bætt við varalög- 
reglumönnum, og greiðir þá ríkissjóður allt að lielmingi þess kostnaðar, sem 
leiðir af aukningunni, en þó ekki hærri fjárhæð en nemur % kostnaðar af hinu 
reglulega lögregluliði.

7. gr.
Það er borgaraleg skylda hverjum verkfærum karlmanni að gegna kvaðn- 

ingu í varalögrcglu, nenia hann geti fært ástæður, sem ráðherra metur gildar. 
Enginn má á neinn liátt tálma því, að maður gegni kvaðningu til varalögreglu- 
starfs. Rrot gegn þessu ákvæði varða sektum frá 100 til 1000 kr., nema þyngri 
refsing liggi við að lögum.

Varalögreglumenn fá þóknun fyrir æfingar og kvaðningar.
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8. gr.
Lögreglunienn ríkisins, hvort sem er í föstu starfi eða kvaddir lögregl- 

unni til aðstoðar, eru sýslunarnienn ríkisins. Þeir eiga rétt á bótum fyrir 
meiðsli og tjón, er þeir verða fyrir vegna starfsins.

9- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að greiða úr ríkissjóði óhjákvæmilegan kostnað 

samkvæmt lögum þessum.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 780. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um brevting á lögum nr. 40 7. maí 1928 (Jarðræktarlög). 

Frá Einari Arnasyni.
Við 1. gr.

a. Fyrir „spunavélum" komi: tóvinnuvélum.
b. Fyrir „300“ komi: 500.

Nd. 781. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 40 7. maí 1928 (Jarðræktarlög).

(Eftir eina umr. i Ed.).

1- gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Eftir því, sem fé sjóðsins hrekkur til, skal því varið til að styrkja bændur 

með ákveðnu framlagi, miðað við kaupverð, til að eignast meiri háttar verkfæri 
til jarðræktar og heimilisnota, svo sem hér segir:
a. Helmingsframlag veitist til kaupa á hestaverkfæruin til jarðvinnslu.
b. Þriðjungsframlag veitist til kaupa á heyvinnuvélum og tóvinnuvélum.

Enginn bóndi getur fengið meira framlag úr sjóðnum en 500 krónur.
Sá, er styrks beiðist, sendir umsókn sína, stílaða til Búnaðarfélags Islands, 

stjórn búnaðarfélags þess, sem liann er í, og sér hún þá uni útvegun verkfær- 
anna og greiðslu andvirðis.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 782. Frumvarp
til laga uin innlánsvöxtu.

(Eftir 3. uinr. í Ed.).

1. gr.
Bankar, sparisjóðir eða aðrar stofnanir, sein rétt hafa til sparisjóðsstarf- 

semi eða til að taka á móti innlánsfé til ávöxtunar, inega ekki greiða hærri vöxtu 
af innstæðufé en Landsbanki íslands greiðir. Gildir þetta jafnt, livort sem um er 
að ræða fé i venjulegum viðskiptabókum stofnunarinnar, á innlánsskírteinum. 
hlaupareikningi eða til ávöxtunar á annan sérstakan liátt.

2. gr.
Nú hefir peningastofnun tekið við fé til ávöxtunar á innlánsskírteini eða á 

annan liátt með sérstökum samningi, áður en lög þessi öðlast gildi, með bærri 
vöxtum en lög þessi leyfa, og skulu þeir þá standa óhaggaðir til næsta gjald- 
daga, þó eigi lengur en sex mánuði frá því að lög þessi öðluðust gildi.

3. gr.
Lög þessi ná ekki til Söfnunarsjóðs Islands.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 100—5000 kr. Með mál út 

af brotum skal farið sem almenn lögreglumál.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1033 og gilda til ársloka 1934.

Ed. 783. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 32 frá 1930, um menntaskóla á Akureyri.

Frá menntamálanefnd.

1- gr.
4. töluliður i 10. gr. laganna fellur burl. Liðatala greinarinnar breytist 

samkvæmt þessu.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Menntamálanefnd flytur frv. þetta skv. ósk kennslumálaráðherra, og 
fylgdu þvi svolátandi athugasemdir:

Al|)t. 1933. A. (46. löggjafarjiing). 168
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„Kennarafundur í Menntaskólanum á Akureyri liefir i einu hljóði sam- 
þykkt tillögu um, að breytt verði lögum nr. 32 frá 1930 þannig, að afnumið 
verði þýzkupróf til inngöngu í lærdómsdeildina, án þess þó að kennsla i þýzku 
í deildinni verði nokkuð minnkuð frá því, sem nú er i skólanum.

Ástæður til þessarar hreytingartillögu eru tvær, sem sé að fátækum sveita- 
piltum og afdala- og útkjálkasveinum getur reynzt nær ókleift að afla sér 
þýzkukennslu, nema með ærnum kostnaði, og að á byrjunarkennslu í þýzku 
utanskóla eru einatt nokkrir annmarkar, t. d. ef nemendur venjast á skakkan 
framburð, sem siðar er örðugt að leiðrétta.

Ráðunevtið telur rétt að breyta þessu, og fræðslumálastjóri og rektor 
menntaskólans í Reykjavík hafa báðir mælt ineð því“.

Ed. 784. Frumvarp
til laga um skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta.

(Eftir 2. unir. í Ed.).

1- gr.
Árin 1933—1937, að báðum meðtöldum, greiðir ríkissjóður sýslumönnum 

og bæjarfógetum árlega skrifstofufé, þar með talin borgun fyrir söfnun inn-
flutningsskýrslna, eins og hér segir:

1. 1 Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfirði ............................ kr. 11500,00
2. - Mýra- og Borgarfjarðarsýslu ............................................  — 4100,00
3. - Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu ........................................  — 4100,00
4. - Dalasýslu .............................................................. — 1100,00
5. -- Barðastrandarsýslu .....................................................  — 4800,00
0. -- ísafjarðarsýslu og ísafjarðarkaupstað................................... — 13000,00
7. - Strandasýslu ........................................................... — 2500,00
8. - Húnavatnssýslu ........................................................  — 4100,00
9. - Skagafjarðarsýslu ......................................................  — 4100,00

10. - Siglufjarðarkaupstað ...................................................  — 7500,00
11. - Eyjafjarðarsýslu og Akurevrarkaupstað .................................  — 12000,00
12. - Þingeyjarsýslu .........................................................  — 4800,00
13. -- Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað .........................  — 7500,00
14. - Neskaupstað ........................................................... — 2500,00
15. - Suður-Múlasýslu ....................................................... — 7000,00
16. - Skaftafellssýslu ......................................................... — 3000,00
17. - Vestmannaevjakaupstað................................................. — 10200,00
18. - Rangárvallasýslu ....................................................... — 2000,00
19. - Árnessýslu ............................................................. — 5800,00
20. Ennfremur greiðist lögreglustjóranum á Akranesi upp í skrif-

stofukostnað ...................................................................................  — 500,00
Kr. 112100,00
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2. gr.
Nú hækkar gengi gjaldeyris eða lækkar, niiðað við það sein það var gagn- 

vart gulli hinn 1. janúar 1933, og lækkar þá skrifstofuféð eða hækkar sem því 
svarar, þó þannig, að minni breyting en 10% er ekki tekin til greina og ekki 
fyrr en um næstu áramót á eftir.

3. gr.
Skrifstofuféð greiðist með ýj2 mánaðarlega fyrirfram.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og jafnframt er úr lögum numin 5. málsgr. 11. 

gr. laga nr. 71 28. nóv. 1919, um laun embættismanna.

Nd. 785. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveið- 
um í landhelgi.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Aftan við 2. gr. laga nr. 55 1928 bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
A svæðinu frá Hjörleifshöfða vestur um til Látrabjargs skulu veiðar með

dragnótum levfðar í landhelgi frá 15. júní til 30. nóvember ár hvert.

2. gr.
Akvæði 8. gr. laganna falla niður að þvi er snertir það svæði, er um ræðir 

i síðari málsgr. 1. gr.

3- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 786. Frumvarp

til laga um bann við okri, dráttarvexti o. fl.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Þegar samið er um vexti af skuld, en ekki tiltekin upphæð þeirra, skulu 

þeir vera 5 af hundraði á ári,
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2. gr.
Ef skuld er trvggð með veði í fasteign eða handveði, skal vera frjálst að 

taka af henni í ársvexti allt að 6 af hundraði.

3. gr.
Af öðruni skukluiu en þeim, er í 2. gr. getur, skal vera frjálst að taka í 

ársvexti allt að 8 af hundraði.

4. gr.
Nú er áskilið annað endurgjald fvrir lánveitingu eða umliðun skuldar en 

vextir af henni, og má það aldrei vera hærra en svo, að endurgjaldið alls svari 
til þeirrar vaxtahæðar af höfuðstól skuldarinnar, er getur um í 2. og 3. gr.

5. gr.
Þegar skuldari greiðir eigi skuld sína á réttuin tíma, er hann skvldur til 

frá eindaga skuldarinnar unz hann greiðir hana að greiða skuldareiganda í 
dráttarvexti af lienni einuni ineira af hundraði en heimilað er í 1. gr. eða um 
hefir verið samið milli aðilja, þó svo, að dráttarvextir fari aldrei meira en 
1% fram úr vaxtahæð þeirri, sem getur um í 2. og 3. gr.

6. gr.
Ef saniið er um vexti eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíð- 

un skuldar, eða dráttarvexti fram yfír það, sem leyfilegt er samkv. lögum þess- 
um, eru þeir sanmingar ógildir, og hafi slíkt verið greitt, ber skuldareiganda 
að endurgreiða skuldara þá fjárhæð, sem liann liefir þannig ranglega af hon- 
um haft.

Sá, sem áskilur sér vexti eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða um- 
líðun skuldar, eða dráttarvexti fram vfir það, sem leyfilegt er samkv. lögum 
þessuin, svo og sá, sem er milligöngumaður við slika samninga, skal sæta 
sektuni, er eigi séu lægri en fjórfaldur og eigi hærri en tuttugu og fimmfaldur 
ágóði sá, er ólöglega var áskilinn eða tekinn. Nú verður eigi sannað, hve mikill 
sá ágóði var, og skal þá ákveða sektina eftir málavöxtum.

7. gr.
Ilafi nokkur maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fá- 

kunnáttu eða léttúð eða það, að Iiann var honum háður, til þess að afla sér 
hagsmuna eða áskilja sér þá, þannig, að bersýnilegur inismunur sé á hagsmun- 
um þessum og endurgjaldi því, er fyrir þá kom eða skvldi koma, eða hagsmun- 
ir þessir skyldu veittir án endurgjalds, skal gerningur sá, er þannig er til kom- 
inn, ógildur gagnvart þeim aðila, er á var hallað með lionuin.

Sama gildir, þótt annar inaður en sá, sem gerningurinn var gerður við, 
eigi sök á misferli því, sem getið er í 1. málsgr. þessarar greinar, enda sé þeim, 
er liaginn átti að hafa af gerningnum, það kunnugt eða megi vera það 
kunnugt.
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8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og frá sama tíma er úr gildi nuniin tilskipun 

frá 27. maí 1859, um leiguburð af peningum, og lög frá 7. febr. 1890, um vexti. 
Önnur lagaákvæði um vexti og dráttarvexti, svo og 232. gr. siglingalaga, nr. 
56 30. nóv. 1914, skulu lialda gildi sínu.

Ed. 787. Breytingartillögur
við frv. til laga um bráðabirgðaverðtoll.

Frá meiri hluta fjárbagsnefndar.

1. Við B. Inn komi: Egg.
2. Við C.

a. I stað orðanna „Hurðir .... smíði til húsa“ komi: Hurðir, karmar, 
gluggar og listar til húsa.

b. Inn koini: Olíufatnaður úr öðru en silki.
c. Niður falli:

1- Egg-
2. Orðin „skinn og“.

Nd. 788. Tillaga
til þingsályktunar um rannsókn á búfjársjúkdómum.

Flm.: Pétur Ottesen.

Alþingi álvktar að skora á ríkisstjórnina að beita sér fvrir því, að nú þegar 
verði hafin rannsókn á og leitað ráða við lungna- og garnaormaveiki í sauðfé 
og liinni svonefndu Hvanneyrarveiki, og að þeirri rannsókn verði hraðað svo 
sem frekast er unnt.

Kostnaður af rannsókninni greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.

Við 2. umr. um frv. til laga um fjölgun dýralækna var felld rökstudd 
dagskrá, er ég flutti i því máli og fól meðal annars í sér áskorun til ríkisstjórn- 
arinnar um, að hún stuðlaði að því, að nú þegar yrði hafin rannsókn á þeim 
búfjársjúkdómum, sem landbúnaðinum stafar mest liætta af, og að einskis 
vrði látið ófreistað til að finna ráð, er afstýrt»gætu þessum voða. Þeir búfjár- 
sjúkdómar, sem þar var átt við, eru einkuni þeir, sem í tillögunni eru nefndir. 
Landbúnaðurinn verður nú fyrir svo þunguni búsifjum af þessum kvillum, 
að eigi má láta undir liöfuð leggjast, að gert verði það, sem unnt er, til að fá 
úr þessu bætt.
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Nd. 789. Breytingartillögur
við frv. til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungsrikisins 
Islands, 18. maí 1920.

Frá stjórnarskrárnefnd.
Við 1. gr.

I. Fyrir „48“ komi: 49.
II. Stafliður b. orðist svo:

6 í Revkjavik. Kosning þeirra er hlutbundin. Jafnmargir varamenn 
skulu kosnir samtímis og á sama hátt.

III. Stafliður c. hljóðar svo:
Allt að 11 þingmenn til jöfnunar milli þingflokka, svo að hver þeirra 

liafi þingsæti i sem fvllstu samræmi við atkvæðatölu sína við almennar 
kosningar. Heimilt er flokkum að hafa landslista í kjöri við almennar 
kosningar, enda greiði þá kjósendur atkvæði annaðhvort frambjóðanda i 
kjördæmi eða landslista. Frambjóðendur þess flokks, sem landslista hefir 
í kjöri og nær jöfnunarþingsæti, taka sæti eftir þeirri röð, sem þeir eru í 
á listanum að lokinni kosningu. Skal a. m. k. annaðhvert sæti tíu efstu 
manna á landslista skipað frambjóðendum flokksins í kjördæmum utan 
Reykjavíkur. Að öðru levti fer um skipun jöfnunarþingsæta eftir kosn- 
ingalögum. Jafnmargir varamenn skulu kosnir jöfnunarþingsætum, 
samtimis og á sama hátt.

Nd. 790. Þingsályktun
um fóðurrannsóknir.

(Afgreidd frá Nd. 24. maí).

Alþingi álvktar að fela ríkisstjórninni að hefja undirbúning til fram- 
kvæmda visindalegum rannsóknum á því, hvaða fóðurefni sé heppilegast að 
nota til gripa- og alifuglaræktar liér á landi. Skal stjórninni heimilt að verja 
allt að 10000 kr. úr rikissjóði til nauðsvnlegra útgjalda vegna þessa undir- 
búnings.

Nd. 791. Lög
um brevting á lögum nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.

(Afgreidd frá Nd. 24. maí).

1- gr.
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu stvrktir með árlegu tillagi úr ríkissjóði, er nemi kr. 1,50 

fvrir hvern gjaldskyldan mann.
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2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskvldur karlmaður greiðir i sjóðinn 3 kr. á ári, en kvenmaður 

1 kr. 50 au.
3- gr.

12. gr. laganna skal orða svo:
1 hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verðugir um- 

sækjendur hafa gefið sig fram, úthluta öllu því gjaldi, er gjaldskyldum mönnum 
ber að greiða það ár í kaupstaðnum eða hreppnum, ennfremur % af þeim styrk, 
sem lagður er til styrktarsjóðsins úr rikissjóði á árinu, og hálfum vöxtum af 
stvrktarsjóðnum fvrir næsta ár á undan. Ennfremur er bæjarstjórnum og 
hreppsnefndum heimilt að bæta við árlegt úthlutunarfé allt að jafnmikilli upp- 
hæð úr hæjar- eða sveitarsjóði og til úthlutunar keniur af framlagi ríkissjóðs.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33 26. okt. 1917, um breyting 

á löguin nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistvrk.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 792. Frumvarp

til laga um Kreppulánasjóð.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

■ 1- gr-
A tímabilinu frá 1. júlí 1933 til 31. des. 1942 leggur rikissjóður fram allt 

að 2,5 millj. kr. til sérstakrar lánsstofnunar, er nefnist Kreppulánasjóður. Skulu 
árlegar vaxtagreiðslur Búnaðarbanka íslands, þar með taldar vaxtagreiðslur 
Ræktunarsjóðs og veðdeildar bankans, ganga upp í ofannefnt framlag ríkis- 
sjóðs, sem er vaxtalaust stofnfé Kreppulánasjóðs.

2. gr.
Til viðbótar ofangreindu stofnfé skal útvega Kreppulánasjóði starfsfé með 

útgáfu handhafaskuldabréfa. Skulu þau gefin út af stjórn sjóðsins, og má fjár- 
hæð þeirra nema allt að 9 millj. kr. Trvgging fyrir skuldabréfunum skal vera:

1. Stofnfé sjóðsins.
2. Skuldabréf þau, er sjóðurinn fær frá lántakendum.
3. Abvrgð ríkissjóðs.
Vextir af bréfunum skulu vera 4,5% á ári. Þau skulu gefin út i einum 

flokki, og skal innlevsa eigi minna en 1/40 hluta þeirra á ári hverju, i fvrsta 
sinn 1935. Fjármálaráðherra gefur fvrirmæli um sjóðinn, og skal þar nánar



kveðið á uin gerð bréfanna, fjárlneð þeirra, greiðslu vaxta, innlausn þeirra 
og annað, er þnrfa þvkir.

Færi svo, að reiðufé Kreppulánasjóðs reyndist eigi nægjanlegt til að greiða 
skuldbindingar lians, skal ríkissjóður leggja frain það, seni á vantar, og skulu 
þá þau framlög siðar endurgeiðast af eignum sjóðsins, ef þær brökkva til.

3- gr.
Skuldabréf Kreppulánasjóðs skulu með nafnverði vera gildur gjaldevrir til 

greiðslu á skuldum eldri en frá 1. jan. 1933, að svo niiklu leyti sem þær eru 
ekki tryggðar með fasteignaveði eða handveði, svo sein nánar er fvrir mælt í 
lögum þessum. Sania gildir uni greiðslu á víxlum, sem gefnir hafa verið út 
eftir 1. jan. 1933, ef skuldin upphaflega liefir verið stofnuð fvrir þann tíma.

4. gr.
Fé sjóðsins skal varið til lánveitinga lianda bændum og öðrum, er reka land- 

búnað sem aðalatvinnuveg, með þeim nánari skilyrðum, er í lögum þessum 
greinir. Ennfremur er beimilt að lána fé úr sjóðnum ábúendum smábýla við 
kaupstaði og kauptún, enda sé um stærð býlis fullnægt ákvæðum 57. gr. laga 
nr. 31 1929.

Lán og greiðslur úr sjóðnum fara fram sumpart í reiðufé, sumpart í skulda- 
bréfum Kreppulánasjóðs, eftir nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins.

5. gr.
Skilyrði fyrir lánveitingum úr sjóðnum eru þessi:

1. Að umsækjandi reki landbúnað sem aðalatvinnuveg.
2. Að liann liafi þann bústofn, sem að áliti sjóðsstjórnarinnar er nægilegur til 

framfærslu fjölskyldu lians samhliða öðrum tekjuvonum.
3. Að skuldir hans i lilutfalli við eignir séu svo miklar, að sjóðsstjórnin telji 

honum ókleift að standa við skuldbindingar sínar eða reka bú sitt á heil- 
brigðum grundvelli. Við mat á því skal tekið sérstakt tillit til, hvort eign- 
iraar eru arðberandi eða óarðbærar (t. d. hús á jörðu).

4. Að umsækjandi að dómi sjóðsstjórnarinnar sé vel hæfur til að reka land- 
búnað.

5. Að hann geti sett þá tryggingu fyrir láninu, er sjóðsstjórnin tekur gilda, 
enda séu lán þessi ásamt skuldum þeim, sem samið er um samkvæmt 12. gr., 
forgangsskuldir næst á eftir þeim forgangskröfum, sem nú eru í lögum.

B. Að hann geti að dómi sjóðsstjórnarinnar staðið undir árlegum greiðslum 
af lánum sínum, er hann hefir fengið stuðning samkvæmt löguin þessum, 
samhliða heilbrigðum búrekstri.

6. gr.
Til aðstoðar sjóðsstjórninni um að afla gagna til ákvarðana nm lánveiting- 

ar skal skipa þriggja manna nefnd í hverri sýslu. Skal einn skipaður af sjóðs- 
stjórninni, annar af lilutaðeigandi sýslunefnd. en atvinnumálaráðherra skipar 
formann nefndarinnar.
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Sýslunefnd ákveður, hver skuli vera þóknun til nefndarmanna fyrir störf 
þeirra. Skal greiða til hvers 5 kr. á dag upp i dagkaup og ferðakostnað úr Kreppu- 
lánasjóði, en sýslusjóður skal greiða þann kostnað, er verðjur fram vfir það.

7. gr.
Umsóknir um lán úr Kreppulánasjóði, stílaðar til sjóðsstjórnarinnar, skulu 

sendar hlutaðeigandi héraðsnefnd, sem afgreiðir þær þegar til sjóðsstjórnarinnar 
með rökstuddri umsögn um, hvort hún telji, að umsækjendur geti komið til 
greina um lánveiting. Ennfremur skal héraðsnefnd útvcga og senda sjóðsstjórn- 
inni eftirfarandi gögn svo fljótt sem verða má:

1. Sundurliðaða skrá um eignir lánbeiðanda og mat héraðsnefndar á þeim, 
byggt á síðasta skattaframtali. Sé þar nákvæmlega fram tekið, hverjar fast- 
eignir hans eru, hve mikið hann á af hverri tegund búpenings, vélar og verk- 
færi, kröfur á aðra og annað, sem máli skiptir.

2. Sundurliðaða skrá yfir lánardrottna lánbeiðanda, og skal þar greina skuld- 
arupphæð, hvort skuld er tryggð með veði eða ábvrgð, og hver trvggingin 
er, gjalddaga, afborgunarskilmála, greiðslukjör o. fl.

3. Sundurliðaða skrá vfir óbyrgðir lánbeiðanda, og skal þar greina, hverjar 
aðrar tryggingar eru fyrir ábvrgðarskuldunum, og þess getið, hverjar líkur 
eru fvrir, að ábyrgðirnar falli á lánbeiðanda.

4. Vottorð hreppstjóra um, hve lengi lánheiðandi liefir rekið búskap, og hvar.
5. Drengskaparvfirlýsing lánbeiðanda um, að allar upplýsingar séu gefnar eftir 

beztu vitund.
6. Rökstutt álit héraðsnefndar um aðstöðu lánbeiðanda til búrekstrar, þar á 

meðal fjölskvldustærð og framfæringatölu, fólksafla og afkomumöguleika.
7. Upplýsingar um aðstöðu til markaðs fyrir búsafurðir hans og um hliinnindi.
8. Alit héraðsnefndar um það, undir hve háum greiðslum vaxta og afborg-- 

ana lánbeiðanda sé unnt að standa, samhliða lífvænlegum búrekstri.
9. Aðrar upplýsingar, sem sjóðsstjórnin kann að óska eftir.

8. gr.
Þegar eftir að sjóðsstjórnin hefir fengið tillögur héraðsnefndar tekur liún 

ákvörðun um það, hvort lánbeiðandi geti komið til greina við lánveiting. Skal 
hún þá láta hirta þrisvar í Lögbirtingablaðinu áskorun til allra þeirra, sem fjár- 
kröfur eiga á lánbeiðanda, þar með taldar ábyrgðir um að lýsa kröfum sínum 
fyrir stjórn sjóðsins, með sex vikna fyrirvara frá síðustu hirtingu auglýsingar. 
Skal í auglýsingunni tekið fram, að allar ótrvggðar kröfur falli niður ógildar, ef 
þeim er ekki lýst innan hins tiltekna frests. Ef skuldareigandi, sem eigi hefir 
lýst viðurkenndri kröfu innan hins tiltekna frests, síðar meðan á samningaumleit- 
unum stendur færir líkur fyrir, að hann hafi eigi átt kost á að sjá auglýsinguna, 
svo sem vegna fjarveru, sjúkdóms o. s. frv., er sjóðsstjórninni þó heimilt að taka 
kröfu hans til greina. Að öðru leyti falla niður þær kröfur, sem eigi er lýst innan 
hins tiltekna frests. Sé ekki lýst öllum þeim kröfum, sem taldar eru fram sam- 
kvæmt 6. gr. 2. lið, skal sjóðsstjórnin sannprófa, livort framtalið er rétt.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 169
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9. gr.
Að liðnum innköllunarfresti skal sjóðsstjórnin svo fljótt sem því verður 

við komið taka ákvörðun um, livort liún telur fært að veita lánbeiðanda lán úr 
Kreppulánasjóði. Telji liún, að umsækjandi geti eigi komið til greina, skal lionum 
þegar í stað tilkynnt það, annaðhvort hréflega eða með símskeyti.

10. gr.
Nú telur stjórn Kreppulánasjóðs, að umsækjandi uppfylli þau skilvrði, sem 

lög þessi sctja fvrir lánveitingum úr sjóðnum, og skal hún þá svo fljótt sem 
auðið er semja frumvarp til skuldaskila fyrir hann, ef hún telur að hann þurfi 
að fá eftirgjöf á skuldum. í frumvarpi skulu taldar sér í flokki þær skuldir, 
er samningnuni er eigi ætlað að ná til, og getið trvgginga fyrir þeiin, og í öðr- 
um flokki þær skuldir, sem ætlazt er til, að samið sé um. Þá skal og skilmerki- 
lega getið, hve liáan hundraðshluta skuldunaut er ætlað að greiða af skuldum 
þeim, er samningar ná til.

11- gr.
Þegar eftir að samningsfrumvarp það, sem í 9. gr. getur, er fullsamið, 

skal sjóðsstjórnin með ábvrgðarbréfi eða símskeyti tilkynna það öllum þeim 
lánardrottmun, er kröfu liafa lýst í húið, og boða þá á fund með hæfilegum fvrir- 
vara. Samtimis skal skuldunaut sjálfum tilkynnt efni sanmingsins, og skal liann 
innan fimm daga frá því tilkynning harst honum í liendur segja til um, livort 
hann treystist lil að ganga að honum. Sé svar neitandi, skál fundarhoð afturkall- 
að í tæka tíð. Þangað til fundurinn er haldinn skal frumvarp eða staðfest afrit 
af því liggja skuldheimtuinönnum til sýnis í skrifstofu sjóðsins.

12. gr.
Á skuldheimtumannafundi þeim, er í 10. grein getur, skal sjóðsstjórnin 

leggja fram samningsfrumvarp, svo og nákvæman efnahagsreikning skuldu- 
nauts, staðfestan af stjórn sjóðsins. Skuldlieimtumenn eiga heimting á að fá 
sérhverjar upplýsingar um hag skuldunauts, er sjóðsstjórnin getur í té látið. 
Þeim er og hcimilt að bera fram breytingartillögur við frumvarpið, og skulu þær 
ræddar og hornar undir atkvæði sérstaklega. Verði þær samþvkktar, hefir sjóðs- 
stjórnin heimild til að taka frumvarpið aftur, ef hún telur þær verulega máli 
skipta. Að öðrum kosti her stjórnin frumvarpið undir atkvæði skuldheinitu- 
manna þegar að loknum uinræðum og atkvæðagreiðslum um hreytingartillögur.

13. gr.
Hljóti frv. atkvæði svo margra skuldheimtumanna, að þeir liafi ráð vfir 

meira en helmingi þeirra krafna, er samningnum er ætlað að ná til, hefir sjóðs- 
stjórnin heiinild til að staðfesta það, og er það þá hindandi einnig fyrir þá skuld- 
heinitumenn, er greitt liafa atkvæði móti því, eða eigi mætt á fundi. Leysir það 
þá skuldunaut undan skyldu til að greiða þann hundraðshluta hverrar samnings- 
kröfu, sem undan er skilin í sanmingnum, bæði gagnvart lánardrottni sjálfuin, 
ábyrgðarinönnum og öðrum, er annars hefðu átt endurgjaldskröfu á liendur 
honum fyrir greiðslu skuldarinnar.
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14. gr.
Þegar eftir að samningur erstaðfesturskalsjóðsstjórningangafrálánsskjöl- 

um og sjá um, að formlega sé gengið frá öllu því, sem samningurinn kveður á um.

15. gr.
Samningur haggar eigi heimild lánardrottins til að ganga að tryggingu eða 

ábyrgð, sem þriðji maður liefir sett fyrir kröfum á skuldunaut.

16. gr.
Samningurinn hefir engin áhrif á þær kröfur, er hér greinir:

1. Skuldir tryggðar með fasteignaveði, þó því aðeins, að skuldarupphæð nemi 
eigi meiru en verðmæti veðsins. Sé skuldin liærri en verðmæti veðsins sam- 
kvæmt mati því, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná samn- 
ingar til þess hluta skuldarinnar, sem fer fram úr verði veðsins, enda óski 
veðhafi ekki eftir kaupum á hinni veðsettu eign fvrir að minnsta kosti 
15% hærra verð en matsverð.

2. Skuldir tryggðar með handveði. Gildir að öllu hið sama uin þær og hinar, 
sem taldar voru undir 1. lið.

3. Forgangskröfur samkv. 8. kap. skíptalaganna, að svo miklu leyti sem eigur 
skuldunauts teljast hrökkva fyrir þeim.

4. Skuldir trvggðar með lausafjárveði, stofnaðar fyrir 1. jan. 1933, að svo 
miklu leyti sem veðið hrekkur fyrir þeim. Komi það hinsvegar í Ijós, að 
skuldin sé hærri en verðmæti veðsins samkvæmt mati því á eigum skuldu- 
nauts, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná samningar til 
þess liluta skuldarinnar, sem fer fram úr verði veðsins.

17. gr.
Frá því að skuldunautur hefir sent lánheiðni til sjóðsstjórnarinnar og þang- 

að til samliingaumleitunum cndanlega er lokið, má skuldunautur eigi greiða 
skuldheimtumönnum skuldir, sem áður eru stofuaðar, livort sem þær eru fallnar 
í gjalddaga eða eigi, nema um veðkröfur eða ótvíræðar forgangskröfur sé að 
ræða. Hann má ekki selja eignir sínar umfram venjulega afurðasölu og ekki 
veðsetja þær, nema fyrir nauðsynlegum rekstrarlánum, og vfirleitt ekki gera 
neinar þær ráðstafanir, er veruleg áhrif geti liaft á efnahag hans. Komi í ljós 
eftir að samningur liefir verið staðfestur, að skuldunautur Iiefir brotið ákvæði 
greinar þessarar, er sjóðsstjórninni heimilt að ógilda samninginn og endur- 
heimta lánið án fyrirvara, ef úthorgað hefir verið. Það fé, er skuldheimtu- 
menn þegar hafa tekið á móti, verður eigi endurheimt.

18. gr.
Frá því að skuldainnköllun er útgefin og þangað til samningaumleitunum 

er lokið, má enginn af skuldlieimtumönnum gera aðför hjá skuldunaut, né lield- 
ur verður hú lians tekið til gjaldþrotaskipta á sama thna. Nú takast eigi samn- 
ingar og bú skuldunauts er tekið til gjaldþrotaskipta áður en sex mánuðir eru 
liðnir frá því samningaumleitunum lauk og við skiptin kemur það í ljós, að
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skuldunautur hefir brotið gegn ákvæðum 16. gr., og má þá með málsókn rifta 
þeim samningum eða greiðslum, er ólöglega hafa fram farið, samkv. regluni 
gjaldþrotaskiptalaga, enda sé málsókn hafin innan sex vikna frá þvi búskipti 
bvrja. Tímahilið frá því að skuldainnköllun er útgefin og þangað til samnings- 
umleitunum er lokið telst ekki með fyrningartima skuldar, vixilréttar né neinna 
réttargerða.

19. gr.
Lánum úr Kreppulánasjóði skal varið einungis til greiðslu á skuldum lán- 

takanda, og verða þau veitt gegn þeim trvggingum, er stjórn sjóðsins metur gild- 
ar. Vextir af lánunum skulu vera 4 af hundraði á ári. Lánstíminn skal fara eftir 
ákvörðun sjóðsstjórnar, þó aldrei lengri en 42 ár. Afborgunarskilmálum skal 
eftir því sem unnt er haga svo, að Kreppulánasjóður geti staðið straum af 
innlausn skuldabréfa sinna samkvæmt 2. gr.

Þó skal það áskilið, að ef efnahagur lántakanda brevtist svo, að lionum 
verði auðvelt að greiða lán sitt á skemmri tíma, að dómi sjóðsstjórnar, þá geti 
hún gert honum að greiða hærri afborganir af láninu.

Ennfremur skal það áskilið, að ef lántakandi hreytir um atvinnuveg, þá sé 
sjóðsstjórninni heimilt að segja láninu upp.

Gjalddagi skal vera 15. nóv. ár hvert. Ef ekki eru gerð skil á árgjaldi fyrir 
31. des. næst á eftir gjalddaga, er lánið allt fallið i gjalddaga, og ber stjórn sjóðs- 
ins þá að gera nauðsvnlegar ráðstafanir til innheimtu þess.

20. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs fram til 31. desember 1934 skipa þrír menn, aðal- 

bankastjóri Búnaðarbankans og tveir menn, er atvinnumálaráðherra skipar eftir 
tilnefningu landbúnaðarnefnda Alþingis. En eftir þann tíma skal stjórn Bún- 
aðarbankans falin stjórn sjóðsins án endurgjalds.

Búnaðarhankinu liefir á hendi afgreiðslu sjóðsins og reikningshald. Reikn- 
ingar hans skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Búnaðarbankans, úrskurð- 
aðir af atvinnumálaráðherra og hirtir í B-deild stjórnartíðindanna.

21. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs er heimilt að taka lán til þess að flýta fyrir starf- 

semi sjóðsins, en þó aldrei meira en svo, að öruggt sé, að lánin verði endurgreidd 
með því fé, er til sjóðsins á að falla samkv. 1. gr.

22. gr.
Lánveitingum úr Kreppulánasjóði skal vera lokið fvrir 31. desember 1935.

23. gr.
Auk þeirra lána, er ræðir um hér að framan, er stjórn Kreppulánasjóðs, 

með samþvkki ráðherra, heimilt að veita bændum lán til greiðslu á umsömd- 
um afborgunum og vöxtum fasteignaveðslána í opinberum lánsstofnunum, 
eftir því sem nánar kann að verða ákveðið í sérstökum lögum.
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24. gr.
1 reglugerð fyrir Kreppulánasjóð má setja þau ákvæði um stjórn sjóðsins, 

starfrækslu og dráttarvexti, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega 
ráð fyrir þeim í þessum lögum, enda fari þau ekki í bága við nein ákvæði í 
lögunum.

25. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 793. Frumvarp
til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins íslands, 
18. maí 1920.

(Eftir 3. uinr. í Nd.). -

1- gr.
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Á Alþingi eiga sæti allt að 49 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegum 

kosningum, þar af
a. 32 í einmennings- og tvímenningskjördæmum þeim, sem nú eru. Kosning 

þeirra er ólilutbundin. Skipta má tvimenningskjördæmum með lögum.
Deyi þingmaður, kosinn i þessum kjördæmum, á kjörtimanum eða 

fari frá, þá skal kjósa þingmann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtímans.
b. 6 í Revkjavík. Kosning þeirra er hlutbundin. Jafnmargir varamenn skulu 

kosnir samtimis og á sama hátt.
c. Allt að 11 þingmenn til jöfnunar milli þingflokka, svo að hver þeirra hafi 

þingsæti í sem fvllstu samræmi við atkvæðatölu sína við almennar kosn- 
ingar. Heimilt er flokkum að hafa landslista í kjöri við almennar kosn- 
ingar, enda greiði þá kjósendur atkvæði annaðhvort frambjóðanda í kjör- 
dæmi eða landslista. Frambjóðendur þess flokks, sem landslista hefir i 
kjöri og nær jöfnunarþingsæti, taka sæti eftir þeirri röð, sem þeir eru í 
á listanum að lokinni kosningu. Skal að minnsta kosti annaðhvert sæti tíu 
efstu manna á landslista skipað frambjóðendum flokksins í kjördæmum 
utan Revkjavíkur. Að öðru leyti fer um skipun jöfnunarþingsæta eftir 
kosningalögum. Jafnmargir varamenn skulu kosnir jöfnunarþingsætum, 
samtímis og á sama hátt.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.

2. gr.
27. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Á þriðjung- 

ur þingmanna sæti í efri deild, en tveir þriðju hlutar í neðri deild. Verði tala 
þingmanna þannig, að ekki sé unnt að skipta til þriðjunga í deildirnar, eiga þeir 
þingmenn, einn eða tveir, sem umfram eru, sæti í neðri deild.

3. gr.
28. gr. stjórnarskrárinnar falli niður.
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4. gr.
29. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 28. gr., verði þannig:
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir, karlar sem konur, sem

eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á landi og 
hafa verið búsettir í landinu síðustu fiinm árin áður en kosning fer fram. Þó 
getur enginn átt kosningarrétt, nema liann liafi óflekkað mannorð og sé fjár- 
ráður.

Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt liún eigi óskilið fjárlag með manni 
sínum.

Kosningalög setja að öðru leyti náuari reglur uin alþingiskosningar.

5. gr.
Fyrri málsgrein 30. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 29. gr., skal orða 

þannig:
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver ríkisborgari, sem kosningar- 

rétt á til þeirra.
6. gr.

Síðari málsgrein 38. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 37. gr., skal orða 
þannig:

Frumvarp til fjárlaga og fjáraukalaga skal leggja fyrir sameinað þing og 
afgreiða þar við 3 umræður.

7. gr.
40. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 39. gr., skal orða þannig:
Ekkert lagafrumvarp, að fjárlögum og fjáraukalögum undanskildum, má

samþykkja fyrr en það hefir verið rætt þrisvar sinnum í hvorri þingdeild.

8. gr.
2. og 3. töluliður ákvæða stjórnarskrárinnar um stundarsakir falli niður, 

en í stað þeirra komi nýr 2. töluliður, svo liljóðandi:
Umboð þingmanna fellur niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast 

gildi, og fara þá fram almennar kosningar til Alþingis.

Ed. 794. Nefndarálit

um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 43 3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á ís- 
lenzkum gufuskipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað þetta frumvarp og leggur til, að það verði sam- 
þvkkt óbreytt.

Alþingi, 24. maí 1933.

Ingvar Pálmason, Jakoh Möller, Magnús Torfason.
form, ' fundaskr., frsm.
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Nd. , 795. Breytingartillaga

við frumv. til 1. uni breyting á lögum nr. 40 7. mai 1928 (Jarðræktarlög). 

Frá Steingr. Steinþórssyni og Pétri Ottesen.

Við l.'gr. 1 stað „500 krónur“ komi: 300 krónur.

Ed. 796. Breytingartillögur
við frv. til laga um bráðabirgðavcrðtoll.

Frá Jóni Þorlákssyni og Jóni Baldvinssyni.

Við 1. gr. C.
1. Orðið „jarðepli“ falli burt.
2. Orðið „smjörlíki“ falli burt.

Ed. 797. Frumvarp
til laga um bráðabirgðaverðtoll.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Innkaupsreikninga yfir eftirtaldar vörur, sem fluttar eru bingað til lands 

og ekki eru af innlendum uppruna (endursendar ísl. afurðir) né teljast til far- 
angurs ferðamanna, skal hlutaðeigandi lögreglustjóri, í Reykjavík tollstjóri, 
stimpla á þann hátt, sem segir í 1. gr. laga nr. 5 3. apríl 1928, með þeim hundr- 
aðshlutum — þar í talinn verðtollur, er á vörunni hvílir samkvæmt lögum nr. 
47 1926 og nr. 5 1928 — af innkaupsverði þeirra, kominna um borð í skip, er 
flytja á vörurnar hingað til lands, sem hér greinir:
A. Með 50% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:

Andlitsduft, andlitssmyrsl, ilmsmyrsl og aðrar kosmetiskar vörur. Flug- 
eldar og efni í þá. Jólatré. Leikföng, handbnettir og jólatrésskraut. Lifandi 
blóin. Loðskinn. Loðskinnavörur. Málverk. Myndir og myndabækur. Skraut- 
fjaðrir. Skrautgripir og nivndir úr marmara, gipsi, steini o. fl. Spil. Vörur 
úr gulli. Vörur úr pletti. Vörur úr silfri. Þurrkaðar plöntur, blóm og blóm- 
sveigar.

B. Með 30% stimplast reikningar vfir eftirtaldar vörur:
Aldinhlaup og aldinmauk. Avextir niðursoðnir. Bjúgu (pvlsur). Eggja- 

duft. Gólfteppi hverskonar. Grammofónar og tilheyrandi. Grammofóns-
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plötur. Húsgögn tilbúin. Kex og kökur. Lakkris. Legsteinar. Mótorhjól. 
Myndavélar og hlutar úr þeim. Ranimar og rannnalistar.

C. Með 15 % stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur:
Blaut sápa (græn- og kristals). Blikkkassar. Burstar og sópar. Egg. Hand-

vagnar, hestvagnar. Hart hrauð (skipshrauð og skonrok). Hljóðfæri alls- 
konar. Hurðir, gluggar og karmar og annað sniíði til húsa. Hvalafurðir. Jarð- 
epli. Kreólín. Kringlur og tvíhökur. Mvndamót. Xiðursoðin mjólk. Olíu- 
fatnaður úr öðru en silki. Reikni- og talningarvélar. Róðrarbátar og prainm- 
ar. Skófatnaður úr skinni og flóka. Skrif- og aðrar skrifstofuvélar. Smjör- 
líki. Strigaskór með leðursólum. Svínafeiti. Tilhúin prjónavara úr ull. Ull- 
arhand og liverskonar prjónahand. Vagnáhurður. Þvottaefni.
Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um það fulln- 

aðarúrskurð.
2. gr.

Ákvæði 1. gr. laga nr. 5 1928 um sýning innkaupsreikninga og ákvæði 2. 
gr. sömu laga og gildandi reglugerð um verðtoll gilda einnig um gjald og inn- 
heimtu samkvæmt 1. gr. þessara laga. Ráðherra getur með reglugerð sett nánari 
rcglur um þetta gjald, og má þá þar ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum lag- 
anna eða reglugerðarinnar.

3. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi allar þær undanþágur frá verðtolli, sem 

veittar hafa verið að undanförnu, nema fvrir hráefni eða efnivörur, vélar og 
áhöld, sem eingöngu er notað til innlendrar framleiðslu.

4. gr.
Ef óeðlilega lágt eða grunsamlegt verð er gefið upp á innfluttri verðtoll- 

skyldri vöru, er tollheimtumanni rétt að ákveða sanngjarnt verð á þeirri vöru 
til verðtollsákvörðunar.

5- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1931.

Ed. 798. Nefndarálit
um frv. til laga um heimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Xefndin fellst á frv. í aðalatriðum.
Þar sem vaxtaívilnunin af fasteignalánununi getur ekki farið fram á ann- 

an veg en þann, að ríkissjóður leggi fram fé til þess heint eða óbeint, virðist 
fullt svo eðlilegt, að féð sé greitt beint úr rikissjóði.

Sömuleiðis virðist hentugast, að rikissjóður taki heint á sig liluta af lán- 
um frvstihúsa, i stað þess að hlanda Kreppulánasjóðnum inn í það.

Xefndin leggur því til, að frv. verði samþvkkt með þessum
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BREYTINGUM:

1. Við 4. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Heimilt er og sjóðsstjórninni að verja úr Kreppulánasjóði allt að 1

2. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er ríkisstjórninni að láta ríkissjóð taka að sér greiðslu á lán- 

um þeim úr viðlagasjóði og Búnaðarbankanum, er livíla á frystihúsum, 
er frvsta kjöt til útflutnings og eru eign samvinnufélaga eða sýslufélaga, 
allt að Ví stofnkostnaðar.

Alþingi, 24. maí 1933.

Páll Hermannsson, Pjétur Magnússon, 
form. fundaskr.

Jón Jónsson, 
frsm.

Nd. 799. Breytingartillögur
við frv. til laga um breyting á lögum nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn dragnóta- 
veiðum í landhelgi.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Við 2. gr. Orðin „siðari málsgrein“ falli burt.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1934.

Ed. 800. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um Kreppulánasjóð.

Frá Jónasi Jónssvni.

1. Við 4. gr. A eftir fvrri málsgr. kemur ný málsgr., er hljóðar svo:
Heimilt er og sjóðstjórninni að verja úr Kreppulánasjóði allt að 1 

milljón króna sem óafturkræft framlag til þeirra stofnana, er þurfa að 
gefa svo mikið eftir af skuldum samkvæmt lögum þessum, að þær geta 
ekki frainvegis starfað á heilhrigðum grundvelli.

2. Við 20. gr. Fvrri málsgr. orðist svo:
Stjórn Kreppulánasjóðs skipa 5 menn, cinn tilnefndur af Búnaðar- 

hanka Islands, einn af Landsbanka íslands, einn af Sambandi ísl. sam- 
vinnufélaga og tveir menn, er atvinnumálaráðherra skipar eftir tilnefn- 
ingu landbúnaðarnefnda Alþingis á sameiginlegum fundi þeirra. Atvinnu- 
málaráðherra skipar formann nefndarinnar,

Alþt. 1933. A. (46. löggjnfarþing). 170
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Ed. 801. Nefndarálit
um frv. til laga uin varnir gegn óréttmætuin verzlimarháttum.

Frá allslierjarnefnd.

Nefndin mælir nieð, að frv. verði samþvkkt.

Alþingi, 26. maí 1933.

Magnús Torfason, .Tónas Jónsson, Pétur Magnússon,
form. fundaskr., frsm. með fyrirvara.

Nd. 802. Nefndarálit
um frumvarp til laga uin lögreglustjóra i Bolungavík.

Frá niinni hluta allsberjarnefndar.

Nefndin liefir ekki orðið sammála um afgreiðslu frumvarpsins. Undirritaðir 
geta eftir atvikum fallizt á þau rök, sem í greinargerð frumv. eru fram færð, og 
leggja til, að það verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 24. maí 1933.

Guðbr. Isberg, Jóbann Þ. Jósefsson.
fundaskr., frsm.

Ed. 803. Breytingartillaga
við frv. til laga um skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta.

Frá allsherjarnefnd.

Við 2. gr. bætist: enda hafi gjaldeyrisbreytingin veruleg áhrif á verðlag 
þurftarvöru.

Sþ. 804. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 40 7. maí 1928 (Jarðræktarlög).

(Eftir eina umr. i Nd.).

1- gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Eftir þvi, sem fé sjóðsins hrekkur til, skal því varið til að styrkja bændur með
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ákveðnu framlagi, miðað við kaupverð, til að eignast nieiri liáttar verkfæri til 
jarðræktar og heimilisnota, svo seni liér segir:
a. Helmingsframlag veitist til kaupa á liestaverkfæruin til jarðvinnslu.
b. Þriðjungsframlag veitist til kaupa á heyvinnuvélum og tóvínnuvélum.

Enginn hóndi getur fengið meira framlag úr sjóðnum en 300 krónur.
Sá, er stvrks beiðist, sendir umsókn sína, stílaða til Búnaðarfélags íslands, 

stjórn húnaðarfélags þess, sem hann er i, og sér hún _þá um útvegun verkfær- 
anna og greiðslu andvirðis.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 805. Þingsályktun
um heimild handa ríkisstjórninni til þess að taka lán til hrúargerðar á Múlakvísl. 

(Afgreidd frá Ed. 20. maí).

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að taka allt að 120 þús. króna 
lán til hrúargerðar á Múlakvísl í Skaftafellssýslu og til nauðsynlegra vega- 
gerða í sambandi við þetta mannvirki.

Ed. 806. Breytingartillaga
við frv. til laga um hráðabirgðahreyting á lögum nr. 56 31. mai 1927, um 
skemmtanaskatt og þjóðleikhús.

Frá Jóni Þorlákssyni.

Við 1. gr. Fyrir „80%“ komi: 50%.

Nd. 807. Frumvarp
til laga um heimild handa ríkisstjórninni til ýmissa ráðstafana vegna viðskipta- 
samnings við hrezku stjórnina.

Frá allsherjarnefnd.

1- gr.
Ríkisstjórninni veitist lieimild til þess að ákveða með reglugerð, hversu 

mikið af frystu og kældu kjöti megi flytja til Bretlands og ákveða, hvernig út- 
flutningi skuli hagað.
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2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til, ef þörf krefur, að ákveða liámarksútflutn- 

ing af fiski til Bretlands og ákveða nieð reglugerð, hvernig útflutningi skuli 
hagað.

3. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að hafa eftirlit með innflutningi á kolum 

og, ef þörf krefur, að banna um stundarsakir innflutning á kolum frá öðrum 
löndum en Bretlandi.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda meðan viðskiptasanmingur við Breta 

frá 17. maí 1933 stendur.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt að tilhlutun forsætisráðherra.
Samkvæmt nj'gerðum sanmingi við brezku stjórnina getur ekki orðið um 

alfrjálsan útflutning á kældu og frystu kjöti að ræða, og líkur til, að um sama 
geti orðið að ræða um fisk.

Ennfremur er í samkomuiagi við brezku stjórnina ákveðið, að viss liundr- 
aðshluti (77%) af kolum þeim, sem flutt eru til íslands, skuli vera frá Bretlandi, 
og getur því komið til, að stjórnin þurfi að banna um stuttan tíma innflutning 
frá öðrum löndum, ef lítur út fvrir, að meira verði flutt inn af kolum þaðan en 
heppilegt er.

Nd. 808. Frumvarp
til laga um sérákvæði um verðtoll.

Frá fjárhagsnefnd.

1. gr.
Af eftirtöldum vörum skal greiða 10% verðtoll:
Silkivefnaði úr gervisilki, sokkum úr gervisilki, kjólaefni kvenna úr baðm- 

ull, tvisttaui og rifti úr baðmull, fóðurvefnaði o. fl. úr baðmull, gluggatjalda- 
cfni úr baðmull og lérefti úr hör og hampi.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda meðan viðskiptasanmingur við Breta 

frá 17. maí 1933 stendur.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt samkv. ósk forsætisráðherra. Allar þær vörur, sem taldar 
eru í 1. gr. frumvarps þessa, eiga að stimplast með 15% af verði samkvæmt nú-
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gildandi verðtollslögum. Samkvæmt nýgerðum samningi við brezku stjórnina 
hefir íslenzka stjórnin skuldbundið sig til þess, að verðtollur af vörum þeim, 
sem taldar eru í frumvarpinu, sé eigi hærri en 10f/ . Auk þessa eru skilyrði 
fyrir samningnum þau, að þungatollur á þessum vörum haldist óbrevttur, og 
ennfremur, að ekki verði hækkaður núgildandi tollur á vörum þeim, er hér eru 
taldar:

Karlmannafataefni úr ull, segldúkur, umbúðastrigi (hessian), gólfdúkar 
(linoleum), tómir pokar, sokkar, aðrir en úr silki eða gervisilki, nærföt, önnur 
en úr silki eða gervisilki, línfatnaður, regnkápur, enskar húfur, steinkol, galvan- 
húðaðar járnplötur og virstrengir.

Ed. 809. Lög
urn bráðahirgðabreyting á lögum nr. 56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og 
þjóðleikhús.

(Afgreidd frá Ed. 26. maí).

1- gr.
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 1927 skal til ársloka 1934 inn- 

lieimta með 80% álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtan- 
ir innlendra manna undanþegnar álaginu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 810. Frumvarp
til laga um brevting á lögum nr. 55 7. mai 1928, um hann gegn dragnótaveiðum i 
landhelgi.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Aftan við 2. gr. laga nr. 55 1928 bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
A svæðinu frá Hjörleifshöfða vestur um til Látrabjargs skulu veiðar með

dragnótum levfðar í landhelgi frá 15. júní til 30. nóvember ár livert.

2. gr.
Ákvæði 8. gr. laganna falla niður að því er snertir það svæði, er um ræðir 

í 1. gr.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1934.
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Ed. 811. Nefndarálit

um frv. til laga um veitingaskatt.

Frá íneiri hl. fjárhagsnefndar.

Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

a. 1 stað „10%“ komi: 15%.
b. Orðin „þess að reka“ í síðari niálsgr. falli niður.

2. Við 3. gr. Upphaf siðasta málsliðs greinarinnar orðist svo:
Ef hámarksákvæði eru sett o. s. frv.

3. Við 4. gr. í stað orðsins „samkvæmt“ í upphafi gr. komi: eftir.
4. Við 6. gr.

a. Fyrir orðin „gefin út“ konri: send.
b. Síðasta málsgr. orðist þannig:

Veitingaskattur hefir sömu lögvernd sem aðrir skattar gagnvart öðr- 
um kröfum.

5. Við 11. gr. Fyrri málsgr. orðist þannig:
Ef bækur þær, sem halda á samkv. 6. gr., ásamt þar greindum reikn- 

ingum, eru ekki færðar eða þær eru rangt færðar, cða ef liinar mánaðar- 
legu tilkynningar eru rangar eða ekki sendar skattheimtumönnum, skal við- 
kömandi veitingamaður greiða sekt, sem er allt að tíföld sú skattupphæð, 
er tapazt liefir við vanrækslu lians, og auk þess greiða liinn vantalda veit- 
ingaskatt. Ef ekki er hægt að sjá, hve undandráttur skattsins liefir numið 
miklu, skal innheimtuniaður áætla hann.

6. Við 12. gr. í stað „500“ komi: 50.
7. Við 13. gr. í stað „1%“ konri: 2% — og í stað „dag“ komi: mánuð.
8. Við 15. gr.

a. Orðin „og sömuleiðis gegn þeiin .... samkv. 6. gr.“ í fyrstu málsgr. 
falli niður.

b. Önnur málsgr. orðist þannig:
Greiðist sektir ekki, ber að innheimta þær með aðför að lögum.

9. Við 16. gr. Greinin orðist þannig:
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem ahnenn lög- 

reglumál.
10. Við 17. gr. Greinin falli niður.

Alþingi, 25. maí 1933.

Ingvar Pálmason, 
form.

Jónas Jónsson, 
fundaskr., frsm.
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Nd. 812. Frumvarp
til víxillaga.

(Eftir 2. unir. í Nd.). 

Samhljóða þskj. 231, með þessum

BREYTINGUM:
38. gr. liljóðar svo:

Handhafi víxils, er greiðast á á tilteknum degi, tilteknum tíma eftir útgáfu- 
dag eða eftir sýningu, skal sýna víxilinn til greiðslu annaðhvort á þeim degi, er 
liann skyldi greiddur, eða á öðrumhvorum tveggja hinna næstu virkra daga þar 
á eftir.

Afhending víxils til greiðslujöfnunarstöðvar (elearing-house) jafngildir 
sýningu hans til greiðslu.

41. gr. hljóðar svo:
Hljóði vixill úm greiðslu i mvnt, sem eigi er gjaldgeng á greiðslustaðnum, 

má greiða víxilfjárhæðina í mynt þeirri, sem gjaldgeng er á greiðslustaðnum, 
eftir gengi hennar á gjalddaga. Greiði vixilskuldari eigi á réttum tima, getur 
víxilhafi krafizt þess, að víxilfjárhæðin sé greidd í mynt, gjaldgengri á greiðslu- 
staðnum, livort sem hann heldur vill eftir gengi hen’nar á gjalddaga eða á 
greiðsludegi.

Þegar reikna á gildi erlendrar myntar, skal farið eftir þvi, sem verzlunar- 
tízka er á greiðslustaðnum, enda hafi útgefandi eigi kveðið svo á, að víxilfjár- 
hæðina skuli greiða eftir gengi, sem ákveðið er i víxlinum sjálfum.

Ákvæði þessi gilda eigi, er útgefandi hefir mælt svo fyrir, að greitt skuli i 
vissri ákveðinni mynt (fyrirvari um virka greiðslu í erlendri mvnt).

Sé víxilfjárhæð greind í myntartegund, er hefir sama nafn en mismunandi 
gildi í landi þvi, þar sem víxillinn er gefinn út, og landi því, þar sem hann á að 
greiðast, skal líta svo á, að átt sé við mynt greiðslustaðarins.

67. gr. hljóðar svo:
Hverjum handhafa víxils er rétt að taka eftirrit af lionum.
Eftirrit víxils skal nákvæmlega fvlgja frumvixlinum, og skal það hafa að 

geyma eftirrit af framsölum og öðrum áritunum, scm á frumvíxlinum eru. Þess 
skal getið í eftirritinu, hve langt eftirritunin nær.

Framselja má víxileftirrit, svo og rita á það ábyrgðarskuldbindingu, með 
sama liætti og sömu áhrifum sem um frumvíxil væri að ræða.

71. gr. liljóðar svo:
Fyrningu víxils er slitið, er stefna er birt i vixilmáli, krafa gerð i máli um 

notkun víxilkröfu til skuldajafnaðar án gagnsóknar, víxilkröfunni lýst í bú 
skuldunauts, er tekið hefir verið til opinberra skipta, eða kröfunni lýst fyrir.
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skiptarétti, er skuldunautur leitar nauðasamninga án gjaldþrotameðferðar á búi 
sínu. Fyrningu víxils er og slitið, ef sá, sem sóttur er um víxilkröfu, tilkynnir lög- 
sóknina (litis denuntiatio) einliverjum, sem er fyrir framan liann á víxlinum. 
Sá, er slíka tilkvnningu fær, getur slitið fyrningu þá, er ræðir um í 1. málsgr. 70. 
gr., með því að tilkynna samþykkjanda lögsóknina.

Fyrningu víxils er slitið með stefnu til erlends dómstóls, ef skuldunautur á 
heimili í því landi, eða hann ber fram varnir í málinu, en ber það þó eigi fyrir 
sig, að dómstóllinn sé eigi dómbær, eða stefnan er birt lionum sjálfum. Tilkynn- 
ing um lögsókn (litis denuntiatio) við erlendan dómstól slítur fyrningu með 
sama hætti og stefna. Sömuleiðis er fyrningu slitið, er víxilkrafa er notuð til 
skuldajafnaðar í máli, sem rekið er fyrir erlendum dómstóli, samkvæmt þeim 
lögum, er þar gilda.

Fyrningu er slitið með lýsingu víxilkröfu í bú skuldunauts, er tekið hefir 
verið erlendis til opinberra skipta, ef skuldunautur átti beima í því landi, er 
skiptameðferðin hófst.

Fyrningu er eigi slitið gegn öðrum víxilskuldurum en þeim, er einhverri 
af fyrrnefndum gerðum er beint að, en fvrningarslitin koma öllum þeim að not- 
inn, sem eru fyrir framan þanp á vixlinum, er fyrningu sleit.

Nú hefir fyrningu verið slitið, en lögsóknin er eigi til lykta leidd, og liefst 
þá nýr fyrningarfrestur frá þeim degi, er málið síðast var til meðferðar i rétti.

Nú verður gerð til slita fyrningar eigi koniið fram vegna tálmana þeirra, sem 
ræðir um i 54. gr., og glatast þá víxilréttur eigi, ef fvrningu er slitið iiman mán- 
aðar frá þvi að tálmuninni lauk.

72. gr. liljóðar svo:
Nú ber gjalddaga víxils á löghelgan dag eða bankafridag, og verður greiðslu 

þá eigi krafizt fyrr en næsta virkan dag á eftir. Allar aðrar gerðir, er varða víxil- 
inn, svo sem sýning til samþykkis og afsagnargerð, má einnig aðeins fram- 
kvæma á virkum degi.

Nú á gerð fram að fara á tilteknum fresti, og er lokadagur frestsins lög- 
helgur dagur, og lengist fresturinn þá til næsta virks dags á eftir. Aðrir löghelgir 
dagar innan frestsins skulu taldir með, er fresturinn er reiknaður.

Nú er kveðið á um frest í lögum þessum eða sérstökum ákvæðum, og telst 
þá dagur sá, er fresturinn er talinn frá, eigi með í frestinum.

Frestsdagar til greiðslu eftir gjalddaga gilda eigi um vixla.

78. gr. hljóðar svo:
Útgefandi eiginvíxils er skuldbundinn með sama bætti og samþykkjandi 

víxils á hendur öðrum manni.
Nú hljóðar eiginvíxill um greiðslu tilteknum tíma eftir sýningu, og skal 

þá sýna útgefanda hann, til áritunar um sýninguna, innan þess frests, sem getið 
er i 23. gr. Frestur frá sýningu telst þá frá þeim degi, er áritun útgefanda um 
sýningu er dagsett á vixlinum. Neiti útgefandi að rita á víxilinn um sýninguna 
eða að dagsetja áritunina, skal láta fara fram afsagnargerð um það (25. gr.), og 
telst fresturinn frá sýningu þá frá dagsetningu liennar.
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Nd. 813. Frumvarp

til laga um tékka.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Samhljóða þskj. 232, með þessum

BREYTINGUM:
29. gr. hljóðar svo:

Tékka, sem gefinn er út hér á landi og greiðast á innanlands, skal sýna til 
greiðslu innan 30 daga.

Tékka, sem gefinn er út í öðru landi í Evrópu, eða í landi, sem liggur að 
Miðjarðarhafinu, skal sýna til greiðslu innan 40 daga, og tékka, sem gefinn er 
út í annari heimsálfu, innan 70 daga.

Frestir þeir, sem að ofan greinir, skulu taldir frá útgáfudegi þeim, sem í 
tékkanum greinir.

53. gr. hljóðar svo:
Fyrningu tékka er slitið, er stefna cr birt í tékkamáli, krafa gerð i máli 

um notkun tékkakröfu til skuldajafnaðar án gagnsóknar, tékkakröfunni lýst i 
bú skuldunauts, er tekið hefir verið til opinberra skipta, eða kröfunni lýst fyrir 
skiptarétti, er skuldunautur leitar nauðasamninga án gjaldþrotameðferðar á búi 
sínu. Fyrningu tékka er og slitið, ef sá, sein sóttur er um tékkakröfu, tilkvnnir 
lögsóknina (litis denuntiatio) einhverjum, sem er fyrir framan hann á tékk- 
anum.

Fyrningu tékka er slitið ineð stefnu til erlends dómslóls, ef skuldunautur 
á lieimili í því landi, eða hann ber fram varnir i málinu, en ber það þó eigi fyrir 
sig, að dómstóllinn sé eigi dómbær, eða stefnan er birt lionum sjálfum. Tilkynn- 
ing um lögsókn (litis denuntiatio) við erlendan dómstól slítur fvrningu með 
sama hætti og stefna. Sömuleiðis er fyrningu slitið, er tékkakrafa er notuð til 
skuldajafnaðar í máli, sem rekið er fyrir erlendum dómstóli, samkvæmt þeim 
lögum, er þar gilda.

Fyrningu er slitið með lýsingu tékkakröfu í bú skuldunauts, er tekið hefir 
verið erlendis til opinberra skipta, ef skuldunautur átti heima í því landi, er 
skiptameðferðin liófst.

Fyrningu er eigi slitið gegn öðrum tékkaskuldurum en þeim, sem einhverri 
af fyrrnefndum gerðum er beint að, en fyrningarslitin koma ölluin þeim að not- 
um, sem eru fyrir framan þann á tékkanum, er fyrningu sleit.

Nú liefir fyrningu verið slitið, en lögsóknin er eigi til lykta leidd, og liefst 
þá nýr fyrningarfrestur frá þeim degi, er málið síðast var til meðferðar í rétti.

Verði gerð til slita fyrningar eigi komið fram vegna tálmana þeirra, sem 
ræðir um í 48. gr., glatast tékkaréttur samt eigi, ef fyrningu er slitið innan mán- 
aðar frá því, að tálmuninni lauk.

Alþt. 1933. A. (ffi. löggjafarþing). 171
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58. gr. hljóðar svo:
Hvort erlendur maður sé þess umkominn að ganga undir tékkaskyldur, skal 

meta eftir lögum þess lands, er hann er ríkisfastur i. Mæli þau lög svo fvrir, að 
lögum annars lands skuli beitt, skal eftir hinum siðastnefndu lögum farið.

Erlendur inaður, sem eigi væri þess umkominn að gangast undir tékka- 
skyldur samkv. ákvæðum næstu málsgr. liér að framan, er samt sem áður skuld- 
bundinn hér á landi, ef hann hefir gengizt undir skylduna i einhverju því landi, 
þar sem hann að lögum þess lands hefði verið þess umkominn að skuldbinda sig.

Nd. 814. Lög
um útflutning saltaðrar síldar.

(Afgreidd frá Nd. 26. maí).

1- gr.
Sérhver tunna saltaðrar síldar, sem út er flutt, skal vera auðkennd þannig, 

að það sjáist, að síldin sé íslenzk og á hvern hátt hún er verkuð, ásamt ein- 
kennisstöfum eða firmanafni útflvtjanda þess, er i hlut á. Nánari ákvæði um 
þetta skal ráðherra setja með reglugerð.

2. gr.
Bannað er að afvatna síld. sem áður hefir verið söltuð, ef hún er ætluð til 

útflutnings.
Heimilt er þó ráðherra, ef brýn nauðsvn ber til, að veita undanþágu frá 

þessu fvrir ákveðið magn og eina sendingu í senn, enda sé slík síld auðkennd 
með sérstöku merki, er ráðherra ákveður, og þess getið í farmskjölum, að um 
afvatnaða síld sé að ræða.

3. gr.
Brot gegn 1. gr. þessara laga varða sektum frá 50—1000 kr., gegn 2. gr. 

1000—10000 kr., og renna þær i ríkissjóð. Mál út af brotum gegn lögum þess- 
um skal farið með sem almenn lögreglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 815. Lög
um innlánsvöxtu.

(Afgreidd frá Nd. 26. maí).

1. gr.
Bankar, sparisjóðir eða aðrar stofnanir, sem rétt hafa til sparisjóðsstarf- 

semi eða til að taka á móti innlánsfé til ávöxtunar, mega ekki greiða hærri vöxtu
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af innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir. Gildir þetta jafnt, livort sem um er 
að ræða fé í venjulegum viðskiptabókum stofnunarinnar, á innlánsskírteinum, 
hlaupareikningi eða til ávöxtunar á annan sérstakan hátt.

2. gr.
Nú hefir peningastofnun tekið fé til ávöxtunar á innlánsskírteini eða á ann- 

an hátt með sérstökum samningi, áður en lög þessi öðlast gildi, með hærri vöxt- 
um en lög þessi levfa, og skulu þeir þá standa óhaggaðir til næsta gjalddaga, 
þó eigi lengur en sex mánuði frá því að lög þessi öðluðust gildi.

3. gr.
Lög þessi ná ekki til Söfnunarsjóðs Islands.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 100—5000 kr. Með mál út af 

hrotum skal farið sem almenn lögreglumál.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1933 og gilda til ársloka 1934.

Nd. 816. Breytingartíllögur

við frv. til laga um viðbótar-tekju- og eignarskatt (þskj. 457).

Frá Hannesi Jónssyni.
Við 2. gr.
a. 1 stað „150% álagi“ í síðari málsgr. komi: 100% álagi.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Hjá félögum skal þó álag þetta aldrei vera hærra en svo, að saman- 
lagður skattur þeirra samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt, nr. 74 
27. júní 1921, og viðbótarskattur samkvæmt lögum þessum nemi jafnri 
upphæð og einstaklinga með sönni tekjur.

Ed. 817. Breytingartillaga

við frv. til laga um Kreppulánasjóð.

Frá Jakob Möller.

Við 3. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Skuldabréf Kreppulánasjóðs skulu með nafnverði vera gildur gjaldevrir til 

greiðslu á eigin skuldum þeirra manna, er lán fá úr sjóðnum, eldri en frá o. s. frv.
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Ed. 818. Nefndarálit
um frv. til stjórnarskipunarlaga um hreyting á stjórnarskrá konungsríkisins 
Islands, 18. maí 1920.

Frá meiri hluta stjórnarskrárnefndar.

Meiri hlutinn mælir með því, að frv. vcrSi samþvkkt óhrevtt.

Alþingi, 27. maí 1933.

Jón Þorláksson, Jón Baldvinsson, Jakoh Möller.
form., frsm. fundaskr.

Nd. 819. Breytingartillaga
við hrtt. á þskj. 643 (Barnavernd).

Frá Magnúsi Jónssyni.

Meginmál I. hrtt. orðast þannig:
Aftan við 10. tölulið 6. gr. laganna hætist: í Beykjavik er kennslumálaráð- 

herra heimilt að skipa einn eftirlitsmanu og annan mann til vara, að fengnum 
tillögum harnaverndarráðs, og annast hann þá skoðun allra kvikmvnda, sem 
þar eru sýndar, og úrskurðar, hvort hörnum skidi heimill aðgangur að þeim. 
Úrskurð sinn stimplar eftirlitsmaður á hverja mynd, og gildir hann um þá mynd, 
hvar sem er á landinu. Kvikmyndahús greiðir eftirlitsmanni eða varaeftirlits- 
manni þóknun þá, er ráðherra ákveður, fyrir hverja mynd.

Nd. 820. Nefndarálit
um frv. til laga um virkjun Sogsins.

Frá fjárhagsnefnd.

Xefndarmenn eru allir sammála um, að nauðsynlegt sé að koma virkjun 
Sogsins í framkvæmd. Einn nefndarmanna vill þó leysa málið á annan hátt en 
frv. leggur til og mun hera fram sérstakar tillögur um það.

Alþingi, 27. maí 1933.

H. Stefánsson, Ólafur Thors, Hannes Jónsson,
form., með fyrirvara. frsm. með fyrirvara.

Jón A. Jónsson, Bernh. Stefánsson,
fundaskr. með fvrirvara.
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Ed. 821. Frumvarp

til laga um lieimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr-
Stjórn Búnaðarbanka Islands heimilast að veita, eftir því sem nauðsynlegt 

þykir, greiðslufrest á afborgunum af lánum úr Ræktunarsjóði, Byggingar- og 
landnámssjóði og veðdeild bankans um allt að 5 ára tímabil í liverri stofnun. 
Greiðslufrestur þessi getur náð jafnt til þeirra lána, cr þegar hafa lent í van- 
skilum, og þeirra, er liingað til hefir verið borgað reglulega af, en má aldrei 
ná yfir meira en 5 ára bil af hverju einstöku láni.

2. gr.
A sama bátt og í 1. gr. segir heimilast stjórn Landsbanka Islands að veita 

greiðslufrest í 5 ár á afborgunum af þeim lánum úr veðdeild bankans, er bænd- 
ur eða aðrir, sem hafá landbúnað að aðalatvinnu, eiga að standa skil á.

3' gr'
Greiðslufrestur sá, er um ræðir í 1. og 2. gr., liefir engin áhrif á útdrátt 

bankavaxtabréfa veðdeildanna cða jarðræktarbréfa, og skal því árlega draga 
út og innlevsa jafnháa fjárhæð og gert mundi, þó enginn greiðslufrestur væri 
veittur. Þar, sem svo stendur á, að öll bréf veðdeildarflokks eru í eign ríkis- 
sjóðs, skal ríkisstjórninni þó lieimilt að veita undanþágu frá, að meira sé út- 
dregið úr þeim flokki en raunverulega liefir verið borgað af skuldabréfuin þess 
sama flokks á umliðnu ári.

4. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að greiða úr rikissjóði allt að 116% af 

vöxtum fasteignalána þeirra manna, er landbúnað stunda sem aðalatvinnuveg, 
á gjalddaga lánanna árin 1933 og 1934, en þó ekki meira en svo, að lántakandi 
greiði sjálfur 416% á ári. Heimild þessi er því skilyrði bundin, að stjórn Kreppu- 
lánasjóðs telji, að skuldnnautar geti ekki að öðrum kosti risið undir vaxtabyrð- 
inni samfara beilbrigðum búrekstri.

Heimild þessi nær og til sömu þátttöku i greiðslu vaxta af stofnlánum tiF 
frystiliúsa og mjólkurbúa á árunum 1933 og 1934.

5. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að láta rikissjóð taka að sér greiðslu á lánum 

þeim úr viðlagasjóði og Búnaðarbankanum, er hvíla á frystihúsum, er frysta 
kjöt til útflutnings og cru eign samvinnufélaga eða sýslufélaga, allt að 14 stofn- 
kostnaðar.
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6. gr.
Stjórn kreppulánasjóðs heimilast að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess 

að bönkunum verði fært að veita afborgunarfresti þá, sein um ræðir i 1. og 2. 
gr., og lána til þess fé úr kreppulánasjóði.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 822. Frumvarp
til laga um skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Árin 1933—1937, að báðum meðtöldum, greiðir ríkissjóður sýslumönnum 

og bæjarfógetum árlega skrifstofufé, þar með talin borgun fyrir söfnun inn-
flutningsskýrslna, eins og hér segir:

1. 1 Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfirði ........................ kr. 11500,00
2. - Mýra- og Borgarfjarðarsýslu ............................................ — 4100,00
3. - Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu ......................................  — 4100,00
4. - Dalasýslu ..............................................................................  — 1100,00
5. - Barðastrandarsýslu ....................................................    — 4800,00
6. - Isafjarðarsýslu og Isafjarðarkaupstað ............................... — 13000,00
7. - Strandasýslu ......................................................................... — 2500,00
8. - Húnavatnssýslu ...................................................................  — 4100,00
9. - Skagafjarðarsýslu ................................................................ — 4100,00

10. - Siglufjarðarkaupstað ............................................................  — 7500,00
11. - Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað.............................  — 12000,00
12. - Þingeyjarsýslu .....................................................................  — 4800,00
13. - Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað ...................... — 7500,00
14. - Neskaupstað ......................................................................... — 2500,00
15. - Suður-Múlasýslu .................................................................. — 7000,00
16. - Skaftafellssýslu ...................................................................  — 3000,00
17. - Vestmannaeyjakaupstað ....................................................... — ■ 10200,00
18. - Bangárvallasýslu .................................................................. — 2000,00
19. - Arnessýslu ........................................................................... — 5800,00
20. Ennfremur greiðist lögreglustjóranum á Akranesi upp í skrif-

stofukostnað ............................................................................  — 500,00

Kr. 112100,00
2. gr.

Nú hækkar gengi gjaldeyris eða lækkar, miðað við það sem það var gagn- 
vart gulli hinn 1. janúar 1933, og lækkar þá skrifstofuféð eða liækkar sem því
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svarar, þó þannig, að minni breyting en 10% er ekki tekin til greina og ekki 
fyrr en um næstu áramót á eftir, enda hafi gjaldeyrisbreytingin veruleg áhrif á 
verðlag þurftarvöru.

3. gr.
Skrifstofuféð greiðist með V12 mánaðarlega fyrirfram.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og jafnframt er úr gildi numin 5. málsgr. 11. 

gr. laga nr. 71 28. nóv. 1919, um laun embættismanna.

Nd. 823. Breytingartillaga

við frv. til 1. um heimild handa ríkisstjórninni til ýmissa ráðstafana vegna við- 
skiptasamnings við brezku stjórnina.

Frá Héðni Valdimarssyni.

Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: svo og ákveða með reglugerð, hvernig 
innflutningi kola skuli hagað.

Nd. 824. Frumvarp
til laga um Rafveitulánasjóð tslands.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson.

1. gr.
Stofna skal sjóð, er nefnist Rafveitulánasjóður íslands.

2. gr.
Stofnfé sjóðsins skal vera:

1. Tillag rikissjóðs, i eitt skipti % millj. króna. Ríkisstjórninni er heimilt að 
taka fé þetta að láni.

2. Tillag frá þeim, er sjóðurinn veitir lán:
a. Lántökugjald 1% af lánsupphæð veittra lána úr sjóðnum.
b. Árgjald %% af hverju veittu láni, eins og það er á liverjum tíma.

3. Vextir af stofnsjóði 5%, er leggist við höfuðstólinn.

3. gr.
Stofnsjóður er eign rikissjóðs,
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4. gr.
Fé stofnsjóðs iná ávaxta í útlánum Rafveitulánasjóðs.

5. gr.
Rafveitulánasjóður má taka eftir þörfum allt að 10 millj. króna lán til út- 

lánastarfsemi sinnar.

6- gr.
Til tryggingar fvrir þeim lánum, sem Rafveitulánasjóður tekur, skal vera 

— auk skuldabréfa þeirra og veðtrvgginga samkvæmt þeim, er Rafveitulána- 
sjóður fær hjá lántakendum:

1. Stofnsjóður.
2. Gagnkvæm ábyrgð lántakenda sjóðsins, er nemi allt að 20% af lánsupp- 

hæð hvers lántakanda.
3. Rikisábyrgð.

7. gr.
Tilgangur Rafveitulánasjóðs er að veita lán til sveitar- og hæjarfélaga, orku- 

veitufélaga eða orkuveitusambands — nefnd hér eftir i lögum þessum einu nafni 
orkuveitufélög — til að hyggja vatnsaflsstöðvar til raforkuframleiðslu og orku- 
veitu frá þeim eða til að gera orkuveitur frá vatnsaflsstöð.

8. gr.
Orkuveitufélög, er lán fá úr Rafveitulánasjóði, skulu greiða tillag til stofn- 

sjóðs 1% af lánsupphæðinni, um leið og lánið er veitt (tekið). Auk þess skulu 
þau greiða árlega til stofnsjóðs %>% af lánsupphæðinni, eins og hún er á hverj- 
um tíma.

9- gr.
Lántakendur úr Rafveitulánasjóði skulu, auk þess að bera áhyrgð á eigin 

skuldbindingum sínum, vera í gagnkvæmri áhvrgð fyrir skuldhindingum sjóðs- 
ins fyrir allt að 20% af þeirri upphæð, sem lán þeirra voru á síðasta gjalddaga 
áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar.

10. gr.
Veita má orkuveitufélögum lán úr Rafveilulánasjóði allt að stofnkostn- 

aðar orkuvers og orkuveitu, sem lán er veitt til. Venjulega skulu lánin ekki koma 
til útborgunar fyrr en orkuver og orkuveita er fullgert. Þó má lán koma til út- 
horgunar, að nokkru eða öllu leyti, á meðan framkvæmd verksins stendur yfir, 
ef nægileg trygging er sett fvrir.

11- gr.
Til tryggingar fvrir lánum úr Rafveitulánasjóði skal vera:

1. Abyrgð lilutaðeigandi bæjar- og sveitarfélaga.
2. Orkuveitufyrirtæki það, er lán er veitt til, með öllum tilheyrandi mannvirkj- 

um og réttindum (vatnsréttindum, landréttindum) og rekstrartekjum.
3. Aðrar tryggingar, sem stjórn Rafveitulánasjóðs kynni að áskilja.
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12. gr.
Lán úr sjóðnum má veita til allt að 20 ára. Mega þau vera afborganalaus 

fyrstu 5 árin af lánstímanum. Vextir af lánunum skulu miðast við það, sem Raf- 
veitulánasjóður þarf til að standa straum af öllum kostnaði sínum.

13. gr’
Landshanki Islands liefir á liendi útvcgun lánsfjár til Rafveitulánasjóðs og 

alla afgreiðslu hans í samvinnu við stjórn sjóðsins, fyrir þóknun, er um semst 
á milli lians og sjóðsstjórnarinnar. Verði ágreiningur um þóknunina, úrskurðar 
ráðherra uppliæðina.

14. gr.
Stjórn Rafveitulánasjóðs skipa 5 menn. Forstöðumaður rafmagnseftirlits 

ríkisins og ráðunautur ríkisstjórnarinnar í vatnamálum eiga fast sæti í stjórninni. 
Hina 3 mennina skipar atvinnumálaráðherra til þriggja ára í senn. Ráðlierra á- 
kveður þóknun stjórnenda.

15. gr.
Rafveitulánasjóður er undanþeginn tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og 

öðrum sköttum til ríkis og sveitarfélaga.

16. gr.
Þe£ar leystar hafa verið af hendi þær virkjanir til ahnenningsþarfa, sem 

hafa skilyrði til að bera sig fjárhagslega, má veita fé úr stofnsjóði Rafveitulána- 
sjóðs til styrktar rafveitum til almenningsþarfa, sem hafa ekki skilyrði til að 
hera sig fjárhagslega á þann hátt, og svo mikinn í hverju tilfelli sem Alþingi 
þá ákveður.

17. gr.
Nánari ákvæði um stjórn Rafveitulánasjóðs og starfrækslu hans, er nauð- 

synleg kunna að þykja, setur ráðherra með reglugerð.

Greinargerð.
A nokkrum undanförnum þingum liefir verið ásókn á hendur Alþingis um 

áhyrgðir og fjárstyrki (il raforkuframleiðslu til alinenningsþarfa. Frumvarp um 
þetta efni liggur og fyrir þessu þingi.

Það er hugleikið mál, að hægt verði að nýta raforku til sem almennaslra 
og fjölþættastra þarfa. Að þvi her Alþingi að styðja með hagfelldri löggjöf. Ilins- 
vegar verður að teljast rétt, að aðstoð og fyrirgreiðsla ríkisins um þetta efni sé 
liugsuð almennt, en ekki fyrir hverja einstaka framkvæmd. Með því einu móti 
verður stuðningur ríkisins samræmilegur, eftir því sem kostur er á.

Frumvarpið er um efni og fyrirkomulag hyggt á sama grundvelli og sömu 
hugsun sem stendur að haki veðdeilda hankans. Það fvrirkomulag er langreynt 
sein öruggt og vcl framkvæmanlegt. Hin einstöku orkuveitufélög standa þá 
gagnvart Rafveitulánasjóði og livert gagnvart öðru eins og einstakir lántakendur 
í veðdeildunum. Rafveitulánasjóður hagar sér um útvegun fjármagns eftir því

Alþt. 193:5. A. (40. Inggjíifiirþing). 172
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sem þörfin krefur um aðkallandi framkvæmdir, þegar öll nauðsynleg skilyrði 
eru fyrir hendi að öðru leyti.

Sjálfsagt má telja, að Reykjavik verði fyrst til framkvæmda um virkjun 
Sogsins og orkuveitu frá þvi, og yrði því hinn fyrsti og stærsti lántakandi sjóðs- 
ins. Aðrar smærri virkjanir eða orkuveitur gætu komið samtímis eða á eftir 
smátt og sniátt.

Ed. 825. Frumvarp
til laga um veitingaskatt.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Greiða skal í rikissjóð W% skatt af söluverði matfanga, drykkjarfanga og 

annara neyzluvara, sem seldar eru í gistihúsum, kaffihúsum eða öðrum þeim 
veitingastöðum, sem levfi þarf til að reka samkv. lögum nr. 21 15. júní 1926. 
Ennfremur eru skattskyldar veitingar í kökubúðum (konditorí) og tækifæris- 
veitingar þær, sem leyfi þarf til þess að liafa um hönd samkv. áðurnefndum lög- 
um. Skattur samkvæmt lögum þessum skal þó eigi reiknaður af öðrum veiting- 
um en þeim, sem seldar eru til neyzlu á staðnum.

Nú er rekin veitingastarfsemi, sem eigi þarf leyfi til samkv. gildandi lögum, 
en er þó sama eðlis og sú veitingasala, sem skattskyld er samkvæmt framanrituð- 
um ákvæðum, og ber þá að ínnheimta skatt af þeirri starfsemi.

2. gr.
Veitingasalar, cr selja fæði, mjólk og skyr, enda sé hver fullkoinin máltíð 

eigi seld hærra en kr. 1.25, mjólk og skyr cigi með meira álagi en 25% frá sölu- 
verði á staðnum, greiða eigi skatt af slíkri sölu, enda sanni þeir fyrir innlieimtu- 
manni skattsins, hversu mikill hluti allrar sölu þeirra sé skattfrjáls samkvæmt 
þessari grein.

3. gr.
Ef veitingasali, sem veitingaskatt á að greiða samkvæmt löguin þessum, 

selur sama manni fæði i einn mánuð eða lengri tima með hærra verði en segir 
í 2. gr., greiðir hann skatt af % hluta slíkrar sölu, enda geri hann innheimtu- 
manni skattsins fulla grein fyrir þvi, hve miklu fæðissala þessi nemi. Fjármála- 
ráðuneytið getur þó sett hámarksákvæði um verð þess fæðis, sem undanþegið 
er skatti að % samkvæmt þessari grein, og séu þau ákvæði miðuð við verðlag á 
liverjum stað. Ef hámarksákvæði eru sett sainkvæmt framanskráðu, er skatt- 
skyld að fullu sú upphæð af verði fæðisins, sem er yfir hámarksákvæðið.

4. gr.
Undanþegnar skatti eftir lögum þessum eru veitingar handa starfsmönn- 

um við fyrirtæki þau, sem skattskvld eru samkvæmt þeim, hvort sem þær eru 
látnar af hendi endurgjaldslaust eða með niðursettu verði.
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Fjárinálaráðuneytinu er heimilt að undanþiggja veitingaskatti veitingasölu, 
sem rekin er af félögum í góðgerðaskyni, eða þann rekstur, sem eigi er rekinn 
til hagsmuna fyrir einstakling, enda séu alveg sérstakar ástæður fyrir hendi.

o. gr.
Allir þeir, sem skyldir eru til að greiða veitingaskatt samkvæmt lögum þess- 

um, skulu tilkynna innheimtumanni skattsins um rekstur sinn innan mánaðar 
frá því, að lög þessi öðlast gildi. f tilkynningunui skal skýrt fram tekið, hvers- 
konar reksturinn er, hver (hverjir) sé eigandi lians og liver (hverjir) stjórnandi. 
Ennfremur, live margir starfsmenn vinni við reksturinn.

Þeir, sem eftir að lög þessi ganga í gildi byrja starfsemi, sem veitingaskatt 
ber að greiða af samkvæmt þeim, eru skyldir að tilkynna innheimtumanni 
skattsins um starfsemina áður en hún hefst og láta fvlgja þær upplýsingar, sem 
getið er um í næstu málsgrein hér á undan.

Hætti starfsemi, sem skattskvld er samkvæmt lögum þessum, eða breyti 
um starfsliætti eða lieimilisfang, her að tilkynna það tafarlaust innheimtumanni 
skattsins.

6. gr.
Allir veitingasalar, sem skattskyldir eru sainkvæmt lögum þessum, eru skyld- 

ir að færa bækur sínar þannig, að greinilega sjáist sala hvers dags. Ber að bók- 
færa allt, sem selt er á hverjum degi, án tillits til þess, livort greiðsla fer fram 
samdægurs. Fjármálaráðuneytið getur sett nánari reglur um bókliald veitinga- 
sala. f lok livers mánaðar, og i síðasta lagi innan 7 daga frá mánaðarlokuin ber 
veitingasala að senda innheimtumanni skattsins tilkynningu, undirritaða af eig- 
anda eða stjórnanda, um samanlagða veitingasölu í mánuðinum, og ennfremur 
öll gögn viðvikjandi undanþágum þeim, sem um getur í 2. og 3. gr. þessara laga, 
ef um þær er að ræða. Samkvæmt þessari tilkynningu her veitingasala að greiða 
skattinn eigi síðar en 7 dögum eftir að tilkynning má í síðasta lagi vera send.

f liver ársfjórðungslok ber að senda innheimtumanni skattsins rekstrarreikn- 
ing veitingasölunnar fvrir ársfjórðunginn, ásamt nauðsynlegum fylgiskjölum.

Veitingaskattur hefir sömu lögvernd sem aðrir skattar gagnvart öðrum 
kröfum.

7. gr.
Innheimtu veitingaskatts og eftirlit með rekstri skattskvldra veitingastaða 

annast lögreglustjórar utan Reykjavíkur, en í Reykjavik tollstjóri, enda tilkynni 
lögreglustjóri í Reykjavík tollstjóra tafarlaust uin alla þá, er veitingaleyfi leysa, 
og lögmaður um alla þá veitingasala, sem látast eða verða gjaldþrota.

8. gr.
Innheimtumenn veitingaskattsins hafa rétt til þess að framkvæma nákvæmt 

eftirlit með öllum skattskyldum veitingastöðum og rannsaka bókhald þeirra. 
Geta þeir krafizt þess, að bækurnar séu þeim afhentar til eftirlits, ásamt fylgi- 
skjölum, þegar ástæða þykir til. Forstöðumenn og aðrir starfsmenn á veitinga- 
stöðum eru skyldir að láta í té nauðsynlega aðstoð og upplýsingar við eftirlitið.
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Innheimtuniaður hefir rétt til þess að krefjast upplýsinga um veilingasölu 
og annað, sem snertir rekstur fyrirtækisins, af hverjum starfsmanni þess, og 
ennfremur þeim, er vörur selja eða önnur viðskipti liafa við veitingasöluna.

9- gr.
Þeim, sem eftirlit og innheimtu hafa á hendi samkv. lögum þessum, er bann- 

að, að viðlagðri ábyrgð samkvæint ákvæðum almennra hegningarlaga um em- 
hættis- og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir kunna 
að komast að sökum starfs síns um efnahag eða rekstur vcitingasala.

10. gr.
Kostnaður við innheimtu og eftirlit samkvæmt lögum þessum greiðist úr 

ríkissjóði.

11. gr.
Ef bækur þær, sem halda á samkv. 6. gr., ásamt þar greindum reikning- 

um, eru ekki færðar eða þær eru rangt færðar, eða ef hinar mánaðarlegu til- 
kvnningar eru rangar eða ekki sendar skattheimtumönnum, skal viðkomandi 
veitingamaður greiða sekt, sem er allt að tíföld sú skattupphæð, er tapazt liefir 
við vanrækslu hans, og auk þess greiða hinn vantalda veitingaskatt. Ef ekki er 
hægt að sjá, live undandráttur skattsins hefir numið miklu, skal innheimtu- 
maður áætla hann.

Ef það sannast, að framangreind hrot eru gerð með ráðnum hug og í svik- 
samlegum tilgangi, má sektin nema allt að 20000 kr., eða dæma má hinn brot- 
lega i allt að 6 inánaða einfalt fangelsi.

12. gr.
Nú er rekin veitingastarfsemi, sem skattskyld er samkv. 1. gr., og vanrækir 

cigandi eða forstjóri starfseminnar að tilkynna það hlutaðeigandi yfirvaldi sam- 
kv. 5. gr. Skal þá greiða í sekt fyrir dag hvern, sem veitingastarfsemi þessi er 
rekin án þess að vera tilkynnt, allt að 50 kr. Fyrir brot á öðrum ákvæðum 5. gr. 
laga þessara skal liinn brotlegi sæta allt að 1000 kr. sekt.

13. gr.
Ef veitingasali greiðir ekki veitingaskatt innan þess gjalddaga, sem ákveð- 

inn er í 6. gr., ber honum að greiða 2','< í dráttarvexti fyrir hvern mánuð, sem 
greiðslan dregst fram yfir lögmæltan gjalddaga.

14. gr.
Öll hrot gegn lögum þessum, sem ekki eru ákveðin sérstök viðurlög og refs- 

ing fyrir samkv. 11., 12. og 13. gr., varða 100—1000 kr. sektum, og allt að 5000 
kr. sektum, ef um endurtekin brot er að ræða. Nú hafa brot þessi valdið skatt- 
tapi, og fer þá um sektir og greiðslu vangoldins skatts svo sem segir i 11. gr.
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15. gr.
Hegningarákvæðum laga þessara ber að beita gegn þeim, sem stjórnar 

veitingastarfseminni. Nú sannast, að afgreiðslufólkið eða aðrir þeir, sem vinna 
við veitingastarfsemina, eru meðsekir í brotum gegn lögum þessum, og skal þá 
hver hinna brotlegu starfsmanna einnig greiða sekt, sem nemur Vs hluta af sekt 
þeirri, sem brotið varðar.

Greiðist sektir ekki, ber að innheimta þær með aðför að lögum. Ber eigandi 
veitingafvrirtækisins ábyrgð á greiðslu allra þeirra sekta, sem starfsmönnum 
fyrirtækisins er gert að greiða. Hafi eigandi leigt veiting'astarfsemina, ber leigj- 
andi einnig ábyrgð á greiðslu allra þeirra sekta, sem starfsmönnum fvrirtæk- 
isins er gert að greiða.

Nú innheimtist sektin ekki, þrátt fyrir aðför að lögum, og má þá láta 
hvern þann, sem dæmdur hefir verið til þess að greiða sektina, afplána sektina 
lögum samkvæmt.

16. gr.
Með mál út af brotum gegu lögum þessum skal farið sem almenn lögreglu-

mál.
17. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 826. Nefndarálit
um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 1932.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbrevtt.
Alþingi, 27. maí 1933.

Jón Jónsson, Páll Hermannsson, Einar Árnason,
form. fundaskr. frsm.

H. Steinsson. Bj. Snæbjörnsson.

Nd. 827. Nefndarálit
um frv. til laga um lögreglumenn.

Frá fjárliagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ.
Alþingi, 27. maí 1933

H. Stefánsson, Ólafur Thors,
form. frsm.

Bernh. Stefánsson, 
með fyrirvara.

Jón A. Jónsson, 
fundaskr.

Hannes Jónsson, 
með fyrirvara.
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til laga um breyting á lögum nr. 43 23. júní 1932, um barnavernd.

(Eftir eina umr. í Nd.).

1- gr.
Aftan við 10. tölulið 6. gr. laganna bætisl: 1 Reykjavík er kennslumálaráð- 

lierra lieimilt að skipa einn eftirlitsmann og annan mann til vara, að fengnum 
tillögum barnaverndarráðs, og annast hann þá skoðun allra kvikmvnda, sem þar 
eru sýndar, og úrskurðar, hvort börnum skuli heimill aðgangur að þeim. Úr- 
skurð sinn stimplar eftirlitsmaður á liverja mynd, og gildir hann um þá mynd 
hvar sem er á landinu. Kvikmyndahús greiðir eftirlitsmanni eða varaeftirlits- 
manni þóknun þá, er ráðherra ákveður, fyrir hverja mynd.

2. gr.
Aftan við 6. gr. laganna bætist tveir nýir töluliðir, svo hljóðandi:

11. 1 reglugerð, er nefndin setur og ráðherra staðfestir, má setja ákvæði, er 
banna i umdæmi nefndarinnar sölu á tóbaki til barna og unglinga innan 
16 ára aldurs, banna að setja sælgætis- og tóbaksverzlanir á stofn í nánd 
við barnaskóla, leikvelli eða aðra samkomustaði barna, banna umferða- 
sölu sælgætis og tóbaks og takmarka eða banna með öllu einstakar sæl- 
gætistegundir, sem talizt geta, beinlínis eða óbeinlínis, hættulegar börnum 
o. s. frv. Ennfremur má í slíkri reglugerð fela barnaverndarnefndum að 
hafa eftirlit með sjónleikum, sem börn hafa aðgang að, og að heimila þeim 
að leggja bann við sýningu á þeim fvrir börn, ef þeim þvkir ástæða til.

12. 1 reglugerð, er nefndin setur og ráðherra staðfestir, má takmarka opinbera 
blaðasölu barna í umdæmi nefndarinnar.

3. gr.
Aftan við 14. gr. laganna bætist við ný málsgr., svo hljóðandi:
Heimilt er bæjarstjórn eða sveitarstjórn að veita, samkvæmt tillögum

barnaverndarnefndar eða skólanefndar, fátækum barnaheimilum styrk, sem 
eigi telst þurfamannastvrkur, enda sjái nefndin um það, að styrknum sé varið 
hörnunum til hjálpar.

Ed. 828. Frumvarp

Ed. 829. Frumvarp
til laga um viðbótar-tekju- og eignarskatt.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
Tekju- og eignarskattur álagður 1933 innheimtist með álagi samkvæmt

2. gr. þessara laga.
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2. gr.
Tekjuskattur að uppliæð 22 kr. að 72 kr. innheinitist ineð 40% álagi.

— — — 72   162 — — — 50% —
— _ _ 162   292 — — — 60% —
— _ _ 292   462 _ — — 70% —
— — — 462   922 — — — 80% —
— — — 922 — og þar yfir —• — 100% —

Eignarskattur innheimtist nieð 100% álagi.
Hjá félögum skal þó álag þetta aldrei vera hærra en svo, að samanlagður 

skattur þeirra samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt, nr. 74 27. júní 1921, 
og viðbótarskattur samkvæmt lögum þessum nemi jafnri upphæð og einstak- 
linga með sömu tekjur.

3. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni með reglugerð að ákveða fleiri en einn gjalddaga 

á skatti samkvæmt lögum þessum og lögum nr. 74 27. júní 1921 og breytingum 
á þeim, ennfremur að skylda kaupgreiðendur til þess að halda eftir og skila 
i ríkissjóð upp i skattgreiðslur manna liluta af kaupi þeirra, sem nægir fyrir 
skattgreiðslunni. Er rikisstjórninni heimilt að láta gera sérstök skattmerki til 
notkunar við innheijntu skattsins.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 830. Nefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um afnám eða rýmkun innflutningshafta.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Meiri liluti nefndarinnar vill ekki grípa fram fyrir liendur ríkisstjórnar- 
innar uin þær ráðstafanir, sem liún telur nauðsynlegar vegna takmörkunar á 
innflutningi vara, og leggur því til, að tillögunni verði vísað til ríkisstjómarinnar.

Alþingi, 27. maí 1933.

H. Stefánsson, Hannes Jónsson, Bernh. Stefánsson.
form. frsm.
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uin frv. til stjórnarskipunarlaga uni brevting á stjórnarskrá konungsrikisins 
Islands, 18. maí 1920.

Frá 1. minni hluta stjórnarskrárnefndar.

Þar sem frv. þetta ætti fyrst og fremst aó vera borið fram til að bæta skipun 
þjóðþingsins frá því, sem nú er, ber aðallega að meta það eftir þvi, bvernig tekizt 
befir að ná þeim tilgangi. 1 því efni ber meðal annars einkum að leggja áherzlu 
á, a ð þingið öðlist sem nákvæmasta þekkingu á bögum lands og béraða, a ð á 
það verði valdir beztu mennirnir, sem föng eru á, og a ð enginn hhiti ríkisins 
geti borið aðra hluta þess ofurliði.

Það skal nú játað, að kjördæmaskipunin muni sjá sa'miiega fyrir því, að 
fyrsta atriðinu verði fullnægt, og uppbótarsætin varna þvi nokkuð, að beztu 
þingkröftunum verði frá bægt, og verður því að viðurkenna, að frv. er að þessu 
leyti spor í rétta átt. En þessi rétting er fengið með því, að eitt kjördæmi lands- 
ins nær því ofurmagni á þingi, að það getur borið bina landshlutana ofurliði 
hvenær sem því býður svo við að borfa.

Þegar af þessari ástæðu er shk skipun Alþingis afarviðsjárverð, og þá ekki 
síður fvrir það, að broddar öfgaflokkanna, til beggja handa, þeirra, er afneita 
lögum og rétti, eiga uppsprettu sína og miðstöð í því kjördæmi, er hér er átt við. 
Ber hér til, að uppbótarsætin eru óþarflega mörg með því fyrirkomulagi á þeim, 
sem ofan á liefir orðið.

En fullri trygging J)ess, að góðum niönnum verði ekki fvrirmunuð þing- 
seta, má vissulega ná með mun færri nppbótarsætum en frv. gerir ráð fyrir, 
jafnvel þótt núverandi kjördæmaskipun væri lialdið óskertri.

Ég tel mér því skylt að bera fram tillögur í J)essa átt ásamt öðrum tillögum 
til að bæta úr ágöllum frv.

Það, sem sérstaklega einkennir frv. þetta, er hin áfjálga ásókn andófs- 
manna í þingsætin. Að einu ákvæði undanteknu, um meðferð fjárlaga, er efni 
J)ess ekkert annað en framrétt kló eftir þingsætum Framsóknarfl. Þar er brennt 
fyrir, að nokkur nýjung sé tekin npp til betra skipnlags, sem sízt liefði þó verið 
vanþörf á.

Til dæmis að taka er sú breyting gerð með frv., að allt þingið er kosið sam- 
tímis í einu lagi af kjósendum með sama kosningarrétti. Af því leiðir beint, að 
ekkert væri eðlilegra en að þingið væri gert að einni málstofu, en við það hefir 
alls ekki verið komandi. Með því hefði það þó átt að vinnast, að sparaður yrði 
bæði timi og fé, og með þvi móti ætti jafnvel að vera unnt að fækka þingmönnum 
frá því, sem nú er. Eru J)etta allt kröfur, sem ábyggilega eiga drjúg ítök í öllum 
stjórnmálaflokkum og magnast liafa ár frá ári.

Af þessu, sem bér hefir verið talið, má bert vera, að frv. J)etta ber að skoða 
sem hreina og beina nauðasamninga af liendi Framsóknarfl., gerða sakir ólijá- 
kvæmilegrar nauðsynjar nú á alþyngstu krepputimunum um að létta undir byrðar

Ed. 831. Nefndarálit
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vinnusamasta verkalýðs þjóðarinnar, e'r liann eru nú alveg að sliga. Og á þeim 
grundvelli ber að túlka frv. þetta, ef fram gengur.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr.

a. 1 stað orðanna „allt að 49“ komi: 46.
b. I stað „6“ í b-lið komi: 7.
c. í stað „allt að 11“ i c-lið komi: 7.
d. Orðin „skal að minnsta kosti .... utan Reykjavíkur“ í c-lið falli niður.

2. Við 4. gr. í stað orðsins „fjárráður“ komi: fjár síns ráðandi.

Alþingi, 29. mai 1933.

Magnús Torfason.

Ed. 832. Breytingartillaga
við frv. til laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum.

Flutningsm.: Pétur Magnússon.

A eftir 13. gr. komi ný (14.) gr., svo hljóðandi:
Nú hefir framleiðandi eða heildsali sett á vörutegund eða upprunalegar um- 

búðir hennar ákveðið smásöluverð, og er þá — svo fremi tilgreint verð ekki 
veitir útsölumanni ágóða, er fer fram úr 25 c/< af innkaupsverði — bannað að 
selja vöruna eða bjóða fram í smásölu við lægra verði, nema leyfi viðkomandi 
framleiðanda eða heildsala eða önnur heimild komi til, eða salan falli undir
1. mgr. 5. gr., eða varan sé seld notuð eða skemmd.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, allt að 4000 kr.

Ed. 833. Breytingartillaga
við frv. til 1. uin heimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar.

Frá landbúnaðarnefnd.

Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er ríkisstjórninni að greiða eða taka að sér greiðslu á lániun, allt að 

14 stofnkostnaðar, er tekin hafa verið til að reisa frystihús samvinnufélaga eða 
sýslufélaga, enda sé aðalhlutverk þeirra að frvsta kjöt til útflutnings.

Sama gildir og um lán, sem hvíla á Sláturfélagi Suðurlands vegna stofn- 
kostnaðar við niðursuðuverksmiðju þess.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 173
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um frv. til 1. um samþykktir um sölu mjólkur og rjóma í kaupstöðum og kaup- 
túnum o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir nieð, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.

Við 1. gr. Orðið „fullkomin“ í síðari málslið fyrri málsgreinar falli burt.

Alþingi, 29. maí 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson, 
form. fundaskr. frsm.

Ed. 835. Breytingartillaga

við frv. til laga um veitingaskatt.

Frá meiri bl. fjárbagsnefndar.

Við 15. gr. 2. málsgr. Orðin „Ber eigandi veitingafyrirtækis" o. s. frv. til 
cnda málsgreinarinnar falli niðnr.

Ed. 834. Nefndarálit

Nd. 836. Breytingartillögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1934.

Frá Hannesi .Tónssyni.

1. Við 12. gr. 11. (Fjörefnarannsóknir).
Liðurinn fellur burt.

2. — 12. gr. 18. b. (Sjúkrahúsbygging á Reyðarfirði).
Liðurinn fellur burt.

3. — 12. gr. 18. k. (Hvítabandið).
Liðurinn fellur burt.

4. — 12. gr. 18. m. (Styrkur til Súgfirðinga).
Liðurinn fellur burt.

5. — 13. gr. C. IX. (Öldubrjótur á Siglufjarðareyri).
Liðurinn fellur burt.
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6. Við 14. gr. B. I. n.—o. (Sendikennarar).
Liðurinn fellur burt.

7. — 14. gr. B. XV. 5. (Björg Þorláksson).
Liðurinn fellur burt.

8. — 15. gr. 25. (Pétur Á. Jónsson).
Liðurinn fellur burt.

9. — 22. gr. I. (Ibúðarhús sýslum. í Borgarnesi).
Liðurinn fellur burt.

10. — 22. gr. II. (Steinsteypuhús fvrir póst og síma).
Liðurinn fellur burt.

11. — 22. gr. III. (Skálholt).
Liðurinn fellur burt.

12. — 22. gr. XXIII. (Síldarbræðslustöð á Seyðisfirði).
Liðurinn fellur burt.

13. — 22. gr. XXV. (Sútunarverksmiðja).
Liðurinn fellur burt.

14. - 22. gr. XXVI. (Öldubrjótur á Siglufirði).
Liðurinn fellur burt.

15. — 22. gr. XXVII. (Tunnuverksmiðja á Siglufirði).
Liðurinn fellur burt.

Nd. 837. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

I. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:

Til viðgerðar á öldubrjótnum í Bolungavík, gegn helm- 
ings framlagi annarsstaðar að .............................................. 20000

II. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 16. gr. 8. (Ræktunarvegur í Vestmannaeyjum).

Fyrir „6000“ kemur ............................... ......................... 10000
III. Frá Þorleifi Jónssyni.

Við 16. gr. 8. Nýr liður:
Til ræktunarvegar í Hornafirði, gegn % framlagi ann- 

arsstaðar.að ............................................................................. 2400
IV. Frá Bernh. Stefánssyni.

Við 16. gr. 12. b. Nýr liður:
Til Halldórs Kr. Jónssonar, til dýralækninga ............. 250

V. Jónasi Þorbergssyni.
Við 22. gr. XIV. Liðinn skal orða svo:

Að verja allt að 20 þús. kr. af verzlunarágóða Viðtækja- 
verzlunar ríkisins til þess að greiða fyrir útvarpsnotum í landinu, þar
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sem ekki er raforka fyrir hendi, og til þess að eyða útvarpstruflun- 
um í kaupstöðum og sjávarþorpum, allt eftir nánari ákvörðunum 
atvinnumálaráðuneytisins.

Ed. 838. Breytingartillögur

við frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins 
Islands, 18. maí 1920.

Frá Jónasi Jónssyni.
Við 1. gr.
a. I slað „allt að 49“ komi: 45.
b. I stað „6“ komi: 7.
c. I stað „allt að 11“ komi: 6.

Nd. 839. Breytingartillögur

við frv. til ábúðarlaga.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
1. Við 2. gr.

a. Fyrir „36“ komi: 46.
b. Fyrir „Búnaðarfélag Islands“ komi: sveitarstjórn.

2. Við 9. gr. Fyrir „vergagna“ komi: fiskreita.
3. Við 12. gr.

a. I stað „6 ár“ komi: 10 ár.
b. 1 stað komi: y10.

4. Við 13. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Nú á fráfarandi liús á jörð, og eru þau til frambúðar, haganlega fyrir 

komið og nauðsynleg' til búrekstrar á jörðinni, að dómi úttektarmanna, og 
skal þá landsdrottni skvlt að kaupa þau því verði, sem úttektarmenn meta, 
enda séu þá hús jarðarinnar eigi meiri eða dýrari en svo, að hana megi 
leigja fyrir liæfilegt afgjald, að dómi úttektarmanna.

5. Við 18. gr. I stað orðanna „skal honum það vítalaust, ef hann býður við 
votta“ komi: skal hann þá bjóða.

6. Við 23. gr. Fyrir „vergögn“ komi: uppsátur og fiskreitir.
7. Við 25. gr. Fyrir „vergagna og uppsáturs“ komi: uppsáturs og fiskreita.
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Ed. 840. Lög
um breyting á löguin nr. 43 3. nóv. 1915, uin atvinnu við vélgæzlu á islenzkum 
gufuskipuin.

(Afgreidd frá Ed. 29. niaí).

1- gr.
2. grein laganna orðist svo:
Sá einn, er öðlazt liefir vélgæzluskírteini, á rétt til að vera undirvélstjóri 

á íslenzku gufuskipi ineð 300 lia. vél (indiceret) og íninni.
Skírteinið öðlast sá einn, er:

a. hefir staðizt vélgæzlupróf eða vélstjórapróf í vélstjóraskóla Revkjavíkur. 
h. hefir stundað járnsniíði í 3 ár og verið kvndari í eitt ár eða verið aðstoð- 

armaður i vél eða vélstjóri með undanþágu í 3 ár og hefir meðinæli siniða
þeirra eða vélstjóra, er hann hefir unnið með,

c. hefir ekki verið dæmdur fvrir nokkurt það verk, er svivirðilegt telst að
almenningsáliti.
Ráðherra setur reglugerð um, hvernig vélgæzlukennslunni skuli liáttað 

og um vélgæzluprófið og prófskilyrði.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Sá einn, er fullnægir skilyrðum þeim, er sett eru í 2. gr. laga þessara, og 

hefir verið undirvélstjóri á gufuskipi með meira en 75 ha. vél (indiceret) í eitt 
ár, á rétt til að vera vfirvélstjóri á gufuskipum með 300 ha. vél og minni. 
Hið sama er um þá, er liafa verið vélstjórar með undanþágu á gufuskip- 
um, ef þeir liafa staðizt próf i vélstjóraskólanum eða vélgæzludeild lians.

Nd. 841. Lög

um hann við okri, dráttarvexti o. fl. t

(Afgreidd frá Nd. 29. maí).

Samhljóða þskj. 786.

Nd. 842. Lög

um bráðahirgðaverðtoll.
(Afgreidd frá Nd. 29. maí).

Samhljóða þskj. 797.
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til laga uni heimild handa ríkisstjórninni til ýmissa ráðstafana vegna viðskipta- 
samnings við brezku stjórnina.

(Eftir 3. uinr. i Nd.).

1- gr.
Ríkisstjórninni veitist lieimild til þess að ákveða með reglugerð, hversu niikið 

af frystu og kældu kjöti megi flytja til Bretlands og ákveða, hvernig útflutningi 
skuli hagað.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist lieimild til, ef þörf krefur, að ákveða hámarksútflutn- 

ing af fiski til Bretlands og ákveða með reglugerð, hvernig útflutningi skuli 
hagað.

3. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að hafa eftirlit með innflutningi á kolum 

og, ef þörf krefur, að hanna um stundarsakir innflutning á kolum frá öðrum 
löndum en Bretlandi, svo og ákveða með reglugerð, hvernig innflutningi kola 
skuli hagað.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda meðan viðskiptasamningur við Breta 

frá 17. maí 1933 stendur.

Ed. 843. Frumvarp

Sþ. 844. Tillaga

til þingsályktunar um templaralóðina í Reykjavík.

Flm.: Pétur Halldórsson, Pétur Ottesen, Haraldur Guðmundsson, Jakoh Möller,
Þorl. Jónsson, Vilmundur Jónsson, Bj. Snæhjörnsson, Ingvar Pálmason, 

Ingólfur Bjarnarson.

Sameinað Alþingi ályktar að fela forsetum að gera samning við reghi góð- 
templara í Reykjavík, er Ijúki deilumálum þessara aðila um húslóð við Vonar- 
stræti og Templarasund hér í bænum.
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Nd. 845. Nefndarálit
um frv. til laga um skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta.

Frá allsherjarncfnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþvkkt óbrevtt eins og hv. Ed. samþykkti 
það. Tveir nefndarmanna liafa fyrirvara um einstök atriði frv.

Ed.

Bergur Jónsson, 
form., frsm.

Jóhann Þ.

Alþingi, 29. maí 1933.
Guðbr. fsberg, Steingr. Steinþórsson.

fundaskr.
Jósefsson, Sveinbjörn Högnason,

með fyrirv. með fvrirv.

846. Lög
um veiting rikisborgararéttar.

(Afgreidd frá Nd. 29. maí).

Samhljóða þskj. 773.

Nd. 847. Breytingartillögur
við frv. til 1. um lögreglumenn.

Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðnnindssyni, Vilmundi Jónssyni.

1. Við 1. gr. Aftan við greinina bætisl: og bæjarstjóru hafi óskað þess.
2. Við 4. gr.

a. Orðið „venjulegum" falli niður.
b. Aftan við greinina bætist: en mega ekki verja vinnu verkfallsbrjóta.

3. Við 5. gr.
a. Á eftir orðinu „teljast“ komi: ekki.
b. Síðari málsliður falli niður.
Til vara:

Aftan við greinina bætist: Sama og um tollverði gildir um ráðherra, skrif- 
stofustjóra i stjórnarráðinu, landsbókavörð, fornmenjavörð, vegamála- 
stjóra, landssímastjóra, póstmálastjóra og biskup, og skulu þessir cm- 
bættismenn ávallt ganga fram i fremstu röð, er til atlögu kemur.

4. Við 6. gr.
a. I stað orðsins „ráðherra“ komi: bæjarstjórn — og i stað orðsins „hann“ 

komi: ráðherra.
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b. Aftan við greinina bætist: Þó skal Alþingi fyrst samþvkkja þessa aukn- 
ingu, ef það situr, en annars fellur aukningin niður, ef næsta Alþingi 
hefir ekki samþykkt liana er mánuður er liðinn af þingtímanum.

5. Við 10. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi, er meiri bluti kjósenda til bæjar- og sveitarstjórna 

alstaðar á landinu befir samþykkt þau með þjóðaratkvæði. Skal þjóðarat- 
kvæðagreiðsla fara fram um leið og næstu ahnennar kosningar til Alþingis.

Nd. 848. Breytingartillögur
við frv. til 1. um virkjun Sogsins.

Frá Halldóri Stefánssvni.

1. Við 3. gr. Greinin falli niður. (Greinatala breytist skv. þvi).
2. Við 6. gr. Úr fvrsta málslið falli orðin: „að viðbættmn allt að 10%“.
3. Við 7. gr. 3. málsgrein orðist svo:

Nú liefir virkjuninni safnazt varasjóður þegar ríkissjóður verður með- 
eigandi bennar samkv. þessari grein, og verður liann þá óskipt eign fyrir- 
tækisins.

Nd. 849. Nefndarálit

um frv. til 1. um eftirlit með sparisjóðum.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. um sama efni í meginatriðum lá fyrir síðasta þingi og var þá borið fram 
í Nd. Munurinn er sá, að í þessu frv. er lagt til að fella úr lögum eftirlitið með 
bönkunum aðeins, en megi balda því um sparisjóðina, og sé þá falið Lands- 
bankanum. 1 frv. siðasta þings var ætlazt til að fella niður eftirlitið með öllu.

Nefndin telur, að meiri ástæða sé til, að eftirlitið sé meir rækt en verið liefir 
heldur en að fella það niður að mestu eða öllu. Telur liún, að eftirlitið geti verið 
í senn stofnununum gagnlegt og rikinu og öllum almenningi nauðsynlegt.

Frv. um þetta efni, sem lá fyrir síðasta þingi, var vísað til fjárliagsn., og 
skilaði bún áliti um það (þskj. 559) og lagði til, að þvi væri vísað til ríkisstjórn- 
arinnar. En fruinvarpið og tillaga n. kom ekki þá til frekari afgreiðslu í deildinni.

1 áliti n. á síðasta þingi um þetta mál eru ástæður fvrir till. n. nokkru ýtar- 
legar raktar en hér hefir verið gert, og vísast til þess að nokkru um ýtarlegri rök- 
stuðning fyrir afstöðu til frv. nú.

Hafa því nefndarmenn, sem i fjárliagsn. voru i fyrra, óbrevtta afstöðu til 
málsins og liinir aðrir nefndarmenn liafa fallizt á bana.
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Leggur nefndin þvi til, með skírskotun til nál. fjárliagsn. i fyrra, að frv. 
verði vísað til rikisstjórnarinnar.

Alþingi, 29. mai 1933.
H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, Hannes Jónsson.
form., frsm. fundaskr.

Ólafur Thors. Bernh. Stefánsson.

Nd. 850. Tillaga

til þingsályktunar út af vixilskuldum á Austfjörðum vegna síldareinkasölu ís- 
lands frá 1931.

Frá meiri lil. fjárveitinganefndar.

Neðri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að hlutast til um það við bank- 
ana, vegna liinna sérstöku ástæðna og erfiðleika viðkomandi manna, að frestað 
verði vixilmálunum gegn útgefendum og samþykkjendum síldarvíxla út af við- 
skiptum síldareinkasölunnar við austfirzka síldarútflytjendur 1931, svo sem með 
framlengingarvíxlum, þar til úrlausn fæst um viðskipti þessi, að nánar athug- 
uðu máli.

Nd. 851. Frumvarp
til laga um heimildir til vmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Stjórn Búnaðarbanka íslands heimilast að veita, eftir því sem nauðsynlegt 

þykir, grciðslufrest á afborgunum af lánum úr Bæktunarsjóði, Byggingar- og 
landnámssjóði og veðdeild bankans um allt að 5 ára timabil í hverri stofnun. 
Greiðslufrestur þessi getur náð jafnt til þeirra lána, er þegar hafa lent i van- 
skilum, og þeirra, er bingað til hefir verið borgað reglulega af, en má aldrei 
ná yfir meira en 5 ára bil af hverju.cinstöku láni.

2. gr.
Á sama hátt og í 1. gr. segir heimilast stjórn Landsbanka Islands að veita 

greiðslufrest í 5 ár á afborgunum af þeim lánum úr veðdeild bankans, er bænd- 
ur eða aðrir, sem Iiafa Iandbúnað að aðalatvinnu, eiga að standa skil á.

3. gr.
Greiðslufrestur sá, er um ræðir í 1. og 2. gr., hefir cngin áhrif á útdrátt 

bankavaxtabréfa veðdeildanna eða jarðræktarbréfa, og,skal þvi árlega draga
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 174
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út og innleysa jafnháa fjárhæð og gert mundi, þó enginn greiðslufrestur væri 
veittur. Þar, sem svo stendur á, að öll hréf veðdeildarflokks eru í eign ríkis- 
sjóðs, skal ríkisstjórninni þó heimilt að veita undanþágu frá, að ineira sé út- 
dregið úr þeiin flokki en raunverulega hefir verið borgað af skuldabréfum þess 
sama flokks á umliðnu ári.

4. gr.
Heimilt cr ríkisstjórninni að greiða úr ríkissjóði allt að ÍVÍ’/Í af 

vöxtum fasteignalána þeirra niaiina, er landhúnað stunda sem aðalatvinnuveg, 
á gjalddaga lánanna árin 1933 og 1931, en þó ekki meira en svo, að lántakandi 
greiði sjálfur 4j/>% á ári. Heimild þessi er því skilyrði bundin, að stjórn Kreppu- 
lánasjóðs telji, að skuldunautar geti ekki að öðrum kosti risið undir vaxtabvrð- 
inni samfara heilhrigðum búrekstri.

Heimild þessi nær og til sömu þátttöku í greiðslu vaxta af stofnlánum til 
frystihúsa og mjólkurbúa á árunum 1933 og 1934.

5. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að greiða eða taka að sér greiðslu á lánum, allt 

að Ví stofnkostnaðar, er tekin liafa verið til að reisa frvstihús samvinnufélaga 
eða sýslufélaga, enda sé aðalhlutverk þeirra að frysta kjöt til útflutnings.

Sama gildir og um lán, sem livíla á Sláturfélagi Suðurlands vegna stofn- 
kostnaðar við niðursuðuverksmiðju þess.

6. gr.
Stjórn kreppulánasjóðs heimilast að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess 

að bönkunum verði fært að veita afhorgunarfresti þá, sem um ræðir í 1. og 2. 
gr„ og lána til þess fé úr kreppulánasjóði.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 852. Breytingartillögur
við till. til þál. um þjóðaratkvæði um aðflutniiigshann á áfenguni drykkjum.

I. Frá Pétri Ottesen.
Fyrir orðin „á þessu ári“ keiuur: á árinu 1934.

II. Frá Bergi Jónssyni og Steinyrimi Sleinþórssyni.
A eftir orðunum „á þessu ári“ kemiir: á meðal kjósenda í málefnum 

sveitar- og bæjarfélaga.
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Sþ. 853. Lög
uni breyting á löguni nr. 40 7. mai 1928 (Jarðræktarlög).

(Afgreidd frá Sþ. 29. maí).

1. gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Eftir því, sem fé sjóðsins lirekkur til, skal því varið til að styrkja hændur með 

ákveðnu framlagi, miðað við kaupverð, til að eignast meiri háttar verkfæri til 
jarðræktar og heimilisnota, svo sem hér segir:
a. Helmingsframlag veitist til kaupa á hestaverkfærum til jarðvinnslu.
b. Þriðjungsframlag veitist til kaupa á heyvinnuvéluni og tóvnmuvélum.

Enginn bóndi getur fengið meira framlag úr sjóðnum en 300 krónur.
Sá, er styrks beiðist, sendir umsókn sína, stílaða til Búnaðarfélags íslands, 

stjórn búnaðarfélags þess, sem hann er í, og sér hún þá um útvegun verkfær- 
anna og greiðslu andvirðis.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 854. Þingsályktun
um skýrslugerð um opinbera sjóði.

(Afgreidd frá Sþ. 29. mai).

Alþingi leggur fyrir fjármálaráðherra að fela hagstofunni að safna til og 
gefa út, þegar á þessu ári, fullkonina skýrslu um hverskonar opinbera sjóði, 
hvort sem þeir eru í umsjá ríkis, bæjar-, sýslu- eða sveitarfélaga, opinberra 
stofnana eða annara. Skal í skýrslunni greint frá stofnun hvers sjóðs og tilgangi, 
stofnendum og forráðamönnum, upphaflegri eign, hvar og livernig fé sjóðs- 
ins hefir verið ávaxtað, hvernig þvi hefir verið varið og loks, liverjar eignirnar 
eru og hvernig þeim er ráðstafað þegar skýrslan er gerð.

Sþ. 855. Þingsályktun
um þjóðaratkvæði um aðflutningsbann á áfengum drykkjum.

(Afgreidd frá Sþ. 29. maí).

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram þjóðaratkvæði á 
þessu ári á meðal kjósenda i málefnum sveitar- og bæjarfélaga um það, hvort 
afnema skuli bann það gegn innflutningi áfengra drykkja, er felst í gildandi 
áfengislöggjöf.
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Ed. 856. Frumvarp
lil laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr-
Ólieimilt er hverjum þeim, sem selur vöru eða hefir hana á hoðstólum, að 

gefa út villandi upplýsingar um vöruna til að hafa álirif á eftirspurn liennar 
eða sölu. l’m allar auglýsingar, hvort sem þær eru birtar í blöðum, tímaritum, 
útvarpi eða annarsstaðar, skal þess gætt, að þær séu látlaust orðaðar, lausar 
við skrum og hæpnar fullyrðingar, en segi það eitt, sem satt er og rétt í öllum. 
greinum. Sérstaklega er bannað að setja villandi auðkenni á vöruna sjálfa, 
umbúðir hennar eða einkennismiða, á auglýsingaspjöld, reikninga, vöruskrár 
eða önnur verzlunarskjöl. Villandi teljast:
a) auðkenni, sem gefa rangar upplýsingar eða geta vakið rangar liugmyndir 

um framleiðslustað (eða land) vörunnar, um tegund hennar, tilbúning, 
efni, samsetning, gerð, eiginleika, áhrif eða verðlag.

b) auðkenni, sem komið geta kaupandanum til þess að halda það, að allur 
sá mismunandi varningur, sem í verzlun er á boðstólum, stafi frá sama 
framleiðslustað (eða landi), eða sé búinn til á sama liátt, þótt þessu sé ekki 
svo varið nema að sumu leyti.

c) auðkenni, sem segja ósatt um það, að vara liafi lilotið viðurkenningu á 
sýningu, liafi verið reynd af opinberum yfirvöldum eða hlotið meðmæli 
þeirra, eða njóti eða hafi notið einkaleyfisverndar. Falli niður einkaleyfi 
eða slíkt, má þó lialda tákni þess á því af vörunni, sem það liefir verið selt 
á áður en leyfið féll niður.
Brot gegn ákvæðum þessuin varða sektum, frá 50 til 4000 krónum. Refs- 

inguna má þó þyngja, þannig að hún verði allt að sex mánaða einfalt fangelsi, 
þegar sökin er mikil, sérstaklega ef um er að ræða ítrekað brot.

Sá, sem sakfelldur er fyrir þessi hrot, skal einnig skvldaður til þess að leið- 
rétta hinar villandi upplýsingar, þar á meðal villandi auðkenni á vörunum, ef 
um slikt er að ræða og vörurnar eru enn í eigu lians eða umráðum. Ef um er 
að ræða vörur, sem framleiddar eru erlendis, skal hinn sakfelldi þó mega 
flytja þær úr landi, ef hann kýs það heldur.

2. gr.
Sakarauki skal það teljast, ef hin villandi auðkenni, sem 1. gr. fjallar um, 

eða upplýsingar um þau eru breiddar út í blaðatilkynningum (auglýsingum), 
með fregnmiðum eða á auglýsingaspjöldum, sem mikið ber á.

3. gr.
Refsiákvæði þau, sem að framan greinir, skulu þó ekki gilda uni þau auð- 

kenni — þótt þau gætu vakið ranga hugmvnd um framleiðslustað vörunnar —, 
sem hafa að almenningsáliti eða samkvæmt viðskiptavenjum fengið þá merk-
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ingu að tákna almennt tegund eða framleiðsluhætti vörunnar eða því um 
líkt, en ekki framleiðslustaðinn beinlínis.

Nú er það æskilegt vegna almenningsheilla, að einhver vöruauðkenni séu 
undanþegin ákvæðum þessum, og má þá veita slíka undanþágu með konung- 
legri tilskipun. Brot á ákvæðum slíkrar tilskipunar varða refsingum samkvæmt
1. gr., sbr. 2. gr., laga þessara.

Auðkenni, sem í því er fólgið, að greind er mvnt, mál eða vog, telst ekki 
auðkenning á framleiðslustað vörunnar. Þótt notuð sé í vöruauðkenni önnur 
tunga en tunga þess lands, sem varan er framleidd i eða flutt frá, ber ekki að 
telja það eitt villandi auðkenni, nema form og efni auðkennisins sé einnig að 
öðru leyti saknæmt samkvæmt löguin þessum.

Auðkenni, sem eitt út af fyrir sig gæti talizt villandi um framleiðslustað 
vöru, skal þó ekki talið svo, ef því fylgir greinileg og rétt viðbót, sem segir til 
um hinn rétta framleiðslustað.

4. gr.
Bannað er að selja eða bafa á boðstólum hér á landi vörur, sem merktar 

eru sjálfar, eða á miða eða umbúðir, eða með tilsvarandi heitum, alþjóðamerki 
hjúkrunar- og mannúðarstarfsemi, eins og merkjum hins svo nefnda „Bauða 
kross“ eða „Genfar kross“.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektuin, allt að 200 kr.
Sömu refsingu skal sæta:

a) sá, sem í heimildarleysi notar slík merki, auðkenni eða nöfn á auglýsinga- 
spjöldum, auglýsingum, reikningum, vöruskrám eða öðrum verzlunar- 
skjölum.

b) sá, sem notar íslenzka ríkisskjaldarmerkið, eða útlend rikisskjaldarmerki 
án þess að hafa fengið til þess sérstakt leyfi.

c) sá, sem selur eða hefir á boðstólum vörur, framleiddar erlendis eða erlendar 
að uppruna, ef á þær eða umbúðir þeirra hefir í heimildarleysi verið sett 
mynd eða nafn íslenzka fánans, skjaldarmerki islenzka ríkisins eða mynd 
af konunginum og ættmönnum hans.

5- gr.
Útsölu (skyndisölu) má hafa annaðhvort tvisvar á ári, og standi liún þá 

yfir í mesta lagi einn mánuð í hvort skipti, eða einu sinni á ári, og standi liún 
þá yfir i mesta lagi tvo mánuði. Nánari ákvæði um það, á hvaða tima árs út- 
sölur megi halda innan hinna einstöku greina verzlunarinnar, getur atvinnu- 
málaráðherra ákveðið með sérstakri reglugerð, eftir tillögum hlutaðeigandi 
kaupmannafélaga.

Nú er á einhvern hátt auglýst, að útsala sé haldin af sérstökum ástæðum, 
t. d. vegna flutnings verzlunarinnar, eigendaskipta eða vegna þess, að verzlunin 
á að hætta — hvort heldor er vegna gjaldþrota, greiðslusamnings, láts eigandans 
eða annara orsaka — eða til sölu á skemmdum vörum, vörum, sem sagðar eru 
keyptar úr gjaldþrotabúi, dánarhúi eða í samhandi við greiðslusamning, eða



vörur keyptar á uppboði, og má þá sú útsala eigi standa yfir lengur en þrjá 
mánuði.

Um leið og auglýstar eru útsölur þær, sem ræðir um í 2. mgr. greinar þess- 
arar, og eigi síðar en þrem dögum eftir að útsalan er byrjuð, ber að tilkynna 
lögreglustjóra um upphaf útsölunnar og um það, bve lengi hún skuli standa, 
af livaða ástæðum og bvaða vörur verði boðnar til sölu.

A útsölum, sem auglýst hefir verið, að baldnar séu til þess að selja skemmd- 
ar vörur, skal þeim vörum lialdið aðgreindum frá öðrum vörum verzlunarinn- 
ar, eða sett á þær sérstök merki.
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6. gr.
Frá reglum þeim, sem settar eru i 5. gr. 1. og 2. mgr., getur lögreglustjóri 

veitt undanþágu, ef sérslakar ástæður eru fyrir bendi. Útsala, sem baldin er 
vegna þess að verzlun bættir, má þó undir engum kringumstæðum standa leng- 
ur en eitt ár.

7. gr.
Þegar boðnar eru á uppboði vörur, sem sagðar eru stafa að einhverju eða 

öllu levti frá nafngreindum mönnum eða úr tilteknum búinn, skal þess greini- 
lega getið á uppboðinu um þessa muni, úr bvaða búi eða frá bvaða manni þeir 
stafi hver um sig. Ef haldið er uppboð á ínunum eða vörum frá nafngreindum 
manni eða úr tilteknu búi, skal þess getið greinilega í uppboðsauglýsingunni, 
ef á uppboðinu á jafnframt að selja aðra muni.

I hverri uppboðsauglýsingu skal þess getið, livort það, sem selja á, er selt 
fyrir reikning uppboðsbeiðanda eða annars manns,

8. gr.
Brot gegn ákvæðum 5.-7. gr. varða sektum, allt að 1000 kr.

9. gr.
Bannað er að nota í atvinnuskyni nafn, firmanafn, verzlunarmerki eða þvi 

um líkt, sem sá befir ekki rétt til, er notar, eða reka atvinnu undir nafni, sem 
gefur villaudi upplýsingú um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ennfrem- 
ur er sérliverjum bannað að nota auðkenni, sem bann á tilkall til, á þann hátt, 
að leitt geti til þess, að villzt verði á því og öðru einkenni, sem annað atvinnu- 
fyrirtæki notar með fullum rétti.

Brot gegu ákvæðum þessum, frainin af ásettu ráði, varða sektum, allt að 
2000 kr.

10- gr-
Bannað er að kenna verzlunar-, iðnaðar- eða atvinnufyrirtæki, svo og vöru- 

tegundir, við nafn landsins, sýslu-, bæjar- eða sveitarfélags, nema leyfi við- 
komandi stjórnarvalda komi til.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, allt að 5000 kr.
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11- gr.
Nú fcr cinlivcr mcð eða útbreiðir uin annað atvinnufvrirtæki rangar 

sögusagnir, seni iniða til þess að bnckkja því fvrirtæki, cða í því skvni að hæna 
til sín viðskiptanienn þess, livort licldur slíkar sögusagnir snerta ciganda fyrir- 
tækisins, vörur þcss eða aðra liagi, og skal liann þá sæta scktuni, allt að 6000 
kr., og cf niiklar sakir cru, allt að 6 niánaða einföldu fangelsi.

12. gr.
Ef einhver notar sjálfur eða veitir öðrum i lieimildarleysi upplýsingar uni 

verzlunar- eða rekstrarlevndarniál núverandi eða fvrrverandi húsbónda síns 
eða félaga, eða rýfur af ásettu ráði saniningsbundið trúnaðarsamband, sem 
veitt liefir honum vitneskju um þessi leyndarmál, þá skal liann sæta sektum, 
allt að 6000 krónum, eða 6 mánaða einföldu fangelsi, ef sakir eru miklar. Þó 
skal refsingin falla niður, ef liðin eru meira en 3 ár frá því að samningum 
var slitið.

13. gr.
Hver sá, er með gjöfum eða hlunnindum til starfsmanns kaupmanns cða 

verzlunarfyrirtækis rcynir til að fá liann til þess að eiga viðskipti við sig, sæti 
sektum, allt að 2000 kr. eða allt að 6 mánaða cinföldu fangelsi, ef hann liefir 
komið tilætlun sinni í framkvæmd og húsbóndi verzlunarmannsins beðið við 
það verulegt tjón.

Sömu rcfsingu skal sá vcrzlunarmaður sæta, cr tekur á móti sílkum mútum.

14. gr.
Bannað er að gefa með verzlunarvörum kaupbætismiða, bappadrættis- 

miða, vörugjafir eða annað, sem dregið gctur kaupendur til að kaupa þá vöru- 
tcgund vegna verðmætis í því, er lienni fvlgir.

Sömuleiðis eru bannaðar auglýsingar um þessháttar kaupbæti.
Brot á þessu varða sektum, allt að 5000 kr.

15. gr.
Nú licfir framleiðandi eða heildsali sett á vörutcgund eða upprunalegar um- 

búðir hennar ákveðið smásöluverð, og er þá — svo fremi tilgreint verð ekki 
veitir útsölumanni ágóða, er fcr fram úr 25% af innkaupsverði — bannað að 
selja vöruna eða bjóða fram í smásölu við lægra verði, ncma leyfi viðkomandi 
framleiðanda eða heildsala eða önnur heimild komi til, cða salan falli undir 
1. mgr. 5. gr., eða varan sé seld notuð eða skenund.

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, allt að 1000 kr.

16- gr.
Brot gegn 3., 4. og 14. gr. laganna sæta opinbcrri ákæru.
Brot gegn 1., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13. og 15. gr. laganna sæta málsókn sam- 

kvæmt beiðni þess, cr fyrir óréttinum befir orðið.
I refsimálum má samkvæmt kröfu dæma þeim skaðabætur, cr fvrir órétti 

Iicfir orðið.
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I refsimálum er réttinum ennfreniur heimilt, þegar ætla má, að einstak- 
lingur eða fyrirtæki hafi beðið tjón, að (lænia þeim, er fyrir tjóninu liefir 
orðið, skaðabætur samkvæmt kröfu hans, allt að 1000 kr., þrátt fyrir það, þótt 
ekki verði sannað, liversu miklu tjónið hefir numið.

Kröfu um umsamdar sektir má einnig gera í refsimálum. Verður þá liin 
umsamda sekt talin skaðabætur.

Með refsimálin skal farið sem alnienn lögreglumál.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Refsiákvæði laganna gilda því aðeins, að ekki 

liggi þyngri refsing við eftir öðrum lögum.

Nd. 857. Frumvarp
til laga um veitingaskatt.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
Greiða skal í rikissjóð 10% skatt af söluverði matfanga, drykkjarfanga og 

annara neyzluvara, sem seldar eru í gistihúsum, kaffihúsum eða öðrum þeim 
veitingastöðum, sem leyfi þarf til að reka samkv. lögum nr. 21 15. júní 1926. 
Ennfremur eru skattskyldar veitingar í kökubúðum (konditorí) og tækifæris- 
veitingar þær, sem leyfi þarf til þess að hafa um hönd samkv. áðurnefndum lög- 
um. Skattur samkvæmt lögum þessum skal þó eigi reiknaður af öðrum veiting- 
um en þeim, sem seldar eru til nevzlu á staðnum.

Nú er rekin veitingastarfsemi, sem eigi þarf levfi til samkv. gildandi lögum, 
en er þó sama eðlis og sú veitingasala, sem skattskyld er samkvæmt framanrituð- 
um ákvæðum, og her þá að innheinita skatt af þeirri starfsemi.

2. gr.
Veitingasalar, er selja fæði, mjólk og skyr, enda sé hver fullkomin rnáitíð 

eigi seld hærra en kr. 1.25, mjólk og skyr eigi með meira álagi en 25% frá sölu- 
verði á staðnum, greiða eigi skatt af slíkri sölu, enda sanni þeir fyrir innheimtu- 
manni skattsins, liversu mikill hluti allrar sölu þeirra sé skattfrjáls samkvæmt 
þessari grein.

3. gr.
Ef veitingasali, sem veitingaskatt á að greiða sanikvæmt lögum þessum, 

selur sama manni fæði í einn mánuð eða lengri tíma með hærra verði en segir 
í 2. gr., greiðir hann skatt af % hluta slíkrar sölu, enda geri hann innheimtu- 
manni skattsins fulla grein fyrir þvi, hve miklu fæðissala þessi nemi. Fjármála- 
ráðuneytið getur þó sett liámarksákvæði um verð þess fæðis, sem undanþegið 
er skatti að % samkvæmt þessari grein, og séu þau ákvæði miðuð við verðlag á
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hverjum stað. Ef hámarksákvæði eru sett samkvæmt framanskráðu, er skatt- 
skyld að fullu sú upphæð af verði fæðisins, sem er yfir liámarksákvæðið.

4. gr.
Undanþegnar skatti eftir lögum þessum eru veitingar handa starfsmönn- 

um við fyrirtæki þau, sem skattskyld eru samkvæmt þeim, hvort sem þær eru 
látnar af hendi endurgjaldslaust eða með niðursettu verði.

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að undanþiggja veitingaskatti veitingasölu, 
sem rekin er af félögum í góðgerðaskyni, eða þann rekstur, sem eigi er rekinn 
til hagsmuna fyrir einstakling, enda séu alveg sérstakar ástæður fyrir hendi-

5. gr.
Allir þeir, sem skyldir eru til að greiða veitingaskatt samkvæmt lögum þess- 

um, skulu tilkynna innheimtumanni skattsins um rekstur sínn innan mánaðar 
frá þvi, að lög þessi öðlast gildi. 1 tilkynningunni skal skýrt fram tekið, hvers- 
konar reksturinn er, hver (hverjir) sé eigandi hans og liver (hverjir) stjórnandi. 
Ennfremur, hve margir starfsmenn vinni við reksturinn.

Þeir, sem eftir að lög þessi ganga í gildi byrja starfsemi, sem veitingaskatt 
ber að greiða af samkvæmt þeim, eru skyldir að tilkynna innheimtumanni 
skattsins um starfsemina áður en hún liefst og láta fylgja þær upplýsingar, sem 
getið er um í næstu málsgrein liér á undan.

Hætti starfsemi, sem skattskyld er samkvæmt lögum þessum, eða breyti 
um starfshætti eða heimilisfang, ber að tilkynna það tafarlaust innheimtumanni 
skattsins.

6- gr.
Allir veitingasalar, sem skattskyldir eru samkvæmt löguni þessum, eru skyld- 

ir að færa bækur sínar þannig, að greinilega sjáist sala hvers dags. Ber að bók- 
færa allt, sem selt er á hverjum degi, án tillils til þess, livort greiðsla fer fram 
samdægurs. Fjármálaráðuneytið getur sett nánari reglur um bókhald veitinga- 
sala. í lok hvers mánaðar, og í síðasta lagi innan 7 daga frá mánaðarlokum ber 
veitingasala að senda innheimtumanni skattsins tilkvnningu, undirritaða af eíg- 
anda eða stjórnanda, um samanlagða vcitingasölu i mánuðinum, og ennfremur 
öll gögn viðvíkjandi undanþágum þeim, sem um getur í 2. og 3. gr. þessara laga, 
ef um þær er að ræða. Samkvæmt þessari tilkynningu ber veitingasala að greiða 
skattinn eigi síðar en 7 dögum eftir að tilkynning má i siðasta lagi vera send.

í hver ársf jórðungslok ber að senda innheimtumanni skattsins rekstrarreikn- 
ing veitingasölunnar fyrir ársfjórðunginn, ásamt nauðsynlegum fylgiskjölum.

Veitingaskattur hefir sömu lögvernd sein aðrir skattar gagnvart öðrum 
kröfum.

7. gr.
Innheimtu veitingaskatts og eftirlit með rekstri skattskyldra veitingastaða 

annast lögreglustjórar utan Reykjavikur, en í Reykjavík tollstjóri, enda tilkynni 
lögreglustjóri í Reykjavík tollstjóra tafarlaust um alla þá, er veitingaleyfi leysa, 
og lögmaður um alla þá veitingasala, sem látast eða verða gjaldþrota.

Alþt. 1933. A. Í46. löggjafarþing). 175
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8. gr.
Innheimtumenn veitingaskattsins hafa rétt til þess að framkvæma nákvæmt 

eftirlit með öllum skattskyldum veitingastöðum og rannsaka bókhald þeirra. 
Geta þeir krafizt þess, að bækurnar séu þeim afhentar til eftirlits, ásamt fylgi- 
skjölum, þegar ástæða þykir til. Forstöðumenn og aðrir starfsmenn á veitinga- 
stöðum eru skyldir að láta í té nauðsynlega aðstoð og upplýsingar við eftirlitið.

Innheimtumaður hefir rétt til þess að krefjast upplýsinga um veitingasölu 
og annað, sem snertir rekstur fyrirtækisins, af hverjum starfsmanni þess, og 
ennfremur þeim, er vörur selja eða önnur viðskipti hafa við veitingasöhma.

9. gr.
Þeim, sem eftirlit og innheimtu hafa á hendi samkv. lögum þessum, er bann- 

að, að viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga um em- 
hættis- og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir kunna 
að komast að sökum starfs síns um efnahag eða rekstur veitingasala.

10. gr.
Kostnaður við innheimtu og eftirlit samkvæmt lögum þessum greiðist úr 

ríkissjóði.

11- gr.
Ef bækur þær, sem halda á samkv. 6. gr., ásamt þar greindum reikning- 

um, eru ekki færðar eða þær eru rangt færðar, eða ef hinar mánaðarlegu til- 
kynningar eru rangar eða ekki sendar skattheimtuniönnum, skal viðkomandi 
veitingamaður greiða sekt, sem er allt að tiföld sú skattupphæð, er tapazt liefir 
við vanrækslu hans, og auk þess greiða hinn vantalda veitingaskatt. Ef ekki cr 
hægt að sjá, hve undandráttur skattsins liefir numið miklu, skal innheimtu- 
maður áætla hann.

Ef það sannast, að framangreind brot eru gerð með ráðnum hug og í svik- 
samlegum tilgangi, má sektin nema allt að 20000 kr., eða dæma má hinn brot- 
lega í allt að tí mánaða einfalt fangelsi.

12. gr.
Xú er rekin veitingastarfsemi, sem skattskyld er samkv. 1. gr., og vanrækir 

eigandi eða forstjóri starfseminnar að tilkynna það hlutaðeigandi yfirvaldi sam- 
kv. 5. gr. Skal þá greiða í sekt fyrir dag hvern, sem veitingastarfsemi þessi er 
rekin án þess að vera tilkynnt, allt að 50 kr. Fyrir brot á öðrum ákvæðum 5. gr. 
laga þessara skal liinn brotlegi sæta allt að 1000 kr. sekt.

13. gr.
Ef veitingasali greiðir ekki veitingaskatt innan þess gjalddaga, sem ákveð- 

inn er í 6. gr., ber lionum að greiða 2% í dráttarvexti fyrir hvern mánuð, sem 
greiðslan dregst fram vfir lögmæltan gjalddaga.
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14. gr.
Öll brot gegn lögum þessum, sem ekki eru ákveðin sérstök viðurlög og refs- 

ing fyrir sainkv. 11., 12. og 13. gr., varða 100—1000 kr. sektum, og allt að 5000 
kr. sektum, ef um endurtekin brot er að ræða. Nú hafa brot þessi valdið skatt- 
tapi, og fer þá um sektir og greiðslu vangoldins skatts svo sem segir í 11. gr.

15. gr.
Hegningarákvæðum laga þessara ber að beita gegn þeim, sem stjórnar 

veitingastarfseminni. Nú sannast, að afgreiðslufólkið eða aðrir þeir, sem vinna 
við veitingastarfsemina, eru meðsekir í brotum gegn lögum þessum, og skal þá 
liver hinna brotlegu starfsmanna einnig greiða sekt, sem nemur Vs hluta af sekt 
þeirri, sem brotið varðar.

Greiðist sektir ekki, ber að innheiinta þær með aðför að Jögum.
Nú innheimtist sektin ekki, þrátt fvrir aðför að lögum, og má þá láta 

hvern þann, sem dæmdur hefir verið til þess að greiða sektina, afplána sektina 
lögum samkvæmt.

16. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almcnn lögreglu-

mál.
17. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 858. Breytingartillaga

við frv. til laga um lögreglumenn.

Frá Vilmundi Jónssvni.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að fyrirskipa, að í bæjum (kaupstöðum og kaup- 

túnum) með 1000—2000 íbúum skuli vera 1 lögregluþjónn, i bæjum með 2000— 
3000 ibúum 2 lögregluþjónar, og í stærri bæjum til viðbótar allt að 2 lögreglu- 
þjónar á hvert 1000 íbúa, sem er fram yfir 3000.

Ed. 859. Nefndarálit

um frv. til laga um útflutning á kjöti.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir með því, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi
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BREYTINGU.
A eftir 7. gr. komi ný grein, er verði 8. gr., svolátandi:
Nú verður, að dómi atvinnumálaráðherra, óhæfilega mikið framhoð á kjöti 

til sölu innanlands vegna óviðráðanlegra útflutningstakmarkana, og getur þá 
ríkisstjórnin ákveðið í reglugerð, að komið verði skipulagi á sölu kjöts innan- 
lands ásamt verðjöfnuði, að fengnum tillögum Búnaðarfélags Islands og Sam- 
bands ísl. samvinnufélaga.

Greinatala breytist samkv. atkvgr.

Alþingi, 29. mai 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson. 
form., frsm. fundaskr.

Ed. 860. Nefndarálit
um frv. til laga um innflutningsbann á niðursoðinni mjólk og mjólkurdufti. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Orðin „og mjólkurduft“ falli burt.
2. Fyrirsögn frv. skal orða svo:

Frumvarp til laga um innflutningsbann á niðursoðinni mjólk.

Alþingi, 29. mai 1933.

Páll llermannsson, 
form., frsm.

Pétur Magnússon, Jón Jónsson. 
fundaskr.

Ed 861. Breytingartillaga

við frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsrikisins Is 
lands, 18. maí 1920.

Frá Jóni Jónssyni.

Við 1. gr., stafl. c. 1 stað 2.—1. málsliðar komi:
IJeimilt er þingflokki að hafa landlista i kjöri við almennar kosningar í 

þeim kjördæmum, sem hann hefir ekki frambjóðendur.
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A landlista skulu allir frambjóðendur flokksins við óhlutbundnar kosningar 
eiga sæti sem efstu menn listans.

Þingflokkar hljóta jöfnunarþingsæti í lilutfalli við samanlagða atkvæða- 
tölu þeirra við kjördæmakosningar og á landlista. Frambjóðendur við óhlul- 
bundnar kpsningar, sem ekki hafa náð kosningu í sínu kjördæmi, taka fyrstir 
jöfnunarþingsæti, í samræmi við venjulegar reglur hlutfallskosninga.

Nd. 862. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

Frá Bergi Jónssyni.

Við 13. gr. C. VIII. (Bryggjugerðir og lendingarbætur).
Fyrir „48000“ kemur ....................................................................... 49000

Sþ. 863. Tillaga

til þingsályktunar um skipun yfirlæknis við geðveikrahælið á Kleppi.

Flm.: Steingr. Steinþórsson, Sveinn Ólafsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að sameina þegar báðar deildir 
geðveikrahælisins á Kleppi undir yfirstjórn Þórðar próf. Sveinssonar og víkja 
dr. Helga Tómassyni úr embætti.

Greinargerð.
Engin aðkallandi þörf virðist á því vera að lialda og launa 2 yfirlækna á 

Kleppi. Hælið er eigi svo fjölmennt, að liúsbændur þurfi marga. Aðstoðarlæknir 
mundi jafnan auðfenginn og nauðsynleg aukin læknisaðstoð frá Rvík, þegar 
nauðsyn krefði.

Skipun dr. Helga Tómassonar í embætti við bælið af nýju er ekki aðeins 
þarflítil, en auk þess spillir liún áliti og trausti fjölda manna á hælinu og dregur 
þá um leið úr gagnsemi þess.

Dr. Helga hefir orðið sú ósvinna á, sem alræmd er ínnan lands og utan. 
Heiptrækni og flasfengni hans liafa leitt hann út í þá óliæfu að lýsa geðbilaðan 
pólitískan andstæðing sinn, til þess eins — að því er séð verður að ryðja hon- 
um úr vegi. Vita allir kunnugir, að ekkert tilefni hafði læknirinn annað.

Þúsundir manna, víðsvegar af landinu, og margir útlendingar hafa með 
eiginhandar undirskrift sinni lýst undrun sinni og viðbjóði á þessu háttalagi
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læknisins. Þúsundir manna liafa aftur og aftur bæði i ræðu og riti, á landstnála- 
fundum og annarsstaðar lýst vantrausti á lækni þessum. Það týnda traust kann 
liann að geta unnið sér aftur annarsstaðar, en þess er tæpast að vænta, að liann 
eins og komið er verði spámaður í föðurlandi sínu.

Nd. 864. Breytingartillaga
við frv. til laga um lögreglumenn.

Frá Bergi Jónssvni, Bernliarð Stefánssyni, Lárusi Helgasvni, 
Steingrimi Steinþórssyni, Bjarna Asgeirssyni.

1. Við 1. gr. Á eftir orðunum „Rikisstjórninni er beimilt komi: að fengnum 
tillögum bæjar- eða sveitarstjórna.

2. Við 6. gr. Á eftir orðunum „getur bann“ komi: að fengnum tillögum bæjar- 
stjórnar.

3. 1 stað 7. og 8. gr. komi ný 7. gr„ svo bljóðandi:
Lögreglumenn ríkisins, hvort sem er i föstu starfi eða kvaddir lögregl- 

unni til aðstoðar, eru sýslunarinenn ríkisins og njóta sömu verndar og að- 
stöðu og þeir menn, cr gegna borgaralegri skyldu. Enginn má á neinn hátt 
tálma því, að maður gegni varalögreglustörfum. Brot gegn þessu ákvæði 
varða sektuni frá 100 tilJOOO kr„ nema þyngri refsing liggi við að lögum.

Varalögreglunienn fá þóknun fyrir æfingar og kvaðningar. Lögreglu- 
menn rikisins og varalögreglumenn eiga rétt á bótum fyrir meiðsli og tjón, 
sem þeir verða fyrir vegna starfsins.

Nd. 865. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Vilmundur Jónsson.

1. Við 22. gr. Nýr liður á undan I.:
Að leggja fram til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum umfram 

fjárveitingu í 16 gr. allt að 200000 kr.
2. Við 22. gr. XXII. Nýr liður:

Að ganga í ábvrgð fyrir samvinnufélag sjómanna og verkamanna á 
Seyðisfirði fyrir láni til kaupa á fiskiskipum, allt að -js kaupverðs skipanna 
fullbúinna til fiskiveiða, samtals allt að 100000 kr. Lánið skal tryggt með 
sjálfskuldarábyrgð félagsmanna, ábyrgð Seyðisfjarðarkaupstaðar og fyrsta 
veðrétti í skipunum. Ráðning forstöðumanns og annars endurskoðanda skal 
samþykkt af ríkisstjórninni. (Endurveiting).
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Ed. 866. Breytingartillögur

við frv. til laga um eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. 1. gr. orðist þannig:
Rikisstjórninni heimilast að taka eignarnámi afnotarétt landspildna 

þeirra úr Garðalandi á Álftanesi, sem leigðar voru á erfðafestu vorið 1932 
þeim Tryggva Guðmundssyni ráðsmanni á Kleppi og Hermanni Jónassyni 
lögreglustjóra’í Reykjavík, svo og afnotarétt þeirrar landspildu, er Eyjólfur 
Jóliannsson forstjóri í Revkjavík hefir fengið skipt úr jörðinni sem ábúandi 
á hjáleigunni Rakka.

2. 2. gr. orðist þannig:
Þá er eignarnám hefir fram farið, skal taka upp af nýju landskipti þau. 

er gerð voru á síðasta ári á landi Garðatorfunnar. Við hin nýju skipti skal 
að minnsta kosti helmingur af landsvæði því, er um ræðir í 1. gr.. koma til 
skipta og þess gætt, að öll býli i Garðahverfinu, hæði þau, sem eru i sjálfs- 
ábúð, og hin, sem leigð eru, fái hæfilega mikið af ræklanlegu Iandi.

3. 3. gr. orðist þannig:
Heimilt er ríkisstjórninni að lcigja eða selja Hafnarfjarðarkaupstað það 

land, sem afgangs kynni að verða, þegar landskiptum er lokið, enda náist 
samkomulag um skilmála.

4. 4. gr. orðist þannig:
Afhending lands þess, er um ræðir í 1. gr., skal því skilyrði buudin, að 

notandi endurgreiði kostnað við þau mannvirki, er gerð hafa verið á landinu, 
áður en eignarnámið fer fram. A það jafnt við, livort sem landið er lálið 
til bænda í Garðahverfi eða til Hafnarf jarðarkaupstaðar.

5. 5. gr. orðist þannig:
Færi svo, að bætur yrðu metnar fyrir missi afnotaréttarins, ber að 

greiða þær úr ríkissjóði.

Nd. 867. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að taka lán erlendis.

Frá fjárhagsnefnd.

1- gr.
Ríkisstjórninni, fyrir liönd ríkissjóðs, er heimilt að taka lán lijá erlend- 

um banka eða bönkum, allt að 100000 sterlingspund, eða tilsvarandi fjárhæð 
í annari erlendri mvnt. — Lánið sé ekki tekið til lengri tima en eins árs i 
senn.
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2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Fyrirsjáanlegt er, að ekki verðnr hjá því komizt að taka rekstrarlán á 

þessu ári, en þó má þess vænta, að það takist að greiða það upp á þessu ári. 
Er það þó komið undir örlögum þeirra skattafrv., sein fyrir þinginu liggja. 
Þar sein hentast inun að taka slikt lán erlendis, og vissa fyrir að það fáist, 
er þessi lántökuheimild borin fram. Stjórnin gerir ekki ráð fyrir, að nota þurfi 
lántökulieimildina til fulls.

Ed. 868. Nefndarálit
um frv. til 1. um heimild til lianda ríkisstjórninni til ýmissa ráðstafana vegna 
viðskiptasamnings við brezku stjórnina.

Frá allslierjarnefnd.

Nefndin mælir með frv. óbreyttu.

Alþingi, 30. maí 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
form., frsm. fundaskrifari.

Nd. 869. Tillaga
til þingsályktunar um sjávarútvegsmál.

Fhn.: Jóhann Þ. Jósefsson, Ólafur Thors, Jón A. Jónsson, Jón Ólafsson, 
Pétur Halldórsson, Guðbr. ísberg.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina:
1. að rannsaka og safna skýrslum um fjárhagsástæður og afkomuhorfur 

sjávarútvegsmanna um land allt.
2. að undirbúa tillögur til úrlausnar á vandamálum útvegsmanna, einkum 

um ráðstafanir af liálfu hins opinbera til að firra þá vandræðum vegna 
yfirstandandi krepputima.

3. að athuga leiðir til þess að trevsta betur en nú er sameiginlega hagsmuni 
vinnuþiggjenda og vinnuveitenda, þeirra, er vinna að sjávarútveginum, 
bæði á sjó og landi, og gera tillögur til að draga úr fjárhagsáhættu útvegs- 
ins.
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4. að rannsaka skilyrði fyrir bættum og fjölbrcvttari verkunaraðferðum.
5. að gera tillögur um framkvæmdir til aukins markaðar fyrir fisk, fiski- 

afurðir og aðrar innlendar framleiðsluvörur.
6. að undirbúa rekstrarlánsstofnun fyrir bátaútveg landsnianna.

Að því er snertir rannsókn á liag stórútgerðarinnar, þá sé lcitað sam- 
vinnu við nefnd þá, er af bæjarstjórn Reykjavíkur befir verið falið að rann- 
saka hag og afkomu togaraútgerðarinnar. Til þess er ætlazt, að svo sé hagað 
framkvæmdum þeim, er að ofan getur, að rikisstjórnin geti lagt tillögur um 
þessi mál fyrir næsta Alþingi.

Greinargerð.
Með frv. þeim um Kreppulánasjóð og aðrar ráðstafanir vegna fjárkrepp- 

unnar, sem þingið liefir á prjónunum, er mikið að þvi gert að lijálpa þeim, er 
landbúnað stunda, yfir þá erfiðleika, sem nú steðja að atvinnu þeirra.

Flm. þeirrar þáltill., er hér liggur fyrir, telja rétt og skylt, að þing og stjórn 
rétti hluta landbúnaðarins svo sem verða má og með öllu þvi móti, sem skyn- 
samlegt getur talizt og til frambúðar.

Hinsvegar verður ekki lijá því komizt, að aðrir atvinnuvegir landsmanna 
taki á sig allmiklar byrðar af þeim ráðstöfunum, er að ofan greinir, en sjáv- 
arútvegurinn er, eins og kunnugt er, sú atvinnugrein liér á landi, sem búskap- 
ur rikisins er að mestu leyti grundvallaður á.

Því liefir nú verið hreyft liér á þingi i vetur að láta þær aðgerðir, sem 
fyrirhugaðar eru til hjálpar landbúnaðinum, einnig ná til útvegsmanna, að 
minnsta kosti hinna smærri. Þvi hefir jafnharðan verið andmælt með þeim 
rökstuðningi, að ekki lægju fyrir hendi neinar skýrsíur um efnahag og ástand 
útvegsmanna.

Þegar af þessari ástæðu er því rétt að láta rannsókn, slika sem um ræðir 
i þessari tillögu, fram fara.

En meðfram liggja önnur og öllu veigameiri rök til þess, að einmitt nú sé 
liafizt lianda og athugað, hvernig ástand sjávarútvegsins er i raun og veru, 
og með hvaða móti lionum verður veittur stuðningur til að standast erfiðleika 
þá, er að honum steðja nú. Þessi rök eru þau, að frá sjávarútveginum verða 
þær auknu tekjur að mestu að koma, sem rikissjóður þarfnast til þess að 
standa undir nýjum útgjöldum vegna kreppu landbúnaðarins.

Oss flutningsmönnum dylst það eigi, að hér er um yfirgripsmikla rann- 
sókn að ræða og mikið starf að öðru levti. En vér teljum svo mikið í húfi, þar 
sem framtíð sjávarútvegsins er, að livorki megi horfa i kostnað né fvrirhöfn 
til að rétta hag þeirra manna, sem að honum standa, eftir því, sem við verður 
komið.

Vér teljum þess eigi þörf að fara hér út í einstök atriði, en teljum, að at- 
hugun og aðstoð sú, sem hér cr farið fram á að undirbúa af liálfu hins opin- 
bera til handa sjávarútveginum, þurfi að ná til allra greina hans, eða með 
öðrum orðum bæði til hins stærri og hins smærri útvegs. Vitanlegt er það, að 
bæjarstjórn Reykjavíkur hefir þegar gert ráðstafanir til að rannsaka afkomu

Alþt. 1933. A. (46. löggjafaijnng). 176
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togaraflotans, og teljum vér heppilegt, að leitað sé samvinnu við nefnd Reykja- 
víkurbæjar að því er snertir þau niálefni, er togarútgerðina snerta sérstak- 
lega.

Ed. 870. Frumvarp
I

til ábúðarlaga.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

I. KAFLI.

Um bygging jarða.

1- gr-
Jörð nefnist í löguni þessum bvert það býli, beimajörð eða lijáleiga, utan 

kanpstaða eða kanpfúna, sem metið er sérstaklega til verðs samkvæmt fast- 
eignamati, enda franifleyti býlið 9 kúgikhnn i minnsta lagi eða landvérð þess 
að fasteignamati sé 1000 kr. bið minnsta.

2. gr.
Jarðir má þvi aðeins sameina, að þær verði ekki taldar lífvænleg býli og 

úttektarmenn telji sameiningu gagnlega.
Ekki má sami maður samtímis bafa ábúð á tveimur eða fleiri jörðum, ef 

þær geta framflevtt til samans meira en 46 kúgildum, eða liafa sjávargagn eða 
önnur blunnindi sem því svarar, nema úttektarmenn eða sveitarstjórn 
samþykki, sbr. þó 3. gr. 3. málsgr. og 11. gr. 4. málsgr.

Ákvæði þetta tekur þó ekki til þeirra jarða, sem eru í ábúð sama manns, 
er lög þessi öðlast gildi, meðan sú ábúð belzt.

Landeiganda er heimilt að skipta jörð sinni í tvær eða fleiri jarðir, en leita 
skal hann samþvkkis úttektarmanna um það, bvernig skiptingunni skuli fyrir 
komið.

3. gr.
Hver maður, sem á jörð, er bann nvljar ekki að staðaldri sjálfur, skal 

skyldur að byggja bana hæfum umsækjanda gegn bóflegu eftirgjaldi, að dómi 
úttektarmanna.

Nú befir maður að staðaldri nvtjað jörð, sem bann á, og dvelur þar ekki 
sjálfur eða fjölskvlda hans, en tún fer í órækt, mannvirki níðast niður eða 
jörðin rýrnar, svo að sveitarfélag bíður varanlega bnekki af, allt að dómi út- 
tektarmanna, og getur sveitarstjórn þá krafizt, að bann bæti það, sem áfátt er, 
iniian tveggja ára, en ella að bann byggi jörðina samkvæint 1. málsgr.

Xú fær landsdrottinn ekki byggt jörð sína fyrir 15. marz, og skal bann þá 
bjóða sveitarstjórn hana til ráðstöfnnar gegn hæfilegu eftirgjaldi. Sinni sveit- 
arstjórn ekki þeirri niálaleitun innan mánaðar, er lionum skvlt að auglýsa jörð-
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ina til ábúðar. Geti hann þá enn ekki bvggt liana, iná bann ráðstafa benni 2 
ár sem lientast þykir, en skylt er honum, ef liann getur ekki byggt jörðina inn- 
an þriggja ára, að bjóða sveitarstjórn bana aftur til ráðstöfunar. Hafi enginn 
not jarðarinnar, er landsdrottni ekki skylt að grciða af benni opinbera skatta, 
en önnur lögskil af henni verður bann að inna af bönduni.

4. gr.
Taki sveitarstjórn við jörð til ráðstöfunar, getur bún byggt hana öðrum, 

og ber þá sveitarstjórn ábyrgð á ölluin jarðarafgjölduni og álagi til lands- 
drottins.

5. gr.
Jörð skal ávallt byggja frá fardögum til fardaga, og skal um það bréf gera, 

sem er byggingarbréf fyrir jörðinni. Gera skal 3 samhljóða frumrit af bygg- 
ingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sin undir í votta viðurvist. 
Heldur landsdrottinn einu, leiguliði öðru, en bið þriðja skal afhenda hrepp- 
stjóra, er varðveiti það með öðruin embættisskjölum.

6- gr.
í bvggingarbréfi skal greina Iandamerki jarðar og geta þeirra itaka, er 

bún á i annara manna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða ískyldur hvíla á henni. 
Þá skal og kveða á í bvggingarbréfi, bverja landsskuld skuli greiða eftir jörð- 
ina og í hverju sé goldin. Svo og ef innstæðukúgildi fvlgja jörð og liversu 
mörg þau séu.

7. gr.
Nú hefir landsdrottinn vanrækt að gera byggingarbréf fyrir jörð, og skal 

þá svo telja, að bún liafi verið bvggð með sama leigumála seni síðast var á 
benni, enda telji úttektarmenn bann liæfilegan og livorugur aðilja sannar, 
að öðruvísi liafi verið um samið. Telji úttektarmenn þennan leigumála ekki 
við hæfi, ákveða þeir eftirgjald jarðarinnar.

Nú meta úttektarmcnn jörð til eftirgjalds, og skal þá miða landskuld 
við leigumála bennar að fornu, að svo iniklu levti sem jörðin er óbreytt, af- 
rakstur liennar í búrekstri, aðstöðu til ræktunar og sölu afurða, arð af sér- 
stökum blunnindum, búsakost, vátrvggingarkostnað, girðingar og önnur mann- 
virki, er jörðinni fylgja, svo og kvaðir, er á lienni kunna að livíla.

8. gr.
Ef landsdrottinn byggir fleiruin en einuni manni sömu jörð eða jarðar- 

part, þá skal sá bafa, cr fyrr tók, en landsdrottinn fá binum jafngott jarð- 
næði sem bitt var eða bæta skaðann, bvorttveggja eftir mati óvilhallra manna.
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II. KAFLI.
Um ábúðartíma.

9. gr.
Allar jarðir skal byggja æfilangt, neina nauðsyn beri til að ráðstafa jörð, 

svo seni embættisjörðmn, skólajörðuin, jörð, sem sveitarfélag á innan hrepps- 
ins, og jörðuiu, sem líkt stendur á um, um tiltekinn tíma, sbr. þó 3. mgr.

Ekkja leignliða befir ábúðarrétt hans þar til bún giftist að nýju. Ileimilt 
er þó landsdrottni að taka jörð eða jarðarpart úr lífstíðarábúð handa sjálfum 
sér, foreldri sínu, systkini, barni, stjúpbarni, tengdabarni eða kjörbarni, fósl- 
urbarni eða barni þeirra til ábúðar, nenia landsdrottinn iiafi fallið frá þessum 
rétti í byggingarbréfi. Uppsögn ábúðar skal vera tilkynnt að minnsta kosti jneð 
árs fyrirvara.

Xú getur jörð framfleytt meiru en 30 kúgildnm, að dómi trúnaðarinanns 
Búnaðarfélags Islands og úttektarmanna, og er landsdrottni þá ekki skvlt að 
byggja æfilangt meira af jörðinni en sem því svarar.

Landsdrottinn má undanskilja leiguliðaafnotum leignr af lóðum undir 
liús eða land til fiskreita og uppsátnrs í landi jarðarinnar, sbr. 25. gr.

Undanskilin leiguliðaafnotum eru vatnsréttindi, önnur en til heimilisnota 
og búsþarfa, svo sem til áveitu og rafstöðvar, og nauðsvnlegt land til virkjun- 
ar þeirra, námar og önnnr þvilík verðmæti, er ekki geta talizt til venjulegra 
leiguliðaafnota á jörð, en leiguliða ber bætur fyrir jarðrask og átroðning, er 
leiðir af virkjun vatns eða starfrækslu þvílíkra fvrirtækja.

10. gr.
Xú segir landsdrottinn npp ábúð, en aðeins af yfirskinsástæðum, þannig 

að liann livorki flytnr sjálfur á jörðina né afhendir hana öðrum til ábúðar 
samkvæmt 9. gr., og er þá sú uppsögn ógikl og á leiguliði heimting á að fá 
jörðina aftur, ef liann krefst þess innan árs frá þvi að hann flutti af jörðinni. 
Auk þess bæti landsdrottinn honum allan þann skaða, er hann kann að hafa 
heðið af þessum sökum.

III. KAFLI.
Um hús á jörð og skvldur landsdrottins og leiguliða.

11- gr.
Skylt er landsdrottni að láta fylgja leigujörð sinni nauðsvnleg bæjarhús 

og peningshús í góðu lagi, að dómi úttektarmanna.
Vitalaust er þó landsdrottni, cf hann leggur til notliæf jarðarhús, er nema 

-’■! af landverði jarðarinnar, hvorttveggja að fasteignamati. Ennfremur er 
Jandsdrottni vitalaust, ef liann leggur til jarðarliús, er nema lielniingi af land- 
verði jarðarinnar, ef landskuld er liegri en 3% af verði lands og jarðarhúsa 
samkvæmt fasleignamati.
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Nú fylgja jörð lóðargjöld, vatnsréttindi, námar eða önnur þvílík verð- 
mæti, er auka verð landsins fram vfir verðgildi þess til búrekstrar, og skal þá 
draga verðgildi þessara verðmæta frá landverðinu, þegar ineta skal skvldur 
landsdrottins til liúsabóta.

Undanþeginn þessari húsaskyldu er landsdrottinn um þær jarðir, er við 
auðn liggur að mati úttektarmanna, svo og þær jarðir í nánd við kaupstaði eða 
sjávarþorp, er rétt þykir að dómi Búnaðarfélags íslands að skipta niður i 
spildur til ræktunar, enda geri landsdrottinn fyrir sitt leyti kost á leigulönd- 
nin nieð þeiin leigumála, er Búnaðarfélag íslands samþvkkir.

12. gr.
Þegar endurreisa þarf jarðarhús eða auka við þau, er leiguliða skylt að 

leggja fram rif tófta, gröft allan og innlent efni, svo og aðdrætti á innlendu 
efni um allt að 2 km. veg og á útlendu efni um allt að 5 km. veg.

Nú hafa jarðnvtjar á leigujörð aukizt svo við ræktun, að jarðarhús þau, 
sem úttektarmenn hafa áður talið nægileg samkvæmt ákvæðum 11. gr. 1. mgr., 
eru orðin ónóg peningi þeim, er jörðin framflevtir, og getur leiguliði þá kraf- 
izt, að landsdrottinn auki liús á jörðinni, svo sem úttektarmenn telja nægilegt, 
shr. þó 11. gr. 2—4. mgr.

Ef landsdrottinn vill ekki anka jarðarhús, er leignliða heimilt að gera hús 
svo sem þörf krefur, að dómi úttektarmanna. Skulu úttektarmenn síðan meta 
húsagerðina til verðs, að frádregnu framlagi leiguliða, og er landsdrottni þá 
skylt að greiða leiguliða húsagerðarkostnaðinn, samkvæmt því mati, enda sé 
þar ekki um óþarfan íhurð að ræða og fullrar hagsýni gætt. Jafnan skal lands- 
drottni gerður kostur á að vera viðstaddur matsgerðina, og getur liann krafizt 
nægra sönnunargagna um kostnaðinn, að dómi úttektarmanna.

Nú hefir landsdrottinn greitt leiguliða húsagerðarkostnaðinn samkvæmt
2.—3. málsgrein, og má þá liækka afgjald jarðarinnar sem svarar allt að al- 
niennum útlánsvöxtum Búnaðarbanka Islands af upphæðinni, auk vátrygg- 
ingargjalds af húsunum.

Sama er um endurnýjun hæjar- eða peningshúsa, ef landsdrottinn neitar 
að endurreisa þau. En þá skal jafnan draga frá húsagerðarkostnaði verð húsa 
þeirra, sem endurnýjuð eru, ásamt álagi og leiguliðabót, shr. 14. gr., og tekur 
hækkun afgjalds aðeins til mismunarins.

Akvæði 2.—3. málsgreinar gilda þó ekki, ef landsdrottinn liefir áður lagt 
til nægileg peningsliús, sem nú verða eigi notuð að fullu, vegna brevttra hún- 
aðarhátta á jörðinni.

Nú flvtur leiguliði af jörð áður liðin eru 10 ár frá því hús voru reist á jörð- 
inni, og á hann þá endurgjaldskröfu á landsdrottin á %<> af framlagi sínu fvrir 
Iivert ár, sem vantar á þann tíma, allt samkv. mati úttektarmanna.

13. gr.
Nú á fráfarandi hús á jörð, og eru þau til framhúðar, haganlega fvrir kom- 

ið og nanðsvnleg til lnirekstrar á jörðinni, að dómi úttektarmanna, og skal 
þá landsdrottni skvlt að kaupa þau þvi verði, sem úttektarmenn meta, enda
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séu þá hús jarðarinnar eigi meiri eða dýrari en svo, að haun megi leigja fvrir 
liæfilegt afgjald, að dómi úttektarmanna.

Geti leiguliði ekki selt landsdrottni né viðtakanda lnis sín, er honum rétt 
að flytja þau af jörðinni eða selja þau öðrum til hrottflutnings og skvlt að sjá 
um, að þau séu rofin, ef viðtakandi krefst, og þá svo, að viðtakanda sé sem 
minnst inein að.

14. gr.
Leiguliði greiðir leiguliðahót af húsum landsdrottins. Miðast leiguliða- 

hótin við varanleik húsanna og er ákveðin af úttektarmönnum í eitt skipti 
fyrir öll sem jafnt lnmdraðsgjald af kostnaðarverði þeirra, að frádregnu fram- 
lagi leiguliða. Skal hundraðsgjaldið vera %—%'/ af steinhúsum, en %—1%% 
af húsum úr öðru efni. Innheimtir sýslumaður það á manntalsþingum og 
fylgir því lögtaksréttur. Leiguliðahót allra leigujarða skal greiða i sérstakan 
sjóð, er nefnist endurhvggingarsjóður húsa á leigujörðum. Sjóðinn skal 
ávaxta í Búnaðarbanka íslands undir vfirstjórn bankastjórnar og atvinnu- 
málaráðunevtisins. Hver jörð hefir sérreikning í sjóðnum og á tilkall til sér- 
eignar sinnar eða hluta af henni til að endurreisa hús og híbýli jarðarinnar.

Ef leigujörð kemst í sjálfsáhúð, fellur niður greiðsla leiguliðahótar, en 
séreign hennar skal standa óhrevfð þar til hús jarðarinnar verða endurreist.

Atvinnumálaráðherra setur, að fengnum tillögum stjórnar Búnaðarfélags 
fslands, með reglugerð nánari reglur um sjóðinn.

15. gr.
Skyldur er leiguliði að halda húsuni við, svo að ekki lirörni umfram eðli- 

lega fyrningu, að áliti og mati úttektarmanna. Setur atvinnumálaráðherra 
reglur um viðhald húsa á leigujörðum, að fengnum tillögum Búnaðarfélags 
íslands.

Nú hefir leiguliði eigi haldið við jarðarhúsum samkvæmt ákvæðum, er 
þar að lúta, og skulu úttektarmenn þá gera honum að bæta það, er á vantar, 
með álagi.

16- gr.
Skylt er úttektarmönnum, ef laudsdrottiun eða leiguliði krcfst, að skoða öll 

hús á leigujörð og gefa skýrslu um til aðila. Skulu úttektarmenn sérstaklega at- 
huga umgengni og viðhald húsa, hversu ákvæðum þar að lútandi er fvlgt og 
jörð setin vfirleitt.

17. gr.
Séu jarðarhús vátrvggð á leigujörðum, skal eigandi bera kostnaðinn. En 

skylt er leiguliða að annast vátrvggingu fyrir hönd landsdrottins, ef liann 
krefst þess.

18. gr.
Xú sér landsdrottinn sér ekki fært að fullnægja þeim skyldum, sem á hann 

eru lagðar með lögum þessum, og skal hann þá bjóða við votta leiguliða jörð- 
ina til kaups fvrir það verð, er úttektarmenn meta, enda fái leiguliði gjald-
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frest á % þess hluta kaupverðs, er kann að vera umfrani veðskuldir, eigi 
skeinmri tíma en þrjú ár, gegn almennum útlánsvöxtum Búnaðarbanka Is- 
lands og veði í jörðinni næst á eftir áhvílandi veðskuldum með uppfærslu- 
rétti, og á seljandi heimtingu á, að hús séu vátrvggð og kaupandi taki að 
sér veðskuldir.

Þegar úttektarmenn meta kaupverð jarðar samkvæmt 1. mgr., skal það 
metið með hliðsjón af gildandi fasteignamati, nema sérstakar brevtingar séu 
orðnar á jörðinni frá því, er fasteignamat hefir siðast farið fram.

IV. KAFLI.

Um leiguliðaskipti á jörð og skvldur leiguliða.

19. gr.
Skylt er leiguliða að eiga lögheimili á áhúðarjörð sinni, nema sveitarstjórn 

og landsdrottinn samþvkki annað, shr. þó 2. gr. 2. málsgr. og 3. gr.

20. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörð, má viðtakandi taka tií voryrkju þá, er 

hann vill, en eigi má hann flytja hú sitt á jörðina fyrir fardaga, nenia fráfarandi 
levfi. Þó er viðtakanda heimill hagi, þegar 3 vikur eru áf sumri, ef hann óskar. 
Fardagar eru, þá er 6 vikur eru af sumri, og eru þeir fjórir. Er fimmtudagur i 
sjöundu viku sumars fyrstur þeirra, en sunnudagur síðastur. Ef leiguliði er ekki 
kominn til jarðar að forfallalausu, þá er sjö vikur eru af.sumri, né umboðsmað- 
ur hans, og hvorugur þeirra hefir gert ráðstöfun til að hagnýta hana, hefir leigu- 
liði fyrirgert áhúðarrétti sinum og lúki landsdrottni eins árs jarðarafgjöld. En 
landsdrottinn má nvtja sér jörð það ár, ef hann getur ekki byggt öðrum.

21. gr.
Fráfarandi skal liafa flutt allt hú sitt af jörð hinn siðasta fardag, nema við- 

tákandi levfi, að liann hafi það þar lengur. En hvorki má hann beita tún né 
engjar, heldur verja fvrir öllum ágangi frá byrjun gróanda og þar til hann vfir- 
gefur jörðina. Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sem viðtakanda er ekki 
mein að, af húslóð sinni, ef hann má eigi flytja það burt þegar. En það skal 
hann hafa flutt burt svo fljótt sem hann má, og eigi síðar en fyrir næstu vetiir- 
nætur. Séu húsmunir þá eigi burt fluttir, skal áhúandi segja hreppstjóra til, og 
fer liann með þá sem fé i vanhirðu.

22. gr.
Ef fráfarandi á fyrning heys, eldsneytis eða bvggingarefnis, er liann hefir 

aflað á þeirri jörð, skal liann bjóða viðtakanda eða landsdrottni kaup á því eftir 
mati úttektarmanna. Vilji hvorugur kaupa, má fráfarandi flvtja það með sér 
eða selja öðrum, En hurt skal hann hafa flutt það af jörðinni fvrir næstu liey- 
annir, nema öðruvísi semji. Bannað er að flytja búfjáráburð af jörðinni. Ákvæði
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23. gr.
Fráfarandi skal hafa flutt húfjáráhurð allan á tún, áður liann fer frá jörð, 

svo snemma, að Iiægt sé að hvrja ávinnslu á henni í tæka tíð. Hann skal og 
hreinsa öll hús, heygarða og heytóftir, sein á jörðu eru. Ef fráfarandi vanrækir 
þetta, hæti hann viðtakanda fyrir eftir mati úttektarmanna.

Ef æðarvarp, eggver, selalátur, uppsátur og fiskreitir eða önnur þvílík 
hlunnindi fylgja jörð, á viðtakandi öll afnot þeirra það vor, er hann flvtur 
sig að jörð, nema öðruvísi sé um samið. Ef reki fylgir leigujörð, á fráfarandi 
það, sem rekur til miðs föstudags í fardögum.

24. gr.
Um innstæðukúgildi á jörð fer eftir samkoinulagi landsdrottins og leigu- 

liða. Taki leiguliði við kúgildum, skal liann greiða í leigu eftir þau 6% af verði 
þeirra eftir verðlagsskrá og skila þeim fullgildum við hrottför.

25. gr.
Leiguliði skal hafa öll leiguliðanot ábúðarjarðar sinnar, eða þess hluta, er 

hann býr á, en það eru leiguliðanot að liafa til notkunar allt land jarðarinnar 
eða jarðarparts, öll hús og mannvirki, svo og hlunnindi, er jörðinni fvlgja. 
svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver og annað, sem leiguliðanotum 
hefir fylgt að fornri landsvenju, nema sérstakur samningur sé um annað og 
sveitarstjórn samþvkki eða lög mæli öðruvísi fyrir.

Heimilt er að leigja öðrum hlunnindi, sem vegna fjarlægðar eða aðstöðu er 
erfitt að nytja frá jörðinni, enda sé hýlið vel lífvænlegt til búrekstrar, að dómi 
úttektarmanna, þó að þau hlunniudi séu undan tekin og eigi hannað í lögum að 
skilja hlunnindi þessi við jörðina.

Þá má landsdrottinn og leigja lóðir undir hús eða land til uppsáturs og 
fiskreita og spildur til ræktunar í óvrktu landi leigujarðar, ef trúnaðarmaður 
Búnaðarfélags Islands telur það eigi valda leiguliða verulegum skaða, enda 
lækki jarðarafgjaldið að réttri tiltölu, eftir mati úttektarmanna.

Nú er leiguliðaréttur brotinn, og á leiguliði sókn þess máls. Ef leiguliði sæk- 
ir ekki, á Jandsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera landsdrottni aðvar't, ef 
leiguréttur hans er brotinn, og láta hann vita, hvort hann sækir.

26. gr.
Eigi má leiguliði hvggja öðrum af leigujörð siuni, nema landsdrottinn leyfi. 

Aftur á móti má hann levfa not hlunninda eða landsnvtja gegn öðrum jafngild- 
um hlunnindum eða landsnytjum, sem jörð hans þarf með. Heimilt er honum 
að láta í té nokkrar landsnvtjar heimilismönnum, sem vinna að búi lians. Enn- 
fremur er honum heimilt að láta af hendi jarðarafurðir, sein hann hefir aflað 
sjálfur, gegn öðrum jafngildum jarðarafurðum, og sömuleiðis gegn verði, en 
gæta verður hann þess ætíð, að varanlegar landsnvtjar, hlunnindi og ræktun
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jarðarinnar rýrni ekki eða spillist fyrir slík viðskipti nieð jarðarnytjar, ella 
greiði hann fullar skaðabætur, eftir mati úttektarmanna.

27. gr.
Ef leiguliði situr illa ábúðarjörð sína, tún eða engi fer í órækt eða hús 

brörna og mannvirki spillast sökum vanhirðu hans, eða jörðin á annan hátt líð- 
ur varanlegar skemmdir af hans völdum, hefir liann fyrirgert ábúðarrétti sín- 
um, nema hann lofi að bæta úr næsta ár og setji tryggingu fyrir. Getur lands- 
drottinn hvenær sem er látið meta skemmdir, er orðið hafa á leigujörð hans, 
og er leiguliði skyldur að bæta þær að fullu.

28. gr.
Leiguliði skal greiða alla skatta og skvldur, er sérstaklega hvíla á leigujörð 

hans, og halda uppi lögskilum af henni landsdrottni að kostnaðarlausu. Leigur 
skal hann greiða fvrir 1. október ár hvert, en landskuld og önnur afgjöld af 
jörðinni skal greiða eftir á ár hvert í fardögum, nema öðruvísi sé um samið. Nú 
hefir leiguliði eigi greitt jarðarafgjöldin tveim mánuðum eftir gjalddaga, og ber 
honum þá að greiða af þeim almenna útlánsvexti Búnaðarbanka Islands frá 
eindaga og innheimtukostnað.

Nú greiðir leiguliði eigi jarðarafgjöld að fullu fyrir veturnætur næstar eftir 
eindaga, og getur landsdrottinn þá hvggt honum út af jörðinni, enda sé útbvgg- 
ing hirt í siðasta lagi fyrir jól næstu á eftir.

29. gr.
Ef landskuld og leigur greiðast í öðru en peningum, er leiguliði skvldur til 

þess, þótt eigi sé tilskilið, að færa jarðarafgjöld á heimili landsdrottins, ef eigi 
er fjær en 30 km., ella hafi landsdrottinn umboðsmann, er eigi búi fjær og taki 
við jarðarafgjöldum. Greiðist jarðarafgjöldin í peningum, er leiguliða hinsveg- 
ar skylt að koma þeim til landsdrottins, þó að hann húi í meiri fjarlægð.

30. gr.
Hvarvetna þess, er landsdrottinn hyggir leiguliða út vegna vanefnda á 

skyldum hans, skal liann hafa gert það fyrir jól, nema öðruvisi sé mælt í lögum 
þessum.

Útbvgging skal vera tvímælalaus og sannanleg. Skal þar tekið skýrt fram, 
hverjar sakir leiguliða séu.

31. gr.
Leiguliði fvrirgerir áhúðarrétti sinum, og varðar útbyggingu, sbr. þó 1. 

tölul., ef liann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, shr. 20. gr.
2. Brýtur fyrirmæli 26. gr.
3. Brýtur fyrirmæli 27. gr.
4. Greiðir eigi jarðarafgjöld samkvæmt 28. gr.
5. Vanefnir skyldur þær, er hann kann að hafa á sig tekið sainkvæmt 40. gr., 

meira en eitt ár.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 177
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Þá hefir leiguliði og fyrirgert ábúðarrétti sínum án útbyggingar, ef hann 
vísvitandi spillir jörð, húsum eða mannvirkjum eftir að útbyggingarfrestur er 
liðinn, svo sem með því að rífa viði úr húsum til eldsneytis eða gera önnur 
þvílik spellvirki, að dómi úttektarmanna. Þó skal leiguliðinn halda ábúðarrétti 
sinum næsta ár, ef hann greiðir fullar skaðahætur þegar í stað eða setur fullt 
veð fyrir, hvorttveggja að mati úttektarmanna.

32. gr.
Nú vill leiguliði flytja sig af leigujörð sinni, og skal hann þá hafa sagt jörð 

lausri fyrir jól. Skal hann segja landsdrottni eða umboðsmanni hans upp leigu- 
mála þannig að sannað verði.

33. gr.
Ef leiguliði segir eigi lausri leigujörð sinni eftir lögum, en flytur sig af 

henni, geldur hann landsdrottni jarðarafgjöld næsta ár.
Nú hefir leiguliði sagt jörð lausri í tækan thna, en flvtur sig' af henni fyrir 

fardaga, og bætir hann landsdrottni skaða þann, er af hefir hlotizt, eftir mati 
úttektarmanna.

34. gr.
Nú liefir landsdrottinn byggt leiguliða löglega út, shr. 30. gr., og vill leigu- 

Jiði ekki flytja af jörð eða heitir þrásetu, og er landsdrottni þá rétt að krefja út- 
hurðar á sina ábyrgð, og fer um það sem lög mæla fyrir.

V. KAFLI.

Um breyting á jarðarafgjöldum fyrir sérstakar ástæður.

35. gr.
Ef land jarðar spillist af vatnsgangi, skriðum, sandfoki, eldsumbrotum 

eða öðru af völdum náttúrunnar, sem leiguliða verður ekki sök á gefin, þá gerir 
hann landsdrottni aðvart eða umhoðsinanni hans og krefst skoðunar á skemmd- 
unum. Séu skemmdir ekki meiri en svo, að hættar verði á einu ári, enda nemi 
kostnaður eigi meiru en þriggja ára eftirgjaldi jarðar, skulu báðir, landsdrott- 
inn og leiguliði, bæta skennndirnar, þannig að leiguliði leggur þó aldrei meira til 
en svarar eins árs afgjöldum af jörðinni.

Verði land jarðar fyrir meiri skennndum og til langframa, skulu úttektar- 
tnenn meta, hve mikill hluti jarðarafgjaldsins verði að teljast leiga eftir landið 
sjálft og hve mikið landverð jarðirnar mundi eiga að lækka að fasteignamati 
vegna skemmdanna, og siðan meta, hve mörg ár sjálf landleigan á að lækka að 
sama skapi.

36. gr.
Nú verða hreytingar á verðlagi eða aðstaða til búskapar á jörð brevtist, án 

þess að einstök fyrirmæli laga þessara nái til þess, og getur þá hvor aðilja krafizt, 
að úttektarmenn endurskoði leigumála jarðar og meti eftirgjald eftir jörð með
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hliðsjón af eldri leigumála og breytinguin þeim, er orðið hafa síðan hann var 
gerður. Nú telur annarhvor aðilja leigumála jarðar óviðunandi, samanborið við 
leigumála á líkum jörðum i þeirri sveit eða héraði, og getur hann þá á sama hátt 
krafizt endurskoðunar á leigumálanum.

VI. KAFLI.
Um reka á leigujörðum.

37. gr‘
Þegar reki fylgir jörð, skal Iandsdrottinn liafa allan fjögra álna við og lengri, 

en leiguliði allan við minni, nema landsdrottinn vilji nota hann til einliverra um- 
bóta á jörðinni.

Skal þá leiguliði hirða við þann, er rekur, sem ætti hann sjálfur og draga úr 
flæðarmáli, svo eigi taki út aftur. Skylt er leiguliða, er sérstakt rekaítak er í 
ábýlisjörð hans, að hirða reka fyrir eiganda, marka hann viðarmarki hans og 
hjarga, svo að sjór taki ekki út. Öll álnarlöng kefli eða minni skulu þá vera eign 
leiguliða.

38. gr’
Nú rekur hval, og skal þá landeigandi hafa %, en leiguliði % hluta hvals- 

ins. Leiguliði skal festa hvalinn landfestum og bjarga sem lög ákveða. Gera skal 
hann strax landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans. Komi landsdrottinn eða 
umboðsmaður lians ekki þegar á vettvang, er leiguliða rétt að skera hvalinn, en 
ábyrgjast skal hann landsdrottni allan þann hval, er hann sker. Um endurgjald 
til leiguliða fer sem lög ákveða.

39. gr.
Um allan annan reka á leigujörð fer eftir lagaákvæðum, er gilda þar um í 

hvert sinn.

VII. KAFLI.
Um jarðabætur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.

40. gr.
Þegar leiguliða er með ákvæðum byggingarbréfs gert að skyldu að inna af 

höndum jarðarafgjald að einliverju leyti með jarðabótum eða öðrum fram- 
kvæmdum, en hann vanrækir að framkvæma þær, á landsdroltinn heimtingu á 
endurgreiðslu jarðarafgjalds í peningum, eftir því sem úttektarmenn meta.

Heimilt er leiguliða, án samþvkkis landsdrottins, að gera minni háttar jarða- 
bætur á ábýlisjörð sinni, ef þær eru að mati trúnaðarmanns Búnaðarfélags Is- 
lands vel og liyggilega gerðar og stuðla að því að hækka jörðina í verði. Skal 
leiguliði, þá er hann fer frá jörðinni, fá jarðabætur þessar greiddar, eftir því



1412 Þingskjal 870

sein úttektarmenn meta, að liækka megi þeirra vegna landskuld á jörðinni, þann- 
ig að hann fái tólffalda landskuldarliækkunina, en þó eigi yfir kostnaðarverð 
jarðabótanna, að frádrcginni fyrningu.

41. gr.
Ef leiguliði ætlar að gera meiri háttar jarðabætur, þannig að þær á einu ári 

kosti hann meira en sem neinur eftirgjaldi jarðarinnar, skal hann jafnan leita 
samkoinulags og samþykkis landsdrottins og fara fram á, að hann láti gera 
jarðabótina á sinn kostnað og liækki fyrir því eftirgjald jarðarinnar sem svarar 
vöxtum ræktunarsjóðs.

Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðahótina á sinn kostnað, en hún að áliti 
trúnaðarmanns Búnaðarfélags íslands er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan 
arð, er leiguliða lieimilt að framkvæma verkið, og á hann þá, er hann fer frá 
jörðinni, sömu kröfu fyrir þá jarðabót eins og segir í næstu grein á undan og 
eftir mati sömu manna.

42. gr.
Nú vill landsdrottinn gera jarðabót á jörð, sem er í fastri byggingu, og getur 

hann þá um það leitað samkomulags við leiguliða. Náist ekki samkomulag, getur 
hann látið gera jarðahótina engu að síður, en bæti leiguliða fulluni hótum það, 
sem verkið kann að spilla leiguliðanotum lians. Þegar jarðahótinni er lokið, 
getur liann látið úttektarmenn skoða hana og meta, hversu mikið jarðarafgjald 
megi hækka við jarðabótina. Getur liann þá afhent liana leiguliða, og her hon- 
um þá að lialda henni vel við og svara henni i góðu lagi eða með álagi. Enn- 
fremur ber honuni að gjalda árlega þá hækkun á eftirgjaldi, sem metin er fyrir 
jarðahótina, enda fari það gjald ekki fram úr almeimum útlánsvöxtum Bún- 
aðarhanka íslands af kostnaðarverði jarðabótarinnar.

Nú er leiguliða, að dómi úttektarmanna, ekki fært að greiða eftirgjalds- 
liækkun samkvæmt 1. lið þessarar greinar, og er landsdrottni þá rétt, með sam- 
þykki úttektarmanna, að taka hluta af jörðinni til nýbýlis, gegn þvi að bæta 
leiguliða niissinn með umbótum á þeim hluta jarðar, er hann lieldur, eða gegn 
hæfilegri lækkun eftirgjaldsins.

43. gr.
Leiguliðahót samkvæmt 14. gr. skal vera forgangskrafa í hú leiguliða og 

ganga jafnliliða þeim kröfuni, sem nefndar eru í h-lið 83. gr. skiptalaga, nr. 3,
12. apríl 1878. Krafa sú, er leiguliði á á hendur landsdrottni samkvæmt 12. gr.,
13. gr., 40. gr. 2. mgr. og 41. gr., skal vera forgangskrafa í hú landsdrottins, og 
gengur lnin næst á eftir þeiin forgangskröfum, sem nú eru i löguni.
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VIII. KAFLI.
Um kaupskyldu á leigujörðum.

44. gr.
Nú býður landsdrottinn leiguliða ábýlisjörð bans til kaups xneð þeim kjör- 

um, er segir í 18. gr., en leiguliði neitar eða liefir eigi svarað kauptilhoði innan 
inissiris, og hefir leiguliðinn þá fyrirgert ábúðarrétti sinum, og getur eigandi þá 
byggt honuin út af jörðinni fvrir næstu jól að frestiinini liðnuni.

IX. KAFLI.
Um úttektir á leigujörðum.

45. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörðum, skal taka þær út með lögmætri skoð- 

unargerð. Úttekt á jörðu skal fram fara fyrir 20. júní.
Úttektarmenn skulu gera viðtakanda og fráfaranda aðvart, livenær úttekt 

fer fram, með nægum fyrirvara, svo og landsdrottni eða umboðsmanni hans, svo 
þeir geti verið þar viðstaddir og gætt réttar síns.

46. gr.
Úttektarmenn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru úttektarmenn, liver í sín- 

um hreppi, en hinn aðalúttektarmann skipar sýslumaður, og tvo varamenn, 
að fengnum tillögum sveitarstjórnar. Nú liefir úttektarmaður forföll eða er svo 
nákominn aðila, að hann mætti eigi dómkveðja til matsstarfa í dómsmáli lians 
eða getur talizt villiallur, og tekur þá varamaður sæti hans. Ef úttektarmenn 
greinir á, skal kalla til varamann þann, sem nær er, og er liann þá oddamaður.

47. gr.
Úttektarmenn, aðrir en hreppstjóri, skulu vera skipaðir til 6 ára. Enginu 

er skvldugur að taka við endurskipun fvrr en 6 ár eru liðin frá því að hann hætti 
starfanum. Allir fullveðja húendur hreppsins, yngri en 60 ára, eru skyldir að taka 
við útnefningu.

Úttektarmenn skulu áður en þeir hyrja starf sitt undirrita í úttektarhókina 
drengskaparheit um að gegna starfi sínu lilutdrægnislaust og eftir heztu vitund 
og sannfæringu.

48. gr.
Úttektarmenn fá þóknun fyrir starf sitt sem hér segir:

1. Fvrir úttekt á jörð skal greiða svo sem fyrir er mælt i lögum nr. 64 frá 14. 
nóv. 1917, uni laun lireppstjóra og aukatekjur m. m., og kosti fráfarandi 
og viðtakandi liana að hálfu hvor.

2. Fvrir aðrar virðingar- og skoðunargerðir, er um ræðir í lögum þessum, 
her liverjum úttektarmanni 6 krónur án ferðakostnaðar, og greiðir sá, er
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krafizt liefir virðingar eða skoðunargerðar. Þó kostar landsdrottinn og leigu- 
liði skoðun og virðing, sein gerð er samkvæmt 13. gr., að hálfu hvor.

49. gr.
Úttektarnienn skulu liafa gerðabók, er sveitarsjóður borgar og sýslumaður 

löggildir. Skal í hana rita allar úttektir jarða, skoðunargerðir á jörðum sam- 
kvæmt 16. gr. og allar matsgerðir úttektarmanna samkvæint löguni þessuni. 
Þegar úttekt er lokið eða skóðunargerð, skulu úttektarmenn og þeir aðilar, sem 
eru við úttektina, rita nöfn sín undir i bókina til staðfestingar.

Ef aðilar, einn eða fleiri, neita að rita undir úttektargerð, skal þess getið í 
hókun. Skyldir eru úttektarmenn að gefa staðfest eftirrit úr gerðabók gegn end- 
urgjaldi samkv. lögum um laun lireppstjóra, nr. 64, 14. nóv. 1917.

50. gr.
Úttektarmenn skulu lýsa nákvæmlega stærð og ásigkoinulagi húsa, livað 

á skorti til þess að þau séu fullgild jarðarhús, skemmdum á þeim, ef orðið hafa 
af völdum ábúanda, hvernig húsunum hefir verið viðhaldið og annað, eftir því 
sem þurfa þykir.

Ennfremur skulu þeir taka út og lýsa öðrum mannvirkjum landsdrottins á 
jörðinni.

Ef innstæðukúgildi fylgja jörð, skulu úttektarmenn meta, hvort séu full- 
gild. Þeir skulu og kynna sér nákvæmlega allar jarðarnytjar og meta, hvort jörð 
er sæmilega setin.

51. gr.
Að lokinni úttektargerð greiðir fráfarandi álag til viðtakanda. En greiði 

hann eigi þegar álagið, geri úttektarmenn lögtak til lúkningar álaginu í eignum 
þeim, sem fráfarandi á á jörðinni, eftir því sem hann vísar á og fvrir liendi er. 
(leti viðtakandi sannað, að liann liafi að lögum krafizt álags frá fráfaranda, 
en eigi fengið það eða liluta þess, á landsdrottinn að greiða honuni það, sem 
á vantar.

52. gr.
Ef tvíbýli eða fleiri býli eru á jörð, skulu últektarmenn, ef landsdrottinn 

óskar þess, skipta í millum þeirra húsum, matjurtagörðum og öðrum mann- 
virkjum, ef til eru og þess eðlis, að skipt verði. Sömuleiðis túni, engi, skógi, 
hlunnindum og yfirleitt öllu, sem aðilar koma sér saman um að æskja skipta á.

53. gr.
Ef einhver, sem hlut á að máli, vill eigi hlita úttekt, sem gerð er á jörð, 

eða öðrum mats- og skoðunargerðum úttektarmanna samkvæmt lögum þess- 
um, getur liann innan tveggja vikna krafizt yfirúttektar eða yfirmats. Skal þá 
sýslumaður innan liálfs mánaðar skipa fjóra yfirúttektarmenn eða yfirmats- 
menn, og skulu þeir haga úttekt eða mati á sama hátt. Sömu laun eiga þeir 
fvrir starfa sinn sem úttektarmenn, og greiðir krefjandi yfirúttektar það gjald, 
ef bótum er eigi brevtt, ella fer um gjaldið sem segir í 48. gr.
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X. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.

54. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. janúar 1934, og koma ákvæði þeirra til fram- 

kvæmda jafnskjótt og leiguliðaskipti verða á jörð, eða nýtt byggingarbréf er 
gefið út eða framlengt eftir að lög þessi öðlast gildi. l’ó koma ákvæði um 
húsahótaskyldu landsdrottins samkvæmt 11. og 12. gr. ekki til framkvæmda 
fyrr en í fardögum það ár, er 5 ár eru liðin frá þvi er lög þessi öðlast gildi.

55. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 1, 12. jan. 1884, jafnóðum og lög 

þessi koma til framkvæmda, svo og önnur lagafyrirmæli, er koma í bága við 
lög þessi.

Ed. 871. Nefndaralit

um frv. til laga um eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir kynnt sér mál þetta eftir föngum, og er skoðun liennar, að 
réttmætt sé að heimila ríkisstjórninni að taka eignarnámi afnotarétt þriggja 
landspildna upp af Arnarnesvogi, er sumpart hafa verið leigðar á erfðafestu 
og sumpart eru í byggingu. Skoðun sína byggir nefndin fvrst og fremst á þvi, 
að með afhendingu landspildna þessara, sem vafalaust má telja bezta rækt- 
unarland Garðatorfunnar, liafi ýms býli i Garðaliverfi verið skert svo mjög, 
að þau geti tæplega talizt bvggileg. Vill nefndin því fyrst og fremst nota landið 
til skiptingar milli þessara býla. En verði þá einhver afgangur, telur nefndin 
réttmætt, að Hafnarfjarðarkaupstað verði gefinn kostur á að fá það land.

Breytingartillögur nefndarinnar eru í samræmi við þessa skoðun.
Nánari grein verður gerð fyrir málinu í framsögu.

Alþingi, 30. mai 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson.
form., með fyrirvara. fundaskr., frsm.
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um frv. til laga uni læknishéraðasjóði.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþvkkt óþreytt.

Alþingi, 30. maí 1933.

Magnús Torfason, Jónas Jónsson, Pétur Magnússon.
forin., með fyrirvara. fundaskrifari, frsm. með fyrirvara.

Ed. 873. Lög
um brevting á lögum nr. 43 23. júní 1932, um barnavernd.

(Afgreidd frá Ed. 30. maí).

Samhljóða þskj. 828.

Nd. 874. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 864 (Lögreglumenn).

Frá Bergi Jónssyni.

Við 3. Aftan við fvrri málsgrein bætist: og skal með mál út af brotum 
þessum fara sem almenn lögreglumál.

Ed. 872. Nefndarálit

Ed. 875. Frumvarp
til laga um lögreglumenn.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt, að fengnum tillögum bæjar- eða sveitarstjörnar, 

að fvrirskipa, að i bæjum (kaupstöðum og kauptúnum), þar sem eru 1000 
ibúar eða fleiri, skuli vera allt að tveimur starfandi lögregluþjónum á liverja 
1000 íbúa, enda sé lögreglustjóri þar búsettur.
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2. gr.
Þar, seni rikisstjórnin gerir slika ráðstöfun, skal ríkissjóður greiða % liluta 

kostnaðar við lögreglu og löggæzlu bæjarins, þó eigi fyrr en að minnsta kosti 
einn lögregluþjónn keniur á liverja 700 íbúa. lögregluliðsins í Reykjavik skal 
vera sérstök deild og starfa sem lögreglumenn ríkisins á venjulegum timum.

1 öðrum bæjum ræður ríkisstjórnin yfir starfskröftum lögreglunnar í hlut- 
falli við framlög, eftir þvi sem nánar má ákveða með reglugerð. Lögreglumenn 
rikisins skulu m. a. starfa að undirbúningi sakamálsrannsókna, eftirfiti með 
umferð á þjóðvegum, útlendingum, áfengislöggjöf og þvi að lialda uppi reglu 
á mannfundum utan bæjanna.

Ríkisstjórninni er og beimilt að semja við blutaðeigandi bæjarfélög um, að 
lögreglumenn rikisins taki að sér störf í þágu bæjarfélaganna gegn endurgjaldi.

3. gr.
Lögreglumenn ríkisins skulu, bvenær sem lögreglustjórar telja þess þörf, 

aðstoða lögreglulið bæjanna til að balda uppi löggæzlu og reglu, enda séu þeir 
ekki bundnir við önnur nauðsynjastörf í þágu rikisins.

Ef lögreglustjórar óska, er ríkisstjórninni heimilt að skipa þeim fulltrúa 
eða yfirlögregluþjón til að stjórna lögreglumönnum ríkisins um stundarsakir 
eða til langframa.

4. gr.
Lögregluna má ekki nota til þess að bafa önnur afskipti af vinnudeilum 

en að halda þar eins og annarsstaðar uppi friði og afstýra skemmdum, meiðsl- 
um og vandræðum.

5. gr.
Skipsbafnir varðskipanna teljast til lögreglumanna ríkisins. Heimilt er 

ráðherra að ákveða bið sama um tollverði, og eru þeir þá skvldir að inna af 
hendi störf lögreglumanna.

6. gr.
Þegar sérstaklega stendur á og ráðherra telur nauðsynlegt örvggi bæjar, 

að lögregluliðið sé aukið meir en segir í 1. gr., getur liann, að fengnum tillögum 
bæjarstjórnar, bætt við varalögreglumönnum, og greiðir þá ríkissjóður allt að 
helmingi þess kostnaðar, sem leiðir af aukningunni, en þó ekki liærri fjárhæð 
en nemur kostnaðar af binu reglulega lögregluliði.

7. gr.
Lögreglumenn ríkisins, livort sem er í föstu starfi eða kvaddir lögregl- 

unni til aðstoðar, eru sýslunarmenn ríkisins og njóta sömu verndar og aðstöðu 
og þeir menn, er gegna borgaralegri skvldu. Enginn má á neinn hátt tálma þvi, 
að maður gegni varalögreglustörfum. Brot gegn þessu ákvæði varða sektum 
frá 100 til 1000 kr., nema þyngri refsing liggi við að lögum, og skal með mál 
út af brotum þessum fara sem almenn lögreglumál.

Varalögreglumenn fá þóknun fyrir æfingar og kvaðningar. Lögreglumenn 
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 178



ríkisins og varalögreglumenn eiga rétt á bótuin fvrir meiðsli og tjón, seni þeir 
verða fyrir vegna starfsins.

8. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að greiða úr ríkissjóði óhjákvæinilegan kostnað 

samkvæmt lögum þessuni.
9. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 876. Nefndarálit
um fruinvarp til laga uni lögreglustjóra i Keflavik.

Frá ininni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin liefir ekki orðið sammála um afgreiðslu frumvarpsins. Undir- 
ritaðir geta eftir atvikum fallizt á þau rök, sem í greinargerð frumv. eru fram 
færð, og leggja til, að það verði samþvkkt óbreytt.

Alþingi, 30. maí 1933.

Guðbr. ísberg, Jóhann Þ. Jósefsson. 
fundaskr., frsm.

Ed. 877. Nefndarálit
um frv. til laga um sérákvæði um verðtoll.

Frá fjárbagsnefnd.

. Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 30. maí 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, Jón Þorláksson. 
form. fundaskr., frsm.

Ed. 878. Nefndarálit

um frv. til víxillaga.
Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin fékk þetta frv. ekki til meðferðar fvrr en komið var nærri þing- 
lokum, og hefir því ekki getað athugað það svo, að bún geti ábvrgzt um frá-
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gang þess í einstökum atriðum. Þó þvkir nefndinni rétt, að málið gangi fram 
á þessu þingi, og leggur því til, að frv. verði saniþvkkt óbreytt.

Alþingi, 30. maí 1933.
Ingvar Pálmason, 

form.
Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.

Jón Þorláksson, 
frsm.

Ed. 879. Nefndarálit

um frv. til laga um tékka.
Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin mælir með því, að frv. verði samþvkkt, en lætur þess getið, að 
sakir naumleika tímans liefir hún ekki getað athugað einstök atriði frv., svo 
að hún geti tekið áhyrgð á búningi þess.

Alþingi, 30. maí 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, Jón Þorlóksson, 
form. fundaskrifari. frsm.

Ed. 880. Nefndarálit
um frv. til laga um varnarþing og stefnufrest í vixilmálum.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óhrevtt.

Alþingi, 30. mai 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, Jón Þorláksson,
form. fundaskrifari. frsm.

Sþ. 881. Tillaga
til þingsályktunar um lækkun vaxta.

Flm.: Pétur Ottesen, Tryggvi Þórhallsson, Ingólfur Bjarnarson,
Bjarni Ásgeirsson, Steingrímur Steinþórsson.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að beita sér fyrir almennri 
vaxtalækkun,
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Grcinargerð.
Eins og nú er ástatt er það hin inesta nauðsvn fvrir atvinnu- og viðskipta- 

líf þjóðarinnar, að vextir verði lækkaðir. Með löggjöf frá þessu þingi hefir 
verið lagður grundvöllur að því, að það geti orðið. Tillagan er til áherzlu í 
þessu efni.

Ed. 882. Breytingartillaga
við frumvarp til laga uni brevting á löguni nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn 
dragnótaveiðum í landhelgi.

Frá .Takob Möller og H. Steinssyni.

Við 1. gr. Aftan við greinina komi:
A flóum og fjörðum skal slík veiði þó aðeins heiinil skipum, sem skrásett 

eru innan lögsagnarumdæma, er að þeim flóa eða firði liggja, sem um er að 
ræða.

Nd, 883. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á lögum nr. 18 31. mai 1927, um iðju og iðnað. 

Frá iðnaðarnefnd.

Frumvarp þetta hefir gengið gegnum Ed. og tekið þar smávægilegum 
brevtingum. Getur nefndin fallizt á f/umvarpið eins og það er nú og leggur 
því til, að það verði saniþykkt óbrevtt.

Alþingi, 30. maí 1933.

Lárus Helgason, Magnús Jónsson, Steingr. Steinþórsson.
fortn. fundaskr., frsm.

Bergur Jónsson. Jón Ólafsson.

Nd. 884. Breytingartillögur
við till. til þál. um sjávarútvegsmál.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson, Héðinn Valdimarsson.

1. Stafliður 1. orðist syo:
að rannsaka og safna skýrslum um fjárhagsástæður, afkomuhorfur og at-
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vinnu sjávarútvegsmanna, sjómanna, verkamanna og iðnaðarmanna i 
kaupstöðum og kauptúnum landsins.

2. 1 stað orðsins „útvegsmanna“ í staflið 2. komi: þeirra, er í 1. lið segir.
3. Fyrirsögn tillögunnar verði:

Tillaga til þingsálvktunar um atvinnumál.

Nd. 885. Breytingartillaga
við frv. til laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum.

Frá Vilmundi Jónssyni.

Við 15. gr. Greinin falli burt.

Nd. 886. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 837 (Fjárlög).

Frá Jóni A. Jónssyni.

Við brtt. 1. Aftan við till. kemur atbs.:
Fjárveitingin skal þvi aðeins notuð, að útlit sé fvrir, að dómi vitamála- 

stjóra, að mannvirkið stórskemmist, ef ekki er að gert.

Nd. 887. Breytingartillaga
við frv. til laga nm lögreglumenn.

Frá Vilmundi Jónssvni.

Við 5. grein. Aftan við greinina bætist nýr málsliðnr, svo bljóðandi: 
Núverandi tollvörðum ríkisins verður þó ekki skipað að vinrfia störf lög-

reglumanna. gegn vilja sinum.

Nd. 888. Fjárlög
fvrir árið 1934.

(Afgreidd frá Nd. 30. maí).

Sambljóða þskj. 768.
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Nd. 889. Lög
uni Kreppulánasjóð.

(Afgreidd frá Nd. 30. maí).

Samhljóða þskj. 792.

Nd. 890. Lög
um heimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar.

(Afgreidd frá Nd. 30. mai).

Samhljóða þskj. 851.

Ed. 891. Nefndarálit
urn frv. til 1. um mjólkurbúastyrk o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 31. mai 1933.

Páll Herinannsson, Pétur Magnússon, 
fundaskr.

Jón Jónsson, 
frsm.form.

Ed. 892. Breytingartillaga
við brtt. á þingskjali 859 (Útflutningur á kjöti).

Frá landbúnaðarnefnd.

I stað orðanna „ásamt verðjöfnnði" til enda greinarinnar komi: að 
fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands, Sambands ísl. samvinnufélaga og 
Sláturfélags Suðurlands.

Ed. 893. Fjáraukalög
fvrir árið 1932.

(Afgreidd frá Ed. 31. maí).

Samhljóða þskj. 639.
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Nd. 894. Tillaga

til þingsálvktunar uin launaniál, starfsmannafækkun o. fl.

Frá fjárveitinganefnd.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina:
1. Að taka til athugunar launakjör enibættis- og starfsmanna ríkis og rikis- 

stofnana með það fyrir augum, að komið verði á meira samræmi og rétt- 
læti en nú er um launin og þau sniðin eftir fjárhagsgetu ríkisins og af- 
komu almennings í landinu, og að fækkað verði starfsmönnum svo sem 
frekast er unnt, enda leggi stjórnin tillögur sínar um þessi mál fyrir næsta 
Alþingi.

2. Að taka fyrir þá venju, sem víða er á komin í opinberum rekstri, að starfs- 
menn fái aukaborgun umfram föst laun fyrir vinnu, sem ætti að vera 
þáttur í embættisstarfi þeirra eða sýslunar.

Ed. 895. Frumvarp

til laga um lögreglumenn.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Rikisstjórninni er heimilt, að fengnum tillögum bæjar- eða sveitarstjórnar, 

að fyrirskipa, að í bæjum (kaupstöðum og kauptúnum), þar sem eru 1000 
íbúar eða fleiri, skuli vera allt að tveimur starfandi lögregluþjónum á hverja 
1000 ibúa, enda sé lögreglustjóri þar búsettur.

2. gr.
Þar, sem ríkisstjórnin gerir slíka ráðstöfun, skal rikissjóður greiða % hluta 

kostnaðar við lögreglu og löggæzlu bæjarins, þó eigi fyrr en að minnsta kosti 
einn lögregluþjónn kemur á bverja 700 íbúa. Ví, lögregluliðsins i Reykjavík skal 
vera sérstök deild og starfa sem lögreglumenn ríkisins á venjulegum tímum.

1 öðrum bæjum ræður ríkisstjórnin yfir starfskröftum lögreglunnar i hlut- 
falli við framlög, eftir þvi sem nánar má ákveða með reglugerð. Lögreglumenn 
ríkisins skulu m. a. starfa að undirbúningi sakamálsrannsókna, eftirliti með 
umferð á þjóðvegum, útlendingum, áfengislöggjöf og því að halda uppi reglu 
á mannfundum utan bæjanna.

Ríkisstjórninni er og heimilt að semja við hlutaðeigandi bæjarfélög um, að 
lögreglumenn ríkisins taki að sér störf í þágu bæjarfélaganna gegn endurgjaldi.
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3. gr.
Lögreglumenn ríkisins skulu, hvenær sem lögreglustjórar telja þess þörf, 

aðstoða lögreglulið bæjanna til að lialda uppi löggæzlu og reglu, enda séu þeir 
ekki bundnir við önnur nauðsynjastörf i þágu ríkisins.

Ef lögreglustjórar óska, er ríkisstjórninni heimilt að skipa þeim fulltrúa 
eða yfirlögregluþjón til að stjórna lögregluinönnum ríkisins um stundarsakir 
eða til langframa.

4. gr.
Lögregluna iná ekki nota til þess að hafa önnur afskipti af vinnudeiluni 

en að halda þar eins og annarsstaðar uppi friði og afstýra skemmduin, meiðsl- 
um og vandræðum.

5. gr.
Skipshafnir varðskipanna teljast til lögreglumanna ríkisins. Heimilt er 

ráðherra áð ákveða liið sama um tollverði, og eru þeir þá skvldir að inna af 
liendi störf lögreglumanna. Núverandi tollvörðum rikisins verður þó ekki 
skipað að vinna störf lögreglumanna gegn vilja sinum.

6. gr.
Þegar sérstaklega stendur á og ráðherra telur nauðsynlegt öryggi bæjar, 

að lögregluliðið sé aukið meir en segir í 1. gr., getur hann, að fengnum tillögum 
hæjarstjórnar, bætt við varalögreglumönnum, og greiðir þá ríkissjóður allt að 
helmingi þess kostnaðar, sem leiðir af aukningunni, en þó ekki hærri fjárhæð 
en nemur V4 kostnaðar af hinu reglulega lögregluliði.

7. gr.
Lögreglumenn ríkisins, livort sem er í föstu starfi eða kvaddir lögregl- 

unni til aðstoðar, eru sýslunarmenn ríkisins og njóta sömu verndar og aðstöðu 
og þeir menn, er gegna borgaralegri skyldu. Enginn má á neinn hátt tálma því, 
að maður gegni varalögreglustörfum. Brot gegn þessu ákvæði varða sektum 
frá 100 til 1000 kr., nema þvngri refsing liggi við að löguni, og skal með mál 
út af brotum þessum fara sem almenn lögreglumál.

Varalögreglumenn fá þóknun fvrir æfingar og kvaðningar. Lögreglumenn 
ríkisins og varalögreglumenn eiga rétt á bótum fvrir meiðsli og tjón, sem þeir 
verða fyrir vegna starfsins.

8. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að greiða úr ríkissjóði óhjákvæmilegan kostnað 

samkvæmt löguin þessum.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
9. gr.
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Nd. 896. Lög
um franilenging á gildi laga mn verðtoll.

(Afgreidd frá Nd. 31. niaí).

Lög nr. 47 15. júní 1926, um verðtoll á nokkrum vörum, svo og lög nr. 5
3. apríl 1928, um brevting á þeim löguni, skulu gilda til ársloka 1934.

Ed. 897. Frumvarp
til laga um samþykktir um sölu nijólkur og rjóma í kaupstöðum og kauptún- 
um o. fl.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
1 öllum þeim kaupstöðum og kauptúnum hér á landi, þar sem fram fer sala 

á mjólk og rjóma frá fullkomnum mjólkurbúum, er viðurkennd hafa verið af 
atvinnumálaráðherra, skal óheimilt að selja þessar vörur ógerilsneyddar. Und- 
anþegin þessu banni skulu þó mjólkurbú, er að dómi atvinnumálaráðherra 
hafa sérstaka aðstöðu til þess að hreinsa mjólkina á annan hátt og koma henni 
óskemmdri á markaðinn.

Ákvæði fyrri málsgreinar taka ekki til svonefndrar barnamjólkur né til 
þeirrar mjólkur, sem framleidd er innan kaupstaðarins eða kauptúnsins og fram- 
leiðandi selur utan mjólkurbúðar beint til neytenda, enda skulu um shka sölu 
sett ákvæði i reglugerð, er bæjarstjórn eða hreppsnefnd semur og atvinnumála- 
ráðherra staðfestir, og má þar ákveða sektir til bæjar- eða sveitarsjóðs fyrir 
brot gegn henni, allt að 500 kr. Brot gegn ákvæðum fyrri málsgreinar varða 
og sektum til sama sjóðs, allt að jafnhárri upphæð.

2. gr.
Mjólkurframleiðendur á stærri eða minni svæðum, sem selja mjólk og rjóma 

í kaupstöðum eða kauptúnum frá viðurkenndum mjólkurbúum, geta gert með 
sér samþykktir um skipulag sölu á þessum vörum í ákveðnum kaupstöðum eða 
kauptúnum.

Slík svæði nefnast sölusvæði, og geta fleiri en einn kaupstaður eða kaup- 
tún verið innan shks sölusvæðis.

Innan sömu sölusamtaka geta þeir einir verið, sem hafa aðstöðu til að 
selja mjólk sína á sama sölustað eða sölustöðum. Þó skulu mjólkurbú innan 
sömu sölusamtaka ekki vera fjær sölustað en 120 km. og félagar þeirra ekki 
fjær en 200 km. frá sölustað, miðað við venjulega flutningaleið.

Nú óskar stjórn mjólkurbús eða mjólkurbúa á svæði þvi, sem samþykkt 
er ætlað að ná yfir, að shk samþykkt sé gerð, og skal þá, með nægum fyrirvara,

Al])t. 1933. A. (46. löggjafarþing). 179
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boða til fundar um málið öll mjólkurhú á svæðinu og senda þeim samþykktar- 
frumvarpið til athugunar, en hvert bú kýs sér fulltrúa til þess að fara með at- 
kvæði á fundinum fyrir þess hönd, og' liafa fulltrúar hvers hús atkvæðisrétt í 
hlutfalli við mjólkurmagn þess á síðastliðnu almanaksári. Eigi verður samþykkt 
gerð nema henni liafi goldið jákvæði fulltrúar, er samtals hafa yfir að ráða að 
minnsta kosti 75% af samanlögðu mjólkurmagni allra húanna. Nú nær sam- 
þykktarfrumvarp tilskildu atkvæðamagni, og skal það þá sent atvinnumálaráð- 
lierra til staðfestingar ásamt staðfestu eftirriti af fundargerðinni, umboðum 
fulltrúanna og öðrum skilríkjum. Ef ráðlierra þvkir samþykktin fara i hága við 
grundvallarreglur laga eða rétt manna, synjar hann um staðfestingu, endur- 
sendir frumvarpið og tilgreinir ástæður fyrir synjaninni. Að öðrum kosti stað- 
festir liann samþykktina, skipar fyrir um birting liennar og tiltekur, livenær 
hún öðlist gildi.

Samþykkt fellur niður með hæfilegum fvrirvara, sem þar skal ákveðinn, 
ef mjólkurbú eða umboðsmenn mjólkurhúa, sem hafa yfir að ráða að minnsta 
kosti 35% af samanlögðu mjólkurmagni allra húanna, krefjast þess. En sam- 
þykkt verður ekki breytt á annan liátt cn til hennar var stofnað.

I samþykkt má ákveða sektir. allt að 1000 kr., fyrir hrot gegn henni, og 
skulu þær sektir renna í verðjöfííunarsjóð, shr. 3. gr.

3. gr.
Nú er samþykkt gerð samkv. 2. gr., og skal þá stofna verðjöfnunarsjóð fyrir 

hvert sölusvæði. 1 liann skal renna ákveðið gjakl af hverjum mjólkurlítra, sem 
seldur er sem neyzlumjólk á sölustað eða sölustöðum samtakanna. Gjald þetta 
skal ákvcðið í samþykktinni og má aldrei vera hærra en 5% af útsöluverði geril- 
sneyddrar mjólkur. Sama gjald skal og greiða í verðjöfnunarsjóð af harna- 
mjólk þeirri, sem seld er frá félagsmönnum í mjólkurhúum þeim, er sam- 
þykktin nær til.

Skvlt er þeim, er mjólk framleiða innan takmarka sölusvæðis, sem sam- 
þykkt er gerð fyrir, og selja hana þar heint frá heimilum sínum til neytenda, 
að greiða sama gjald til verðjöfnunarsjóðs af hverjum mjólkurlítra, sem ákveð- 
ið hefir verið í samþykkt, og skal þá miðað við 2500 lítra ársnyt úr hverri kú.

Gjald til verðjöfnunarsjóðs skal greitt í bvrjun hvers mánaðar eftir á til 
gjaldkera sjóðsins, og er lögtakskræft.

4. gr.
Verðjöfnunarsjóði skal varið til greiðslu upphótar á verði seldra mjólkur- 

afurða innan sölusvæðisins til framleiðenda, sem eru í fullkoinnum mjólkur- 
búum og starfa undir skipulagi samkv. 2. gr., eftir nánari ákvæðum samþykkta 
þeirra, sem þar um getur. í þeim samþvkktum skal og nánar kveðið á um fyrir- 
komulag og stjórn sjóðsins.

5. gr.
Nú er samþykktum komið á samkv. 2. gr., og skal þá skipuð 7 nianna 

nefnd til þess að ákveða útsöluverð mjólkur á samlagssvæðinu og skera úr á-
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greiningi, sem rísa kann milli seljenda annarsvegar og bæjarstjórnar eða hrepps- 
nefndar hinsvegar, svo framarlega sem þau mál lieyra ekki undir úrskurð dóm- 
stólanna. Skulu 2 nefndarmenn kosnir af framleiðendum, þeim er hlut eiga að 
máli, samkv. nánari ákvæðum, er setja má í samþykkt, 2 af hæjarstjórn eða 
hreppsnefnd og 3 skipaðir af atvinnumálaráðherra.

6. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og samþykktum og reglugerðum, 

sem settar eru samkvæmt þeim, skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 898. Lög
um virkjun Sogsins.

(Afgreidd frá Nd. 31. maí).

Samhljóða þskj. 596.

Ed. 899. Breytingartillaga
við till. til þál. um innlenda sútunar- og skófatnaðarverksmiðju.

Frá forsætisráðherra.

Við 1. h. Á eftir orðinu „skófatnað“ kemur: og fleira.

Sþ. 900. Tillaga

til þingsályktunar um innlenda sútunar- og skófatnaðarverksmiðju.

(Eftir síðari umr. í Ed.).

Alþingi álvktar að skora á ríkisstjórnina:
1. Að láta rannsaka, hvað kosta mundi að koma á fót:

a. Sútunarverksmiðju til sútunar á hvcrskonar innlendum skinnum, er að 
allega séu ætluð til notkunar hér á landi.

h. Verksmiðju til að vinna úr slíkum skinnum skófatnað og fleira til inn 
lendrar notkunar.
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2. Að leita síðan fyrir sér um stofnun félaga, eins eða tveggja, til þess að setja 
slíkar verksmiðjur á stofn og reka þær með stuðningi ríkisins, ef eigi fæst 
til þess á annan hátt nægilegt fjármagn.
Er þess vænzt, að stjórnin hraði rannsókn þeirri, er í 1. lið a—b getur, svo 

sem frekast er unnt, og er henni heimilt að verja til þess fé úr rikissjóði. Ef 
ekki tekst stofnun félags eða félaga samkv. 2. lið, til þess að koma á fót og starf- 
rækja verksmiðjurnar án stuðnings frá ríkinu, er skorað á stjórnina að leggja 
tillögur sínar í máhnu fyrir næsta Alþingi.

Ed. 901. Breytingartillaga
við frv. til laga um samþykktir um sölu mjólkur og rjóma i kaupstöðum og 
kauptúnum o. fl.

Frá Jóni Þorlákssyni og Bjarna Snæbjörnssyni.

Við 8. gr. Á eftir annari málsgrein komi ný málsgrein, þannig: 
Undanþegnir gjaldi til verðjöfnunarsjóðs skulu framleiðendur mjólkur

innan þess kaupstaðar eða hrepps, þar sem aðflutt mjólk af sölusvæðinu er 
seld.

Ed. 902. Frumvarp
til laga um innflutningshann á niðursoðinni mjólk.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Bannað er að flytja til landsins niðursoðna mjólk.

2. gr.
Atvinnumálaráðherra er heimilt að setja með reglugerð hámarksverð á 

innlenda niðursoðna mjólk, og má í reglugerðinni ákveða sektir fvrir hrot.

3. gr.
Brot gegn ákvæðum 1. gr. varða sektum frá 200—5000 kr., og renna þær 

í ríkissjóð. Ólöglega innflutt mjólk skal upptæk gerð og andvirði hennar 
renna í ríkissjóð.

4. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerð þeirri, er sett kann að 

verða samkv. 2. gr., skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 903. Frumvarp

til laga um útflutning á kjöti.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Ekkert kjöt má flytja út frá Islandi til Noregs eða Englands, nenia nieð 

leyfi atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

2. gr.
Þeir einir geta fengið leyfi til kjötútflutnings til ofannefndra landa, sem 

fluttu þangað kjöt af framleiðslu áranna 1930—1932. Levfin verða miðuð við 
kjötútflutninginn eins og liann var lijá liverjum útflytjanda þessi ár.

Nú hafa orðið eigandaskipti að verzlun, er flutt hefir út kjöt til þessara 
landa, og öðlast þá hinn nýi eigandi sömu aðstöðu til útflutnings sem hinn 
hafði.

Sláturhús, kaupfélög og aðrar verzlanir, sem falið liafa öðrum kjötútflutn- 
ing til þessara landa, skulu, ef þess er óskað, koma til greina við ákvörðun út- 
flutningsleyfa sem sjálfstæðir útflytjendur, enda sé þá miðað við það kjöt- 
magn, er þeir létu flytja út, og skal það kjötmagn koma til frádráttar kjöt- 
útflutningsmagns þess firma, er útflutninginn liafði á liendi, þegar útflutn- 
ingsleyfi þess skal ákveðið.

3. gr.
Umsóknir um leyfi til kjötútflutnings skulu komnar i hendur atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytinu fyrir lok júlímánaðar ár hvert. Umsóknum þess- 
um skulu i fyrsta sinn fylgja skilríki fvrir því, live mikið kjöt umsækjandi 
hefir flutt út af framleiðslu áranna 1930—1932, og sé tilgreint, hversu mikið er 
flutt til livers lands af framleiðslu hvers árs um sig.

4. gr.
Ekkert kjöt má flytja til Noregs á timabilinu 1. júli til 15. október ár livert.

5- gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður þegar útflutningsleyfi er 

veitt, hve mikið hver útflvtjandi má flvtja af kjöti til ofannefndra landa á 
hverjum ársfjórðungi. Sýslumenn og hæjarfógetar liafa eftirlit með þvi, að út- 
flytjendur sendi ekki meira kjöt til ofannefndra landa en leyft er á hverj- 
um tima.

6. gr.
Nú liefir verið flutt til Noregs það kjötmagn, sem nýtur tollivilnunar ár 

hvert, og getur þá ráðuneytið leyft frekari útflutning, ef þess er óskað.
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7. gr.
Nánari fyrinnæli um kjötútflutninginn getur atvinnu- og sanigöngumála- 

ráðuneytið sett með reglugerð.

8. gr.
Nú verður, að dómi atviiinuniálaráðlierra, óliæfilega mikið framhoð á kjöti 

til sölu innanlands vegna óviðráðanlegra útflutningstakinarkana, og getur þá 
ríkisstjórnin ákveðið í reglugerð, að komið verði skipulagi á sölu kjöts innan- 
lands, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands, Samhands ísl. samvinnu- 
félaga og Sláturfélags Suðurlands.

9. gr.
Brot gegn löguni þessum varða sektum, allt að 10000 kr., er renna í ríkis- 

sjóð.
Um mál, sem risa út af lögum þessum, fer sem um opinber lögreglumál.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. júlí 1934.

Ed. 904. Breytingartillaga
við frv. til laga um útflutning á kjöti.

Frá landbúnaðarnefnd.

Við 9. gr. Greinina skal orða svo:
Brot gegn löguin þessum og reglugerðum þeim, er settar kunna að verða 

samkv. þeim, varða sektum, allt að 10000 kr., er renna í ríkissjóð.
Mál út af hrotuni skulu rekin sem alnienn lögreglumál.

Ed. 905. Nefndarálit
við frv. til laga um viðhótar-tekju- og eignarskatt.

Frá fjárhagsnefnd.

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt. 

Alþingi, 1. júní 1933.
Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,

form. fundaskr., frsm.

Ég er frv. þessu mótfallinn og vísa til ástæðna þeirra, er ég flutti við 1. 
umr. málsins.

Jón Þorláksson.
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Ed. 906. Breytingartillaga

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiðum i 
landhelgi.

Frá Magnúsi Torfasyni.

Við 1. gr. bætist:
A Breiðafirði og Faxaflóa skal slik veiði þó aðeins lieiniil skipum, sem 

skrásett eru innaii lögsagnarumdæma, er að þeini liggja, öðrumhvorum eða 
báðum.

Ed. 907. Breytingartillaga

við frv. til laga uni heiniild lianda ríkisstjórninni til ýniissa ráðstafana vegna 
Yiðskiptasaninings við brezku stjórnina.

Frá allsherjarnefnd.

Á eftir 3. gr. keniur ný grein, sem verður 4. gr., og brevtist greinatalan 
sanikv. þvi:

í reglugerðuni þeini og öðruni fyrirniælum, er sett verða samkvæmt lög- 
um þessum, má ákveða sektir fvrir brot gegn þeim, allt að 10000 kr., er renna 
i rikissjóð, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra lögreglumála.

Sþ. 908. Þingsályktun
um innlenda sútunar- og sköfatnaðarverksmiðju.

(Afgreidd frá Sþ. 1. júní).

Samhljóða þskj. 900.

Ed. 909. Lög
um sérákvæði um verðtoll.

(Afgreidd frá Ed. 1. júní).

Samhljóða þskj. 808.
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Nd. 910. Lög
uin varnir gegn óréttmætum verzlunarbáttuin.

(Afgreidd frá Nd. 1. júni).

Samhljóða þskj. 856.

Nd. 911. Lög
um breytingar á löguni nr. 18 31. niaí 1927, um iðju og iðnað.

(Afgreidd frá Xd. 1. júní).

Sainliljóða þskj. 730.

Nd. 912. Lög
uni skrifstofufé sýslunianna og bæjarfógeta.

(Afgreidd frá Nd. 1. júni).

Sambljóða þskj. 822.

Nd. 913. Þingsályktun
út af víxilskuldum á Austfjörðuni vegna síldareinkasölu íslands frá 1931. 

(Afgreidd frá Nd. 1. júní).

Neðri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að hlutast til um það við bank- 
ana, vegna hinna sérstöku ástæðna og erfiðleika viðkomandi manna, að frestað 
verði vixilmálunum gegn útgefendum og samþykkjendmn síldarvíxla út af við- 
skiptum síldareinkasölunnar við austfirzka síldarútflvtjendur 1931, svo sem með 
framlengingarvíxlum, þar til úrlausn fæst um viðskipti þessi, að nánar atlnig- 
uðu máli.
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til laga um hcimild handa rikisstjórninni til ýmissa ráðstafana vegna viðskipta- 
samnings við brezku stjórnina.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til þess að ákveða með reglugerð, hversu mikið 

af frystu og kældu kjöti megi flytja til Bretlands og ákveða, hvernig útflutningi 
skuli hagað.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til, ef þörf krefur, að ákveða hámarksútflutn- 

ing af fiski til Bretlands og ákveða með reglugerð, hvernig útflutningi skuli 
hagað.

3. gr.
Ríkisstjórninni veitist lieimild til að liafa eftirlit með innflutningi á kolum 

og, ef þörf krefur, að hanna um stundarsakir innflutning á kolum frá öðrum 
löndum en Bretlandi, svo og ákveða með reglugerð, livernig innflutningi kola 
skuli hagað.

4. gr.
1 reglugerðuin þeim og öðrum fyrirmælum, er sett verða samkvæmt lög- 

um þessum, má ákveða sektir fvrir brot gegn þeim, allt að 10000 kr., er renna 
i ríkissjóð, og skulu mál út af hrotum sæta meðferð almennra lögreglumála.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda meðan viðskiptasamningur við Breta 

frá 17. maí 1933 stendur.

Nd. 914. Frumvarp

Nd. 915. Frumvarp
til laga um útflutning á kjöti.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1- gr-
Ekkert kjöt má flytja út frá íslandi til Xoregs eða Englands, nema með 

leyfi atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

2. gr.
Þeir einir geta fengið leyfi til kjötútflutnings til ofannefndra landa, sem 

fluttu þangað kjöt af framleiðslu áranna 1930—1932. Leyfin verða miðuð við 
kjötútflutninginn eins og hann var hjá hverjum útflvtjanda þessi ár.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþiug). 180



1434 Pingskjal 915

Nú hafa orðið eigandaskipti að verzlun, er flutt liefir út kjöt til þessara 
landa, og' öðlast þá hinn nýi eigandi söniu aðstöðu til útflutnings sem hinn 
hafði.

Sláturhús, kaupfélög og aðrar verzlanir, sem falið hafa öðrum kjötútflutn- 
ing til þessara landa, skulu, ef þess er óskað, koma til greina við ákvörðun út- 
flutningsleyfa sem sjálfstæðir útflvtjendur, cnda sé þá miðað við það kjöt- 
magn, er þeir létu flytja út, og skal það kjötmagn koma til frádráttar kjöt- 
útflutningsmagns þess firma, er útflutninginn liafði á hendi, þegar útflutn- 
ingslevfi þess skal ákveðið.

3. gr.
Umsóknir um leyfi til kjötútflulnings skulu komnar í hendur atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytinu fvrir lok júlímánaðar ár hvert. Umsóknum þess- 
um skulu í fyrsta sinn fylgja skilríki fyrir því, hve mikið kjöt umsækjandi 
liefir flutt út af framleiðslu áranna 1930- 1932, og sé tilgreint, hversu mikið er 
flutt til livers lands af framleiðslu livers árs um sig.

4. gr.
Ekkert kjöt má flytja til Noregs á timabilinu 1. júlí til 15. októher ár livert.

5. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður þegar útflutningsleyfi er 

veitt, hve mikið hver útflytjandi má flytja af kjöti til ofannefndra landa á 
liverjum ársfjórðungi. Sýslumenn og hæjarfógetar hafa eftirlit með því, að út- 
flytjendur sendi ekki meira kjöt til ofannefndra landa en leyft er á hverj- 
um tima.

6. gr.
Nú hefir verið flutt til Noregs það kjötmagn, sem nýtur tollívilnunar ár 

livert, og getur þá ráðunevtið leyft frekari útflutning, ef þess er óskað.

7. gr.
Nánari fyrirmæli um kjötútflutninginn getur atvinnu- og samgöngumála- 

ráðuneytið sett með reglugerð.
8. gr.

Nú verður, að dómi atvinnumálaráðherra, óhæfilega mikið framboð á kjöti 
til sölu innanlands vegna óviðráðanlegra útflutningstakmarkana, og getur þá 
ríkisstjórnin ákveðið í reglugerð, að komið verði skipulagi á sölu kjöts innan- 
lands, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands, Sambands ísl. samvinnu- 
félaga og Sláturfélags Suðurlands.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er scttar kunna að verða 

sainkv. þeim, varða sektum, allt að 10000 kr., er renna í ríkissjóð.
Mál út af hrotum skulu rekin sem almenn lögreglumál.

10. gr.
Lög þessi öðlast þcgar gildi og gilda til 1. júlí 1934.
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til laga uin eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Ríkisstjórninni heimilast að taka eignarnáini afnotarétt landspildna 

þeirra úr Garðalandi á Alftanesi, sem leigðar voru á erfðafestu vorið 1932 
þeim Tryggva Guðmundssyni ráðsmanni á Kleppi og Hermanni Jónassyni 
Jögreglustjóra í Revkjavík, svo og afnotarétt þeirrar landspildu, er Evjólfur 
Jóhannsson forstjóri i Revkjavík hefir fengið skipt úr jörðinni sem ábúandi 
á lijáleigunni Bakka.

.2. gr.
Þá er eignarnám liefir fram farið, skal taka upp af nýju landskipti þau, 

er gerð voru á síðasta ári á landi Garðatorfunnar. Við hin nýju skipti skal 
að minnsta kosti helmingur af laiidsvæði því, er um ræðir í 1. gr., koma til 
skipta og þess gætt, að öll hýli i Garðaliverfinu, hæði þau, sem eru i sjálfsábúð, 
og liin, sem leigð eru, fái hæfilega mikið af ræktanlegu landi.

3. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að leigja eða selja Hafnarfjarðarkaupstað það 

land, sem afgangs kynni að verða, þegar landskiptum er lokið, enda náist sam- 
komulag um skilmála.

4. gr.
Afliending lands þess, er um ræ'ðir í 1. gr., skal þvi skilvrði hundin, að 

notandi endurgreiði kostnað við þau mannvirki, er gerð liafa verið á landinu, 
áður en eignarnámið fer fram. Á það jafnt við, livort sem landið er látið til 
hænda i Garðahverfi eða til Hafnarfjarðarkaupstaðar.

5. gr.
Færi svo, að bætur yrðu mctnar fyrir missi afnotaréttarins, her að greiða 

þær úr rikissjóði.
6. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 916. Frumvarp

Ed. 917. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á lögum nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn drag- 
nótaveiðum i landhelgi.

Frá 1. minni liluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir atlmgað þetta frumvarp, en ekki getað orðið á eitt sátt um 
það, hversu með skuli farið. Sá hluti nefndarinnar, sem að þessu nefndar-
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áliti stendur, telur revnslu Islendinga af dragnótaveiðum vera þannig, að ekki 
sé inikils ábata að vænta af þeini atvinnurekstri, en þar sem því liinsvegar 
er lialdið frain með veigainikluin rökuni, að þessar veiðar séu skaðlegar öðr- 
um fiskveiðum, þá leggur hann til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, 31. maí 1933.

Jakob Möller, 
fundaskrifari.

Ed. 918. Breytingartillaga

við frv. til laga um varnarþing og stefnufrest í víxihnálum.

Flm.: l’étur Magnússon.

Við 1. gr. A eftir „sækja“ komi: fyrir gestarétti.

Ed. 919. Þingsályktun

um rannsókn á búfjársjúkdómum.

(Afgreidd frá Ed. 1. júní).

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að beita sér fyrir því, að nú þegar 
verði hafin rannsókn á og Ieitað ráða við lungna- og garnaormaveiki í sauðfé 
og hinni svonefndu Hvannevrarvciki, og að þeirri rannsókn verði hraðað svo 
sein frekast er unnt.

Kostnaður af rannsókninni greiðist úr ríkissjóði.

Ed. 920. Ábúðarlög

(Afgreidd frá Ed. 1. júní).

Samhljóða þskj. 870.
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við frv. til 1. uni læknishéraðasjóði.

Frá Guðrúnu Lárusdóttur og Einari Árnasyni.

1. Á eftir 4. gr. kemur ný gr., sem verður 5. gr., svo látandi:
Þegar prestakall er prestslaust, svo að eigi kemur til greiðslu embætt- 

islauna eða hluta þeirra, skal fjárhæð sú, sem sparast, miðað við bvrjun- 
arlaun presta, renna í sérstakan sjóð, sem kirkjuráð varðveitir.

Sjóðurinn heitir prestakallasjóður, og skal hann gevmdur í Lands- 
banka íslands. Kirkjuráðið ráðstafar sjóði þessum til verkefna þeirra, 
sem þvi eru ætluð samkv. lögum nr. 21 6. júlí 1931.

2. Fyrirsögn frv. verður:
Frv. til 1. um læknisliéraða- og prestakallasjóði.

Greinatalan breytist samkv. atkvgr.

Ed. 921. Breytingartillögur

Nd. 922. Breytingartillögur

við frv. til laga um veitingaskatt.

Frá fjármálaráðherra.
1. Við 1. gr.

a. Síðasta málsl. fyrri málsgr. skal orða svo:
Skattur samkvæmt lögum þessum skal þó eigi reiknaður af öðru 

en því, sem selt er til neyzlu á staðnum.
b. Fvrir orðin „og ber þá að innheimta skatt af þeirri starfsemi" í nið- 

urlagi greinarinnar keinur: og skulu þá þeir, er slika starfsemi reka, 
skoðaðir sem skattskyldir veitingasalar.

2. Við 4. gr.
a. Fvrir „með niðursettu verði“ í fvrri málsgr. keniur: seldar. 
h. Siðari málsgr. skal orða svo:

Fjármálaráðunevtinu er heimilt, ef því þvkir ástæður mæla með, 
að undanþiggja veitingaskatti veitingasölu, sem rekin er i góðgerða- 
skyni fvrir almenning.

3. Við 5. gr. Uppliaf greinarinnar skal orða svo:
Allir þeir, sem þegar eru skvldir til að greiða veitingaskatt, o. s. frv.

4. Við 6. gr. Síðasta málsgr. fellur hurt.
5. Við 10. gr. Greinina skal orða svo:

Um reikningsskil innheimtumanna fer eftir því, sem ráðuneytið skip- 
ar fyrir.

6. Við 14. gr. Á eftir „sektir“ í síðari málsl. kemur: eftir því sem við verður 
komið.
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7. Við 15. gr. Fvrsta málsl. fyrstu málsgr. skal orða svo:
Hegningarákvæðum laga þessara ber að beita gegn eigendum eða 

stjórnendum veitingastarfseminnar.
8. Við 16. gr. A eftir „lögum þessum“ kemur: og reglugerðum, sem settar 

verða samkvæmt þeim.
9. Á eftir 16. gr. kemur ný grein, sem verður 17. gr., svo látandi:

Fjármálaráðunevtið setur með reglugerð nánari ákvæði um inn- 
heimtu skattsins og framkvæmd þessara laga og ákveður sektir fyrir brot 
á reglugerðinni í samræmi við sektarákvæði laganna.

10. 17. gr. verður 18. gr.

Ed. 923. Breytingartillaga

við frv. til laga um varnarþing og stefnufrest í víxilmálum.

Flm.: Pétur Magnússon.

Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Nú er víxilmál eigi rekið fyrir gestarétti, og skulu þó frestir allir vera sem 

í gestaréttarmálum.

Nd. 924. Frumvarp

til laga um varnarþing og stefnufrest í víxilmálum.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1- gr.
Víxjlmál má böfða og sækja fyrir gestarétti í þinghá þeirri, þar sem víx- 

illinn á að greiðast.
2. gr.

Xú er vixilmál eigi rekið fyrir gestarétti, og skulu þó frestir allir vera sem 
í gestaréttarmálum.

3- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi lög um 

sérstakt varnarþing í víxilmálum, nr. 33 11. júlí 1911. Síðastnefndum lögum 
skal þó beita um tékka, er út voru gefnir áður en þessi lög öðlast gildi.
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Ed. 925. Breytingartillögur
við frv. til laga uni lögreglumenn.

Frá Jóni Baldvinssvni.

1. Þriðja málslið 5. greinar skal orða svo:
Skipshöfnum varðskipanna og tollvörðum ríkisins verður þó ekki 

skipað að vinna störf lögreglumanna gegn vilja sinuin.
2. 6. gr. skal falla niður.

Nd. 926. Lög

um heimild liantla ríkisstjórninni til ýmissa ráðstafana vegna viðskiptasamn- 
ings við brezku stjórnina.

(Afgreidd frá Nd. 2. júní).

Samhljóða þskj. 914.

Nd. 927. Lög

um hreyting á lögum nr. 32 frá 1930, um menntaskóla á Akurevri.

(Afgreidd frá Nd. 2. júní).

1. gr.
4. töluliður í 10. gr. laganna fellur burt. Liðatala greinarinnar breytist 

samkvæmt þessu.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 928. Tillaga

til þingsályklunar um atvinnumál.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson, Héðinn Valdimarsson, 
Bernh. Stefánsson, Björn Kristjánsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að rannsaka og 
safna skýrslum um fjárbagsástæður, afkomuborfur og atvinnu sjómanna, 
verkamanna og iðnaðarmanna i kaupstöðum og kauptúnum landsins og að 
leggja ,árangur þeirra rannsókna og tillögur því viðvíkjandi fyrir næsta þing.
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til laga um brevting á löguin nr. 55 7. maí 1928, mn bann gegn dragnótaveiðum i 
landhelgi.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Aftan við 2. gr. laga nr. 55 1928 bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
A svæðinu frá Hjörleifshöfða veslur uni til Látrabjargs skulu veiðar með

dragnótum leyfðar í landhelgi frá 15. júní til 30. nóvember ár bvert. Á Breiða- 
firði og Faxaflóa skal slík veiði þó aðeins lieimil skipum, sem skrásett eru inn- 
an lögsagnarumdæma, er að þeim liggja, öðrumhvoruni eða báðum.

2. gr.
Ákvæði 8. gi^ laganna falla niður að þvi cr snertir það svæði, er um ræðir 

í 1. gr.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1931.

Nd. 930. Lög
um útflutning á kjöti.

Nd. 929. Frumvarp

(Afgreidd frá Xd. 2. júni).

Sambljóða þskj. 915.

Nd. 931. Lög
um innflutningsbann á niðursoðinni mjólk.

(Afgreidd frá Xd. 2. júní).

* Sambljóða þskj. 902.

Ed. 932. Breytingartillaga
við frv. til laga um viðbótar-tekju- og eignarskatt.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 3 gr. Á eftir kennir ný grein, sem verður 4. gr., svo bljóðandi:
Tekjum samkvæmt lögum þessum skal skipta þannig:
75% af tekjum samkvæmt lögunum skulu renna til bæjarsjóða og sveit-
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arsjóða, og skal skipta þeim milli þeirra eftir þeim reglum, að bæjarsjóður eða 
sveitarsjóður fá 75% af tekjuin þeim, er innlieimtast af viðbótar-tekju- og 
eignarskatti i hlutaðeigandi bæjarfélagi eða sveitarfélagi. .

Mánaðarlega, jafnóðum og viðbótar-tekju- og eignarskattur innbeimtist, 
skal ríkissjóður greiða bæjarsjóði eða sveitarsjóði þann hluta, 75%, er bæjar- 
eða sveitarsjóði ber samkvæmt þessari grein.

Fé það, er bæjar- og sveitarsjóðir fá í sinn liluta af tekjum samkvæmt 
lögum þessum, skal varið til atvinnubóta og verklegra framkvæmda í bæjar- 
eða sveitarfélaginu í samráði við stjórn Alþýðusambands íslands.

Ed. 933, Lög
um lögreglumenn.

(Afgreidd frá Ed. 2. júní)'.

Samhljóða þskj. 895.

Ed. 934. Breytingartillaga
við frv. til 1. um samþvkktir um sölu mjólkur og rjóma í kaupstöðum og kaup- 
túnum o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. 2., 3., 4., 5. og 6. gr. falli niður.
Greinatalan breytist samkvæmt því.

2. Fyrirsögnin verður:
Frv. til 1. ujn heilbrigðisráðstafanir um sölu mjólkur og rjóma.

Ed. 935. Víxillög.
(Afgreidd frá Ed. 2. júni).

FYRSTI ÞÁTTUR 
Um víxla á hendur öðrum manni.

Fyrsti kapítuli.

Um átgáfu víxils og form.

1- gr.
1 vixli skal greina:

1. Orðið víxil í meginmáli skjalsins og á því máli, sem skjalið er ritað á.
2. Skilyrðislaus tilmæli um að greiða ákveðna upphæð peninga (víxilfjárhæð).

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 181
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3. Nafn þess, er greiða skal (greiðandi, trassat).
4. Gjalddaga.
5. Greiðslustað.
6. Nafn þess, er við greiðslu á að taka, eða ávisa má vixilf járhæðinni til greiðslu

(viðtakandi, remittent).
7. Útgáfudag og útgáfustað víxilsins; og
8. Undirskrift þess, er víxilinn gefur út (útgefandi, trassent).

2. gr.
Nú brestur á, að greind séu í skjali öll þau atriði, sem nefnd eru í næstu 

greiu liér á undan, og liefir skjalið þá eigi víxilgildi, nema þegar svo er ástatt 
sem segir siðar í þessari grein.

Sé gjalddagi eigi tilgreindur, telst víxillinn gjaldkræfur við sýningu.
Sé greiðslustaður eigi tilgreindur sérstaklega, skal sá staður, sem tilgreindur 

er við nafn greiðanda, talinn vera greiðslustaður víxilsins, og skal þessi staður 
þá einnig vera talinn heimili greiðanda.

Sé útgáfustaður eigi tilgreindur, skal líta svo á, að víxillinn hafi verið 
undirritaður á þeim stað, sem tilgreindur er við nafn útgefanda.

3. gr.
Víxil má gefa út til ráðstöfunar útgefanda sjálfs.
Gefa má víxil út á liendur útgefanda sjálfum.
Gefa má víxil út fyrir reikning þriðja manns.

4. gr.
Kveða má svo á í víxli, að hann skuli greiddur lijá þriðja manni, annað- 

hvort á þeim stað, þar sem greiðandi býr, eða annarsstaðar.

5. gr.
Útgefandi getur kveðið svo á í vixli, sem greiðast á við sýningu eða til- 

teknum tíma eftir sýningu, að vexti skuli greiða af víxilfjárhæðinni, en í öllum 
öðrum víxlum skulu slík ákvæði metin sem óskráð.

Tilgreina skal vaxtahæðina í víxlinum, og skal ákvæðið um vexti að öðr- 
um kosti metið sem óskráð.

Vextina skal greiða frá útgáfudegi víxilsins, sé eigi annar dagur tiltekinn.

6. gr.
Nú er fjárhæð tilgreind í víxli hæði með bókstöfum og með tölustöfum, og 

ber uppliæðum þessum eigi saman, og gildir þá sú fjárhæðin, sem með bókstöf- 
um er skráð.

Sé fjárhæðin tilgreind oftar en einu sinni í víxlinum, annaðhvort með bók- 
stöfum eða með tölustöfum, og beri þeim eigi saman, gildir hin lægsta upp- 
hæðin ein.
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7. gr.

Séu á víxli nöfn manna, er brestur hæfi til að taka á sig víxilskyldu, fölsuð 
nöfn, nöfn, sem fundin eru upp, eða nafnritanir, sem af öðrum ástæðum eigi 
baka þeim skuldbindingu, er þau rituðu, eða þeim manni, er þau voru rituð i 
nafni hans, er þó skuldbinding liinna víxilskuldaranna gild, þrátt fyrir það.

8. gr.
Sá, sem ritar nafn sitt á víxil fyrir hönd annars manns, en liefir eigi um- 

boð til þess, verður sjálfur skuldbundinn eftir víxlinum, enda öðlast hann, er 
hann hefir greitt víxilinn, sama rétt og hinn mvndi hafa öðlazt. Sama gildir um 
þann mann, er farið hefir út fyrir umboð sitt.

9. gr.
Útgefandi ábyrgist samþykki víxilsins og greiðslu hans.
Undanskilja má hann sig ábyrgð á samþvkki víxilsins, en hver sá fyrirvari, 

er hann setur og miðar til þess að undanþiggja liann ábvrgð á greiðslu víxilsins, 
skal metinn sem óskráður væri.

10. gr.
Nú er vixill eigi ritaður að fullu, er hann er gefinn út, og er hann seinna 

fylltur út á annan veg en um hafði verið samið, og verður þetta þá eigi borið 
fyrir við víxilhafa, nema hann hafi vitað betur, er hann fékk víxilinn, eða sýnt 
af sér stórkostlegt gáleysi.

Annar kapítuli.
Um framsal vixla.

11- gr.
Framselja má vixil, með áritun á hann, þriðja manni (framsalshafa), enda 

þótt víxillinn sé eigi herum orðum gefinn út til framsals.
Nú hefir útgefandi tekið í víxilinn orðin „eigi til framsals“ eða þvi lík orða- 

tiltæki, og verður víxillinn þá aðeins framseldur með þvi formi og með þeim 
áhrifum, er gilda um almennt framsal kröfu.

Framselja má víxil einnig til greiðanda, hvort sem hann hefir samþvkkt 
víxilinn eða eigi, svo og til útgefanda eða annars víxilskuldara. Þessir menn 
geta framselt víxilinn aftur.

12. gr.
Framsal skal vera skilvrðislaust. Sé það skilyrðum bundið, skal meta þau 

sem óskráð væru.
Framsal á nokkrurrt hluta víxilfjárliæðar aðeins er ógilt.
Framsal til handhafa gildir sem eyðuframsal.

13. gr.
Framsal skal rita á víxilinn sjálfan eða á miða, sem festur er við hann (all- 

onge). Framseljandi skal undirrita það.



1444 Þingskjal 935

Framsal er gilt, þótt eigi sé greint í þvi, hverjum víxillinn er framseldur, 
eða framseljandi aðeins hafi ritað nafn sitt (eyðuframsal). í liinu siðarnefnda 
tilfelli er framsalið þó þvi aðeins gilt, að það sé ritað á hakhlið víxilsins eða á 
miða, sem við víxilinn er festur.

14. gr.
Við framsalið liverfa öll þau réttindi, er víxillinn veitir, til framsalshafa.
Sé framsalið evðuframsal, getur víxilhafi:

1. Fvllt það með nafni sjálfs sín eða annars manns,
2. framselt víxilinn að nýju með eyðuframsali eða til ákveðins manns, eða
3. afhent víxilinn þriðja manni, án þess að fylla evðuframsalið eða rita fram- 

sal á víxilinn.

15. gr.
Sá, sem ritað hefir framsal á víxil, áhyrgist samþykki og greiðslu hans, 

nema liann hafi sérstaklega undanskilið sig þeirri ábyrgð.
Hann getur lagt bann við því, að vixillinn sé framseldnr aftur, og er hann 

þá lans við áhyrgð gagnvart þeim, er víxilinn fá framseldan eftir það.

16. gr.
Sá, sem víxil hefir í höndum, skal talinn réttur víxilhafi, ef liann sannar 

rétt sinn með óslitinni röð af framsölum, þótt við síðasta framsal sé evðufram- 
sal. Framsöl, er út hafa vcrið strikuð, skulu um þetta efni metin sem óskráð 
værn. Xú er annað framsal næst á eftir eyðuframsali, og skal þá litið svo á, sem 
sá, er undir það framsal liefir ritað, liafi öðlazt vixilinn við eyðuframsalið.

Xú hefir víxill komizt úr vörzlum manns með einhverju móti, og er þá 
handhafa þeim, er sannar rétt sinn með þeiin liætti, er segir i næstu málsgrein 
liér að framan, eigi skylt að skila víxlinum, nema hann hafi vitað betur, er hann 
fékk víxilinn, eða sýnt af sér stórkostlegt gálevsi.

17. gr.
Xú er lögsókn hafin út af víxilkröfu, og getur varnaraðili þá eigi borið 

fram neinar þær varnir gegn víxilhafa, er lúta að viðskiptum hans við útgefanda 
eða þá, er áður áttu víxilinn, nema þvi aðeins, að vixilhafi, er hann eignaðist vix- 
ilinn, hafi af ásettu ráði viljað baka skuldara tjón.

18. gr.
Séu orðin „til innheimtn“ í framsali, eða önnur orð, sem aðeins felst í nmboð 

(framsal til umboðs), getur víxilhafi neytt allra þeirra réttinda, er víxillinn veitir, 
en eigi framselt hann, nema framsali til umboðs.

Víxilskuldarar mega þá bera þær varnir einar fram gegn víxilhafa, er born- 
ar yrðu fram gegn framseljanda.

Umboð það, er felst i framsali til nmboðs, fellur eigi úr gildi, þólt unibjóð- 
andi andist eða missi hæfi til að taka á sig skuldbindingar.
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19. gr.
Séu orðin „til tryggingar14, „að veði“ eða önnur orð, sem lúta að veðsetn- 

ingu, í framsali, getur vixilhafi neytt allra þeirra réttinda, er víxillinn veitir, en 
framsal lians á vixlinuni hefir aðeins gildi seni framsal til umboðs.

Víxilskuldarar geta eigi borið þær varnir frair^gegn víxilhafa, er lúta að við- 
skiptum þeirra við framseljanda, nema því aðeins, að víxilhafi, er liann eignaðist 
víxilinn, hafi af ásettu ráði viljað baka skuldara tjón.

20. gr.
Framsal, sem ritað er eftir gjalddaga víxilsins, hefir sömu áhrif sem fram- 

sal ritað fyrir þann tíma. Sé framsal ritað eftir að afsögn vegna greiðslufalls 
hefir farið fram, eða eftir að afsagnarfrestur er liðinn, hefir það þó aðeins áhrif 
sem almennt framsal kröfu.

Ódagsett framsal skal talið ritað áður en afsagnarfrestur leið, nema annað 
sannist.

Þriðji kapituli.
Um samþykki víxla.

21. gr.
Fram til gjalddaga víxils getur liver, sem víxilinn liefir í liöndum, sýnt 

hann til samþykkis greiðanda, á þeim stað, þar sem greiðandi býr.

22. gr.
Útgefandi getur kveðið svo á í víxli, að sýna skuli hann til samþykkis, hvort 

sem liann jafnframt setur frest til sýningar eða eigi.
Ilann getur lagt bann við því í víxlinum, að hann sé sýndur til samþykkis, 

enda sé eigi að ræða um víxil, er greiðast á lijá þriðja manni eða á öðrum stað 
en þeim, þar sem greiðandi býr, eða víxil, er greiðast á tilteknum tíma eftir 
sýningu.

Hann getur einnig mælt svo fyrir, að vixillinn skuli eigi sýndur til samþykkis 
fvrir tiltekinn tíma.

Sérhver framseljandi getur mælt svo fyrir, að víxillinn skuli sýndur til sam- 
þykkis, hvort sem hann um leið kveður á um sýningarfrest eða eigi. Þetta gildir 
þó eigi, ef útgefandi hefir bannað sýningu víxilsins til samþykkis.

23. gr.
Víxil, er greiða skal tilteknum tíma eftir sýningu, skal sýna til samþykkis 

áður en eitt ár er liðið frá útgáfudegi hans.
Útgefandi getur stytt frest þennan eða kveðið á um lengri frest.
Framseljendur geta stytt þessa fresti.

24. gr.
Greiðandi getur krafizt þess, að víxill sé sýndur sér að nýju næsta dag eftir 

liina fvrstu sýningu. Nú er slíkri kröfu eigi sinnt, og verður sú vörn eigi liöfð 
uppi, nema kröfunnar sé getið í afsagnargerðinni.



Víxilhafa er eigi skylt að láta víxilinn frá sér í vörzlur greiðanda, er hann 
sýnir víxilinn til samþykkis.

25. gr.
Samþykki skal rita á víxilinn. Það skal látið í ljós ineð orðinu „samþykkur“, 

eða öðru samsvarandi orðatittæki, og skal það undirritað af greiðanda. Nafn- 
ritun greiðanda á framlilið víxilsins gildir, ein út af fyrir sig, sem samþvkki.

Eigi að greiða víxilinn tilteknum tíma eftir sýningu, eða eigi, eftir sérstöku 
ákvæði, að sýna hann til samþykkis á tilteknum fresti, skal samþykki dagsett 
og þá tilgreindur sá dagur, er samþvkki var gefið, nema víxilhafi krefjist þess, 
að tilgreindur sé sá dagur, er sýning átti sér stað. Vanti dagsetningu, verður víxil- 
hafi, til þess að varðveita fullnusturétt sinn gegn framseljendum og útgefanda, 
að sanna vöntun dagsetningarinnar með afsagnargerð, er fram fari í tæka tíð.

26. gr.
Samþykki skal vera skilyrðislaust. Þó niá greiðandi takmarka samþvkkið 

við nokkurn hluta fjárhæðar víxilsins.
Sé annars á einhvern hátt vikið frá efni víxils við samþykki hans, skal það 

metið sem synjun á samþykki. Samþykkjandi er þó skuldbundinn eftir hljóðan 
samþykkis síns.

27. gr.
Hafi útgefandi tilgreint á víxlinum annan greiðslustað en þann stað, þar 

sem heimili greiðanda er, og eigi tilnefnt neinn þriðja mann, er greiðsla skuli 
fara fram hjá, getur greiðandi, er hann samþykkir víxilinn, tilnefnt þennan 
mann. Sé enginn tilnefndur, skal líta svo á, að samþvkkjandi hafi skuldhundið 
sig til þess að levsa sjálfur víxilinn inn á greiðslustaðnum.

Hljóði víxill um greiðslu lijá greiðanda, getur hann, er hann samþykkir 
víxilinn, tilgreint, hvar greiðslu skuli krafizt á greiðslustaðnum, eða tilnefnt 
annan mann á sama stað, er greiðí víxilinn.

28. gr.
Með samþykki sínu skuldbindur greiðandi sig til þess að greiða vixilinn í 

eindaga.
Verði vixillinn ekki greiddur, á víxilhafi, jafnvel þótt liann sé útgefandi 

víxilsins, beina kröfu samkvæmt vixlinum á hendur samþykkjanda um allt 
það, er krefja má samkvæint 48. og 49. gr.

29. gr.
Nú hefir greiðandi ritað samþvkki sitt á víxil, en strikar það út áður en 

liann skilar víxlinum aftur, og skal þá talið, að neitað sé nm samþvkki. Útstrik- 
unin skal talin liafa verið gerð áður en víxlinum var skilað aftur, nema annað 
verði sannað.

Hafi greiðandi skriflega skýrt víxilhafa eða einhverjum víxilskuldara frá 
samþykki sinu, er liann þó skuldbundinn við þá eftir hljóðan samþykkis síns.
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Fjórði kapítuli.

Um ábyrgð á vixilkröfu (aval.).

30. gr.
Trvggja má greiðslu víxils með ábyrgð á allri vixilfjárhæðinni eða nokkr- 

um hluta liennar.
Abyrgðina getur tekið á sig jafnt þriðji maður sem einhver víxilskuldaranna.

31. gr.
Ábyrgð skal rituð á víxilinn eða á miða, er við víxilinn sé festur.
Henni skal lýst með orðunum „sem ábyrgðarmaður“, eða með öðru sam- 

svarandi orðatiltæki, og skal hún undirrituð af þeim, sem í ábyrgðina gengur 
(avalist).

Nafnritun ein sér á framhlið víxilsins skal metin sem ábyrgð, nema um 
nafnritun greiðanda eða útgefanda sé að ræða.

1 ábyrgð skal greina, fyrir livern hún sé tekin. Nú er það eigi gert, og telst 
húu þá tekin fyrir útgefanda.

32. gr.
Ábyrgðarmaður er skuldbundinn með sama hætti og sá maður, er hann 

gekk í ábyrgðina fyrir.
Skuldbinding hans er gild, þótt skuldbinding þess maniis, er hann gekk i 

ábyrgðina fvrir, sé ógild, enda stafi ógildi hénnar eigi af formgalla.
Greiði ábyrgðarmaður víxil, öðlast hann allan rétt samkvæmt víxlinum gegn 

þeim rnanni, er hann gekk í ábyrgð fyrir, og þeim mönnum, er samkvæmt víxl- 
inum bera ábvrgð gagnvart honum.

Fimmti kapítuli.
Um gjalddaga víxils.

33. gr.
Víxill getur hljóðað um borgun: 

við sýningu (a vista); 
tilteknum tíma eftir sýningu (a viso); 
tilteknum tíma eftir útgáfudag (a dato) eða 
á tilteknum degi.

Víxill, sem hljóðar um borgun á öðrum gjalddaga en þessum, eða greiðast 
á smám saman á fleiri en einum gjalddaga, er ógildur.

34. gr.
Sýningarvíxill skal greiddur við sýningu. Sýna skal hann til greiðslu áður 

en eitt ár er hðið frá útgáfudegi lians. Útgefandi getur stytt frest þennan eða 
kveðið á um lengri frest. Framseljendur geta stytt fresti þessa,
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Útgefandi getur mælt svo fyrir, að víxill, er greiðast á við sýningu, skuli 
eigi sýndur til greiðslu fyrir tiltekinn tíma. Telst sýningarfrestur þá frá þeim 
tíma.

35. gr.
Gjalddagi vixils, er hljóðar um borgun tilteknum tima eftir sýningu, skal 

miðast við dagsetningu samþykkis eða afsagnargerðar.
Sé samþvkki eigi dagsett, og hafi afsagnargerð heldur eigi farið fram, skal 

gagnvart samþykkjanda líta svo á, að vixillinn hafi verið samþvkktur á síðasta 
degi frests þess, er settur er til sýningar víxilsins til samþykkis.

36. gr.
Hljóði víxill um greiðslu einum mánuði eða fleirum eftir útgáfudag hans 

eða eftir sýningu, verður sami mánaðardagur í þeim mánuði, er greiða á víxilinn 
í, gjalddagi hans. Nú er sá dagur eigi til í mánuðinum, og er þá síðasti dagur 
mánaðarins gjalddagi víxilsins.

Hljóði víxill um greiðslu eiinun mánuði eða fleirum og liálfum mánuði 
eftir útgáfudag hans eða eftir sýningu, skulu heilu mánuðirnir taldir fyrstir.

Sé gjalddagi ákveðinn í upphafi mánaðar, í miðjum mánuði eða í lok mán- 
aðar, merkja þau orð fyrsta, fimmtánda eða síðasta dag mánaðarins.

Orðin „átta dagar“ eða „finnntán dagar“ merkja eigi eina eða tvær vikur, 
heldur heila átta eða fimmtán daga.

Orðin „hálfur mánuður“ merkja fimmtán daga.

37. gr’
Hljóði víxill um greiðslu á tilteknum degi á stað, þar sem annað tímatal 

gildir en á útgáfustað hans, skal líta svo á, að gjalddaginn sé ákveðinn eftir 
timatalinu á greiðslustaðnum.

Þegar vixill, sem út er gefinn milli tveggja staða með mismunandi tíma- 
tali, hljóðar um greiðslu tilteknum tíma eftir útgáfudag, skal reikna út þann 
dag að tímatalinu á greiðslustaðnum, er svarar til útgáfudagsins, og skal gjald- 
daginn ákveðinn eftir því.

Sýningarfrestir víxla skulu taldir samkvæmt því, er segir i næstu málsgrein 
hér á.undan.

Reglum þessum skal eigi heitt, ef það verður séð af sérstöku ákvæði á víxl- 
inum eða af efni lians að öðru leyti, að til þess liafi verið ætlazt, að eftir öðrum 
reglum yrði farið.

Sjötti kapítuli.
Um greiðslu víxla.

38. gr.
Handhafi víxils, er greiðast á á tilteknum degi, tilteknum tíma eftir útgáfu- 

dag eða eftir sýningu, skal sýna víxilinn til greiðslu annaðhvort á þeim degi, er



hann skvldi greiddur, eða á öðrumhvorum tveggja hinna næstu virkra daga þar 
á eftir.

Afhending víxils til greiðslujöfnunarstöðvar (clearing-house) jafngildir sýn- 
ingu hans til greiðslu.
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39. gr.
Nú greiðir greiðandi víxil, og getur hann þá krafizt þess, að víxillinn sé 

afhentur sér með áritaðri kvittun víxilhafa.
Vixilhafi getur eigi neitað að taka á móti greiðslu á nokkrum liluta víxil- 

fjárhæðarinnar aðeins.
Nú er nokkur hluti víxilfjárliæðar greiddur, og getur greiðandi þá krafizt 

þess, að þeirrar greiðslu sé getið á víxlinum og að sér sé fengin sérstök kvittun 
fyrir henni.

40. gr.
Víxilhafa er eigi skylt að taka við greiðslu víxils fyrr en á gjalddaga hans.
Nú greiðir .greiðandi fvrir gjalddaga, og gerir hann það á sjálfs sín áhyrgð.
Sá, sem greiðir víxil á gjalddaga hans, leysist með því endanlega undan 

skuldbindingu sinni, nema um svik eða stórkostlegt gáleysi af hans hálfu sé að 
ræða. Honum er skylt að fullvissa sig um, að frainsölin séu i réttri og samfelldri 
röð, en eigi þarf hann að ganga úr skugga um, livort undirskriftir framseljenda 
séu ófalsaðar.

41. gr.
Hljóði víxill um greiðslu í mynt, sem eigi er gjaldgeng á greiðslustaðnum, 

má greiða víxilfjárhæðina í mynt þeirri, seni gjaldgeng er á greiðslustaðnum, 
eftir gengi hennar á gjalddaga. Greiði víxilskuldari eigi á réttum tíma, getur 
víxilhafi krafizt þess, að víxilfjárhæðin sé greidd í mynt, gjaldgengri á greiðslu- 
staðnum, hvort sem liann heldur vill eftir gengi liennar á gjalddaga eða á 
greiðsludegi.

Þegar reikna á gildi erlendrar myntar, skal farið eftir þvi, sem verzlunar- 
tízka er á greiðslustaðnum, enda liafi útgefandi eigi kveðið svo á, að víxilfjár- 
hæðina skuli greiða eftir gengi, sem ákveðið er í vixlinum sjálfum.

Ákvæði þessi gilda eigi, er útgefandi hefir mælt svo fvrir, að greitt skuli i 
vissri ákveðinni mynt (fvrirvari um virka greiðslu í erlendr'i mvnt).

Sé víxilfjárhæð greind í myntartegund, er hefir sama nafn en mismunandi 
gildi í landi því, þar sem vixillinn er gefinn út, og landi þvi, þar sem liann á að 
greiðast, skal líta svo á, að átt sé við mynt greiðslustaðarins.

42. gr.
Sé víxill eigi sýndur til greiðslu innan frests þess, er ræðir um í 38. gr., er 

hverjum víxilskuldara lieimilt að koma víxilfjárhæðinni i gevmslu, á kostnað 
og ábyrgð vixilhafa, i þeim stofnunum, sem löggiltar eru til að taka við 
geymslufé.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 182
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Sjöundi kapituli.
l'm fullnustu vegna samþykkisskorts eða greiðslufalls.

43. gr.
Þegar gjalddagi er kominn og víxill hefir eigi verið greiddur, getur víxil- 

liafi leitað fullnustu hjá framseljendum, útgefanda og öðrum víxilskuldurum.
Sama rétt á víxilhafi, þó gjalddagi enn eigi sé kominn:

1. Ef neitað hefir verið um samþvkki að nokkru eða að öllu.
2. Ef hú greiðanda hefir verið tekið til gjaldþrotaskipta, eða skiptaréttur hefir 

tekið til greina beiðni hans um aðstoð við tilraun til nauðasamnings, eða 
hafi það komið í ljós við aðfarargerð, að hann geti eigi greitt skuldir sinar, 
eða sé hann kaupmaður og liafi stöðvað greiðslur sínar. Gildir þetta jafnt, 
hvort sem greiðandi hefir samþvkkt víxilinn eða eigi.

3. Ef bú útgefanda, er lagt hefir hann við þvi í víxli, að liann sé sýndur til 
samþykkis, hefir verið tekið til gjaldþrotaskipta, eða skiptaréttur hefir tekið 
til greina heiðni hans um aðstoð við tilraun til nauðasamninga.

44. gr.
Sanna skal neitun samþykkis eða greiðslufall með opinherri gerð (afsagn- 

argerð vegna samþykkisskorts eða greiðslufalls).
Afsögn vegna samþvkkisskorts skal gerð áður en frestur sá er liðinn, sem 

settur er til sýningar vixilsins til samþykkis. Hafi hin fvrsta sýning, er svo 
stendur á sem segir í 1. mgr. 24. gr., farið fram á síðasta degi í frestinum, má 
samt gera afsögn á næsta degi þar á eftir.

Afsögn vegna greiðslufalls á vixli, er greiðast á á tilteknum degi, eða til- 
teknuni tíma eftir útgáfudag eða sýningu, skal gerð á öðrum þeirra tveggja 
virku daga, sem næstir koma á eftir gjalddaga. Nú á víxill að greiðast við sýn- 
ingu, og eiga þá ákvæði þau, er sett eru í næstu málsgr. hér að framan um afsögn 
vegna samþvkkisskorts, einnig við um afsögn lians vegna greiðslufalls, eftir því 
sem við á.

Hafi víxill verið afsagður vegna samþykkisskorts, þarf eigi að sýna liann 
til greiðslu eða afsegja liann vegna greiðslufalls.

Hafi það komið í ljós við aðfarargerð, að greiðandi geti eigi greitt skuldir 
sínar, eða liafi hann, sé hann kaupmaður, stöðvað greiðslur sínar, getur víxil- 
liafi eigi leitað fullnustu vegna þessa, fvrr en hann hefir sýnt greiðanda víx- 
ilinn til greiðslu og afsögn hefir verið gerð.

Verði bú greiðanda tekið til gjaldþrotaskipta, eða taki skiptaréttur til greina 
beiðni hans um aðstoð við tilraun til nauðasamnings, nægir það, til þess að vixil- 
hafi megi leita fullnustu, að liann leggi fram úrskurðinn, sem kveður á um 
gjaldþrotaskiptin eða nauðasamningstilraunirnar. Sama gildir, ef bú útgefanda, 
er lagt hefir bann við því í víxlinum, að hann sé sýndur til samþykkis, verður 
tekið til gjaldþrotaskipta eða beiðni hans um aðstoð til tilrauna um nauðasamn- 
ing verður tekin til greina af skiptarétti.
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45. gr.
Víxilliafi skal senda síðasta framseljanda og útgefanda tilkvnningu ura 

samþykkisskort eða greiðslufall innan fjögra virkra daga eftír afsagnardag, eða 
hafi verið gerður fyrirvari um fullnustu án kostnaðar, þá eftir sýningardag. 
Ilver framseljandi skal, í síðasta lagi á öðrum virkuin degi eftir að hann fékk 
slíka tilkynningu, skýra þeim framseljanda, er næstur er fyrir frainan liann, frá 
tilkynningu þeirri, er hann fékk, og greina nöfn og heimili þeirra, sem áður 
hafa sent tilkvnningar, og skal þannig haldið áfram, þar til kemur að útgefanda. 
í’restir þeir, sem að ofan eru nefndir, teljast frá móttöku næstu tilkynningar 
á undan.

Þegar tilkynning er send víxilskuldara samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 
næstu málsgr. liér á undan, skal einnig senda þeim manni, er gengið liefir í ábyrgð 
fyrir þann víxilskuldara, samsvarandi tilkynningu og á sama fresti.

Nú hefir framseljandi eigi greint heimili sitt, eða tilgreint það svo, að ólæsi- 
legt er, og er þá nægilegt, að tilkynning sé send þeim framseljanda, sem næstur 
er fyrir framan hann á víxlinum.

Sá, sem skyldur er til að senda tilkynningu, getur gert það með hverjum 
liætti sem vera skal, jafnvel með þvi aðeins að endursenda vixilinn.

Honum ber að sanna, að liann liafi sent tilkynninguna áður en frestur sá 
var liðinn, er liann liafði til að senda hana. Tilkvnning telst send nógu snemma, 
ef bréf, er hefir hana að gevma, er aflient pósti áður en fresturinn er liðinn.

Sá, sem eigi sendir tilkvnningu innan nefnds frests, glatar eigi fullnuslurétti 
sínum, en ábvrgjast skal liann allt það tjón, er af vanrækslu bans hlýzt; skaða- 
bæturnar mega þó ekki fara fram úr vixilfjárhæðinni.

46. gr.
Nú er rituð á skjalið athugasemdin „fullnusta án kostnaðar“, „án afsagnar“ 

eða þvi um lík athugasemd, og undirrituð af útgefanda, framseljanda eða ábyrgð- 
armanni, og þarf víxilhafi þá eigi, til þess að halda fullnusturétti sínum, að láta 
afsegja víxilinn vegna samþykkisskorts eða greiðslufalls.

Fyrirvari þessi Jeysir víxilhafa hvorki undan þvi að sýna víxilinn innan 
frcsta þeirra, er til þess eru settir, né undan því að senda tilkvnningu þá, sem 
mælt er fvrir um í 45. gr. Sönnun þess, að frestir liafi verið látnir hjá liða, hvilir 
á þeim, er bera vill það fyrir sig gegn víxilhafa.

Hafi útgefandi sett fyrirvarann, liefir liann gildi gegn öllum víxilskuldurun- 
um. Hafi frainseljandi eða ábyrgðarinaður sett hann, liefir hann aðeins gildi 
gegn þeim, er setti liann. Nú liefir vixilhafi látið afsagnargerð fram fara, þrátt 
fvrir fyrirvara af hálfu útgefanda, og verður hann þá sjálfur að bera kostnað all- 
an af henni Sé fyrirvarinn hinsvegar settur af framseljanda eða ábvrgðarmanni, 
má krefja livern víxilskuldara sem vill um afsagnarkostnaðinn, hafi afsögn 
verið gerð.

47. gr.
Þeir, sem út liafa gefið víxil, samþvkkt liann eða framselt eða gerzt ábyrgð- 

armenn að honum, bera allir fyrir einn og einn fvrir alla ábyrgð gagnvart 
víxilhafa.
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Víxilliafa er rétt að beina kröfu sinni gegn hverjum sein liann vill af þess- 
uni skukluruin, gegn einum þeirra sér eða fleirum saman, og þarf bann eigi 
að fara eftir þeirri röð, sem skuldbindingar þeirra eru í á víxlinum.

Sama rétt á hver vixilskuldari, seni leyst hefir víxilinn til sín.
Nú er niál höfðað gegn einum af víxilskuldurununi, og er það eigi því til 

fyrirstöðu, að krafa sé gerð gegn binum, þó að þeir séu á víxlinum á eftir þeim, 
er fyrstur var lögsóttur.

48. gr.
Víxilhafi getur krafizt af þeim, er liann leitar fullnustu hjá:

1. Þess hluta víxilfjárhæðarinnar, sem eigi var samþykktur eða eigi greiddur, 
ásamt vöxtum, ef vextir voru áskildir.

2. Vaxta frá gjalddaga, 6'é i ársvexti.
3. Kostnaðar við afsagnargerð og við tilkynningar þær, er mælt er fyrir um í

15. gr., svo og annars kostnaðar, og
4. þóknunar, er sé %% af víxilfjárbæðinni.

Nú er fullnustu leitað fyrir gjalddaga, og skal þá draga frá víxilfjár- 
hæðinni víxilforvexti, eftir því sem bankaforvextir eru reiknaðir af víxlum 
á þeim stað, þar sem víxilhafi býr, þann dag, sem fullnustu er krafizt.

49. gr.
Sá, sem vixilinn leysir til sín, getur krafizt af þeiin víxilskuldurum, er á- 

byrgð bera gagnvart honum:
1. Allrar þeirrar fjárhæðar, sem liann liefir greitt;
2. vaxta af þeirri uppliæð frá þeim degi, er bann greiddi bana, 6'í i ársvexti;
3. kostnaðar þess, er bann hefir liaft, og
1. þóknunar, er sé %% af vixilfjárhæðinni. Þó mega þóknunargjöldin aldrei 

nema meiru samtals en 2'í af vixilfjárhæðinni.

50. gr.
Hver sá víxilskuldari, sem krafinn er eða krefja má um fullnustu, á rétt á 

því að fá víxilinn afbentan sér ásamt afsagnargerð og kvittuðum reikningi, enda 
greiði hann innlausnarféð.

Hver sá framseljandi, sem innleyst liefir vixilinn, getur strikað út af bonum 
nafn sitt og þeirra framseljenda, sem á eftir lionum komu.

51. gr.
Nú er vixillinn aðeins samþykktur að því er tekur til nokkurs liluta víxil- 

fjárhæðarinnar, og fullnustu siðan krafizt, og getur þá sá, er greiðir þann hluta 
vixilfjárhæðarinnar, er eigi fékkst samþvkktur, heimtað, að þeirrar greiðslu 
sinnar sé getið á víxlinum og að sér sé jafnframt gefin sérstök kvittun fyrir 
lienni. Víxilliafi skal ennfremur, auk afsagnargerðarinnar, fá lionuin staðfest 
eftirrit af vixlinum, og má þá leita fullnustu samkvæmt þvi eftirriti.

52. gr.
Hver sá, sem fullnustu getur krafizt, getur, sé annað eigi áskilið, tekið sér 

greiðslu með nýjum víxli (gagnvixill), er greiðist við sýningu og gefinn sé út á



hendur einhverjum þeirra, er ábvrgð bera gagnvart honum, til greiðslu á þeim 
stað, þar sem sá maður býr.

Gagnvíxillinn skal nema upphæðum þeim, sem greinir í 48. og 19. gr., að 
viðbættu gjaldi til miðlara og stimpilgjaldi af gagnvíxlinum.

Gefi vixilhafi gagnvíxilinn út, skal fjárhæð hans ákveðin eftir gengi sýning- 
arvíxla, sem gefnir eru út frá greiðslustað upphaflega víxilsins til þess staðar, 
þar sem hlutaðeigandi víxilskuldari býr. Gefi framseljandi gagnvíxilinn út, skal 
ákveða fjárhæðina eftir gengi sýningarvíxla, sem gefnir eru út frá þeim stað, 
þar sem útgefandi gagnvíxilsins býr, og til þess staðar, þar sem vixilskuldar- 
inn býr.

53. gr.
Séu frestir þeir látnir hjá líða, sem gilda
um sýningu víxils, er hljóðar um greiðslu við sýningu eða tilteknum tíma 

eftir sýningu,
um framkvæmd afsagnargerðar vegna samþvkkisskorts eða vegna greiðslu- 

falls,
um sýningu víxils til greiðslu, er fyrirvari hefir verið gerður um fullnustu 

án kostnaðar,
þá glatar víxilhafi rétti sínum gegn framseljendum, útgefanda og öðrum 

vixilskuldurum, nema samþvkkjanda.
Hafi víxill eigi verið sýndur til samþykkis innan frests þess, sem útgefandi 

hefir ákveðið, glatar víxilhafi rétti sinum til fullnustu, bæði vegna samþykkis- 
skorts og vegna greiðslufalls, nema það verði séð af ákvæðinu um frestinn, að 
útgefandi vildi aðeins undanskilja sig ábvrgð á samþykki.

Nú er settur frestur til sýningar i framsali, og getur þá hlutaðeigandi fram- 
seljandi einn borið það fyrir sig.

54. gr.
Komi á fresti þeim, sem settur er til sýningar vixils eða til afsagnargerðar, 

fyrir óviðráðanleg tálmun (innlend eða erlend lagaákvæði eða aðrir óviðráðan- 
legir atburðir), og verði gerðir þessar eigi framkvæmdar þess vegna, lengjast 
frestirnir.

Vixilhafa er skylt að senda siðasta framseljanda þegar i stað tilkynningu 
um slika tálmun, og að geta þessarar tilkynningar og dagsetningar hennar á 
vixlinum eða miða, sem við vixilinn sé festur, og rita nafn sitt undir. Að öðru 
leyti skal farið eftir ákvæðunum í 45. gr.

Jafnskjótt og tálmuninni er lokið, skal víxilhafi tafarlaust sýna víxilinn 
til samþykkis eða greiðslu, og láta afsegja hann, ef þarf.

Vari tálmunin lengur en þrjátíu daga eftir gjalddaga, má leita fullnustu án 
þess að nauðsynlegt sé að sýna víxilinn eða afsegja liann.

Sé um víxil að ræða, er greiðast á við sýningu eða tilteknum tíma eftir 
sýningu, teljast þessir þrjátíu dagar frá þeim degi, er víxilhafi sendi siðasta fram- 
seljanda tilkynningu um tálmunina, þótt það hafi verið áður en sýningarfresti 
lauk. Nú á víxill að greiðast tilteknum tima eftir sýningu, og skal þá hæta þeim 
tíma við þrjátíu daga frestinn.

Þingskjal 935 1453
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Atvik, er aðeins varða vixilhafa persónulega, eða þann mann, er hann hefir 
falið að sýna víxilinn eða láta afsegja hann, sknlu eigi talin óviðráðanlegir at- 
burðir (vis major).

Áttundi kapítuli. 
Um meðalgöngu.

1. Almenn ákvæði.

55. gr.
Útgefandi, framseljandi eða áhyrgðarniaður geta tilgreint nauðleitarmann 

til að samþykkja eða greiða víxilinn.
Þegar þau skilyrði eru fyrir liendi, er greinir liér á eftir, getur maður gerzt 

meðalgöngumaður og samþykkt víxil eða greitt liann fyrir einhvern þann víxil- 
skuldara, er fullnustu yrði krafinn.

Meðalgöngumaður getur verið einhver sá maður, sem eigi er vixilskuldari, 
jafnvel greiðandi vixilsins, eða einliver sá, sem orðinn er vixilskuldari, þó ekki 
samþykkjandi víxilsins.

Meðalgöngumaður skal, áður en tveir virkir dagar eru liðnir, senda þeim, 
er liann gerist meðalgöngumaður fvrir, tilkynningu um meðalgönguna. Láti 
hann frest þennan hjá liða, ber liann ábyrgð á öllu þvi tjóni, er hljótast kann af 
vanrækslu hans; skaðabæturnar mega þó eigi fara fram úr víxilfjárhæðinni.

2. Samþykki fyrir meðalgöngu.

56. gr.
Meðalgöngumaður getur samþykkt víxil, jafnan er víxilhafi getur leitað 

fullnustu fyrir gjalddaga víxilsins, nenia þvi aðeins, að bannað liafi verið að 
sýna vixilinn til samþykkis.

Nú er á víxlinum visað á nauðleitarmaiin á greiðslustaðnum, og getur víxil- 
liafi þá eigi krafið þann, er vísaði á nauðleitarmanninn, né þá víxilskuldara, sem 
á eftir honum koina, um fullnustu fyrir gjalddaga, nema hann liafi sýnt nauð- 
leitarmanninum vixilinn og, liafi hann neitað um samþvkki, þá sannað neitun 
hans með afsagnargerð.

Endranær getur víxilhafi neitað að taka við samþykki meðalgöngumanns. 
Taki liann samt við samþykkinu, missir hann rétt sinn til þess að krefjast fulln- 
ustu fyrir gjalddaga hjá þeim, er samþykkt var fyrir, og þeim vixilskuldurum, 
er eftir hann koma.

57. gr.
Samþvkki sitt skal meðalgöngumaður rita á víxilinn og undirrita það. í 

samþvkkinu skal þess getið, fvrir hvern það sé gefið. Sé þess eigi getið, telst 
samþykkið gefið fyrir útgefanda.
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58. gr.
Meðalgöngumaður, er samþykkt hefir vixil, ber ábyrgð gagnvart víxilhafa 

og þeim framseljendum, sem koma á eftir þeim, er liann samþykkti fyrir, með 
sama hætti og sá maður bar ábyrgð gagnvart þeim.

Þrátt fyrir það, þótt meðalgöngumaður hafi samþykkt víxil, getur sá, er 
liann samþvkkti fvrir, og þeir víxilskuldarar, er ábyrgð bera gagnvart þeim 
manni, ef þeir greiða fjárhæð þá, sem i 48. gr. segir, krafizt þess, að víxilhafi 
skili sér víxlinum, kvittuðum reikningi og afsagnargerð, hafi hún farið fram.

3. Greiðsla meffalgöngumanns.

59. gr.
Meðalgöngumaður getur greitt víxil, jafnan er víxilbafi gæti leitað fullnustu, 

hvort lieldur er fyrir gjalddaga eða eftir.
Greiða skal alla þá fjárhæð, er sá skyldi greiða, er fvrir er greitt.
Greiðsla skal fara fram í siðasta lagi næsta dag eftir þann dag, er afsögn 

vegna greiðslufalls siðast hefði orðið gerð.

60. gr.
Hafi meðalgöngumaður, er heima á á greiðslustaðnum, samþykkt víxil, eða 

sé vísað á einn eða fleiri nauðleitarmenn á víxlinum, er búi á greiðslustaðnum, 
skal vixilhafi sýna öllum þessum mönnum víxilinn og, ef með þarf, láta afsegja 
hann vegna greiðslufalls í síðasta lagi næsta dag eftir þann dag, er afsögn siðast 
hefði orðið gerð.

Sé afsögn eigi gerð á þessum fresti, er sá, er vísaði á nauðleitarmanninn, eða 
sá, er víxillinn var samþvkktur fyrir, og framseljendur þeir, er á eftir þeim 
koma, leystir frá skuldbindingum sinum.

61. gr.
Víxilhafi, sem neitar að taka við greiðslu meðalgöngumanns, glatar fullnustu- 

rétti sinum gegn þeim, er leystir hefðu orðið með greiðslunni.

62. gr.
Sanna skal greiðslu meðalgöngumanns með kvittun, er rituð sé á víxilinn, 

og skal þess getið, fvrir hvern greitt sé. Nú er þess eigi getið, og skal þá talið, að 
greitt sé fyrir útgefanda.

Afhenda skal meðalgöngumanni víxilinn, ásamt afsagnargerð, hafi hún fram 
farið.

63. gr.
Meðalgöngumaður, er víxil greiðir, öðlast réttindi þau, er víxillinn veitir, 

gegn þeim, er liann greiddi fyrir, og þeim, er samkvæmt víxlinum Iiáru áhyrgð 
gagnvart þeim manni; þó má hann eigi framselja víxilinn af nýju.

Framseljendur þeir, er koma á eftir þeim, er greitt var fvrir, levsast með 
greiðslunni.
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Bjóðist fleiri en einn meðalgöngumaður til að greiða, gengur sá þeirra fyrir, 
er flesta víxilskuldara lcysir. Sá, er incðalgöngumaður gerist gagnstætt ákvæði 
þessu, og veit hversu á stendur, glatar fullnusturétti sinum gegn þeini, er ella 
liefðu leystir orðið.

Níundi kapítuli.
Um samrit og eftirrit ni.rla.

1. Samrit.

64. gr.
Gefa má víxil út í fleiri samliljóða eintökum (samrit).
1 texta hvers eintaks skal greina, hvert það sé í röðinni; að öðrum kosti 

gildir hvert eintak sem sjálfstæður vixill.
Sérhver handhafi víxils, er eigi greinir, að hann sé gefinn út í einu eintaki 

(einritaður), getur krafizt þess, að sér séu, á sinn kostnað, fengin samrit af víxl- 
inuin. í því skyni skal liann snúa sér til þess, er næstur er fvrir framan liann; sá 
maður er skyldur til aðstoðar honum með tilmælum til þess, er næstur er á 
undan honum, og svo hver af öðrum, unz heiðnin kemur til útgefanda. Fram- 
seljendum er skylt að rita af nýju framsöl sín á nýju eintökin.

65. gr.
Greiðsla samkvæmt einu af víxileintökunum leysir undan víxilskvldunni, 

þótt eigi sé það áskilið, að liin eintökin skuli úr gildi felld með henni. Greiðandi 
áhvrgist þó eftir sem áður hvert það eintak, er samþvkki lians er ritað á og 
honum hefir eigi verið skilað.

Hafi framseljandi framselt ýmsum mönninn víxileintök, ábvrgist hann og 
framseljendur þeir, er á eftir honum koma, hvert það eintak, sem nafnritun 
þeirra er á og eigi hefir verið skilað aftur.

66. gr.
Nú sendir víxilhafi eitt af víxileintökunum til samþvkkis, og skal hann þá 

rita á liin eintökin nafn þess manns, er þetta eintak er hjá. Skylt er þeim manni 
að skila því til löglegs handhafa annars víxileintaks.

Xú neitar hann að skila eintaki þessu, og getur víxilhafi þá eigi leitað fulln- 
ustu fyrr en hann hefir sannað með afsagnargerð:

1. að sér hafi eigi verið skilað eintaki því, er til samþykkis var sent, þótt hann 
hafi krafizt þess, og

2. að hann hafi eigi getað fengið sainþykki eða greiðslu samkvæmt öðru eintaki.

2. Eftirrit.

67. gr.
Hverjum handhafa vixils er rétt að taka eftirrit af honum.
Eftirrit vixils skal nákvæmlega fvlgja frumvixlinum, og skal það hafa að
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geyma eftirrit af framsölum og öðrum áritunum, sem á frumvixlinum eru. Þess 
skal getið í eftirritinu, live langt eftirritunin nær.

Framselja má víxileftirrit, svo og rita á það áhyrgðarskuldbindingu, með 
sama hætti og sömu áhrifum sem um frumvíxil væri að ræða.

68. gr.
1 vixileftirriti skal þess getið, hver frumvíxilinn hafi með höndum, og er 

þeim manni skvlt að skila löglegum handhafa eftirritsins frumvíxlinum.
Nú færist hann undan því, og getur þá handhafi eftirritsins eigi leitað fulln- 

ustu hjá þeim, er framselt hafa eftirritið eða ritað á það ábyrgðarskuldbindingu, 
fyrr en hann liefir sannað það með afsagnargerð, að sér hafi eigi verið skilað 
frumvíxlinum, þótt liann liafi krafizt þess.

Hafi verið rituð á frumvixilinn, eftir síðasta framsal áður en eftirritið var 
gert, þessi athugasemd: „eftirleiðis er aðeins framsal á eftirrit gilt“, eða önnur 
áritun sama efnis, eru framsöl þau, er seinna eru rituð á frumvíxilinn, ógild.

Tíundi kapítuli. 
l'rn breytingar á víxli.

69. gr.
Nú eru breytingar gerðar á texta víxils, og eru þá þeir, er ritað hafa nöfn 

sín á víxilinn eftir að breytingin var gerð, skuldbundnir i samræmi við hinn 
hreytta texta, en hinir, er áður höfðu ritað nöfn sin á víxilinn, eru skuldbundnir 
í samræmi við liinn upphaflega texta hans.

Ellefti kapítuli.
Um fyrningu víxla.

70. gr.
Allar kröfur samkvæmt víxlinum á liendur samþvkkjanda fvrnast á þremur 

árum frá gjalddaga.
Kröfur víxilhafa á hendur framseljendum og útgefanda fyrnast á einu ári 

frá þeim degi, er afsagnargerð fór fram, enda hafi afsögn verið gerð á réttum 
tíma, eða á einu ári frá gjalddaga, liafi fyrirvari verið gerður um fullnustu án 
kostnaðar.

Fullnustukröfur framseljanda á hendur öðrum framseljenduin eða útgef- 
anda fyrnast á sex mánuðum frá þeim degi, er framseljandi leysti víxilinn til sín, 
eða frá þeim degi, er fyrningu var slitið gagnvart honum.

71. gr.
Fyrningu vixils er slitið, er stefna er hirt í víxilmáli, krafa gerð í máli um 

notkun víxilkröfu til skuldajafnaðar án gagnsóknar, vixilkröfunni lýst i bú
Alþt. 1933. A. f46. löggjafarþing). 183
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skuldunauts, er tekið hefir vetið til opinberra skipta, eða kröfunní lýst fyrir 
skiptarétti, er skuldunautur leitar nauðasamninga án gjaldþrotameðferðar á búi 
sinu. Fyrningu víxils er og slitið, ef sá, sem sóttur er um víxilkröfu, tilkynnir lög- 
sóknina (litis denuntiatio) einliverjum, sem er fyrir frainan liann á víxlinum. 
Sá, er slíka tilkynningu fær, getur slitið fyrningu þá, er ræðir um í 1. málsgr. 70. 
gr., með því að tilkynna samþykkjanda lögsóknina.

Fyrningu víxils er slitið með stefnu til erlends dómstóls, ef skuldunautur á 
heimili í því landi, eða hann ber fram varnir i málinu, en ber það þó eigi fyrir 
sig, að dómstóllinn sé eigi dómbær, eða stefnan er birt honum sjálfum. Tilkynn- 
ing um lögsókn (litis denuntiatio) við erlendan dómstól slítur fvrningu með 
sama hætti og stefna. Sömuleiðis er fvrningu slitið, er víxilkrafa er notuð til 
skuldajafnaðar í máli, sem rekið er fyrir erlendum dómstóli, samkvæmt þeim 
lögum, er þar gilda.

Fyrningu er slitið með lýsingu víxilkröfu i bú skuldunauts, er tekið befir 
verið erlendis til opinberra skipta, ef skuldunautur átti beima í þvi landi, er 
skiptameðferðin hófst.

Fyrningu er eigi slitið gegn öðrum víxilskulduruin en þeim, er einbverri 
af fyrrnefndum gerðum er beint að, en fvrningarslitin koma ölluni þeim að not- 
um, sem eru fyrir framan þann á víxlinum, er fyrningu sleit.

Nú liefir fyrningu verið slitið, en lögsóknin er eigi til lykta leidd, og befst 
þá nýr fyrningarfrestur frá þeim degi, er málið síðast var til meðferðar í rétti.

Nú verður gerð til slita fyrningar eigi komið fram vegna tálmana þeirra, sem 
ræðir um í 54. gr., og glatast þá vixilréttur eigi, ef fvrningu er slitið innan mán- 
aðar frá þvi að tálmuninni lauk.

Tólfti kapituli.
Almenn ákvæði.

72. gr.
Nú ber gjalddaga víxils á löglielgan dag eða bankafrídag, og verður greiðslu 

þá eigi krafizt fyrr en næsta virkan dag á eftir. Allar aðrar gerðir, er varða víxil- 
inn, svo sem sýning til samþvkkis og afsagnargerð, má einnig aðeins fram- 
kvæma á virkum degi.

Nú á gerð fram að fara á tilteknum fresti, og er lokadagur frestsins lög- 
belgur dagur, og lengist fresturinn þá til næsta virks dags á eftir. Aðrir lögbelgir 
dagar innan frestsins skulu taldir með, er fresturinn er reiknaður.

Nú er kveðið á um frest í lögum þessum eða sérstökum ákvæðum, og telst 
þá dagur sá, er fresturinn er talinn frá, eigi með í frestinum.

Frestsdagar til greiðslu eftir gjalddaga gilda eigi um víxla.

73. gr.
Nú glatast víxill, er greiðast á bér á landi, og má þá ógilda hann með dómi, 

samkvæmt þeim reglum, sem gilda um ógilding skjala með dómi. Ógildingar- 
mál skal böfða á greiðsbistað vixilsins.
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Þegar stefna í ógildingarmáli er löglega birt, er útgefandi skyldur að gefa út 
nýjan víxil. Hafi hinn glataði vixill verið samþykktur, er samþykkjandi skyldur 
til að greiða liann á gjalddaga, þeim manni, er sannar rétt sinn til að taka við 
greiðslu. Setja skal þó útgefanda eða samþykkjanda næga tryggingu unz víxill- 
inn er dæmdur ógildur eða ábyrgð þeirra eftir liinum glataða víxli er horfin á 
annan hátt.

74. gr.
Nú hefir víxilkrafa fyrnzt eða víxilréttur glatazt fvrir vangeymslu, og er 

eiganda víxils rétt að sækja víxilskuldara um þá fjárhæð, er hann mundi vinna 
honum úr liendi, ef fjárlieimtan félli niður, sem um hverja aðra skuld.

ANNAR ÞÁTTUR 
Um eiginvíxla.

Þrettándi kapituli.

75. gr.
í eiginvíxli skal greina:

1. Orðið víxil í meginmáli skjalsins og á því máli, sem skjalið er ritað á.
2. Skilvrðislaust loforð um að greiða tiltekna upphæð peninga.
3. Gjalddaga.
4. Greiðslustað.
5. Nafn þess, er við greiðslu á að taka, eða ávísa má vixilfjárhæðinni til 

greiðslu. .
6. Útgáfustað og útgáfudag.
7. Undirskrift þess, er gefur skjalið út (útgefandi).

76. gr.
Nú brestur á, að greind séu i skjali öll þau atriði, sem nefnd eru i næstu 

grein hér á undan, og hefir skjalið þá eigi gildi sem eiginvíxill, nema þegar 
svo er ástatt sem segir siðar i þessari grein.

Sé gjalddagi eigi tilgreindur, telst víxillinn gjaldkræfur við sýningu.
Sé greiðslustaður eigi tilgreindur sérstaklega, skal útgáfustaður skjalsins 

talinn vera greiðslustaður, og þá einnig vera talinn sá staður, er greiðandi býr á.
Sé útgáfustaður eigi tilgreindur, skal líta svo á, að víxillinn hafi verið undir- 

ritaður á þeim stað, sem tilgreindur er við nafn útgefanda.

77. gr.
Um eiginvíxla gilda, að því leyti, sem þeim verður við komið, þau ákvæði, 

sem sett eru um vixla á hendur öðrum manni og varða:
framsal víxla (11.—20. gr.), 
gjalddaga (33.-37. gr.),
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greiðslu (38.—42. gr.),
fullnustu vegna greiðslufalls (43.—50. og 52.—54. gr.), 
milligöngu við greiðslu (55. gr. og 59.—63. gr.), 
eftirrit (67. og 68. gr.),
breytingar (69. gr.), 
fyrningu (70.—71. gr.),
löghelga daga, reikning á frestum og bann gegn frestdögum til greiðslu eftir 

gjalddaga (72. gr.),
glataða víxla (73. gr.), og
rétt víxilhafa til málsliöfðunar, er vixilkrafa er fyrnd eða glötuð fyrir van- 

geymslu (74. gr.).
Sömuleiðis gilda um eiginvíxla ákvæðin um víxla, er greiðast eiga hjá þriðja 

manni eða á öðrum stað en þeim, þar sem heimili greiðanda er (4. gr. og 27. 
gr.), um heimild til að áskilja vexti (5. gr.), um það, er víxilfjárliæð er tilgreind 
oftar en einu sinni og eigi hin sama i öll skiptin (6. gr.), um afleiðingar þess, 
að nafn er ritað á víxil með þeim atvikum, er segir i 7. gr., um það, er á víxli 
eru nafnritanir manna, er ritað hafa án umhoðs eða farið hafa út fvrir umboð 
sitt (8. gr.), og ákvæðin um víxla, er eigi voru fuílritaðir (10. gr.).

Ennfremur gilda um eiginvíxla ákvæðin um áhyrgð (30.—32. gr.). Sé 
eigi greint í áritun um ábyrgð, fyrir hvern hún sé tekin (31. gr. síðasta málsgr.), 
skal líta svo á, að liun sé tekin fyrir útgefanda.

78. gr.
Útgefandi eiginvíxils er skuldbundinn með sama hætti og samþykkjandi 

víxils á hendur öðrum manni.
Nú hljóðar eiginvixill nm greiðslu tilteknum tíma eftir sýningu, og skal 

þá sýna útgefanda liann, til áritunar um sýninguna, innan þess frests, sem getið 
er i 23. gr. Frestur frá sýningu telst þá frá þeim degi, er áritun útgefanda um 
sýningu er dagsett á víxlinum. Neiti útgefandi að rita á víxilinn um sýninguna 
eða að dagsetja áritunina, skal láta fara fram afsagnargerð um það (25. gr.), og 
telst fresturinn frá sýningu þá frá dagsetningu hennar.

ÞRIÐJI ÞÁTTUR
Um það, hve útlend lög koma til greina.

Fjórtándi kapítuli.

79. gr.
Hvort erlendur maður sé umkominn þess að gangast undir víxilskyldur, 

skal meta eftir lögum þess lands, er hann er rikisfastur í. Mæli þau lög svo fyrir, 
að lögum annars lands skuli beitt, skal eftir hinum siðastnefndu lögum farið.

Erlendur maður, sem eigi væri þess umkominn að gangast undir víxil- 
skyldur samkvæmt ákvæðum næstu málsgr. hér að framan, er þó samt sem
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áður skuldbundinn hér í landi, ef hann hefir gengizt undir skylduna í einhverju 
því landi, þar sem hann að lögum þess lands hefði verið þess umkominn að 
skuldbinda sig.

80. gr.
Um form víxilskuldbindingar skal dæma eftir lögum þess lands, þar sem 

undir skylduna var gengið.
Nú er víxilskuldbinding ógild samkvæmt fyrstu málsgr. þessarar greinar, en 

gild að lögum þess lands, þar sem síðar er gengizt undir skuldbindingu, og leiðir 
þá ógildi hinnar fyrri skuldbindingar eigi til þess, að hin siðari einnig skuli 
metin ógild.

Víxilskuldbinding, sem íslenzkur ríkisborgari gengst undir erlendis og full- 
næ'gir skilyrðum íslenzkra laga um form, skal talin gild liér á Iandi gagnvart 
öðrum islenzkum rikisborgara, þótt skuldhindingin ella myndi talin ógild sam- 
kvæmt ákvæðum fvrstu málsgr. þessarar greinar.

81. gr.
Um áhrif þess, að víxill á liendur öðrum manni er samþykktur eða eigin- 

vixill gefinn út, skal dæma eftir löguin þess lands, þar sem víxillinn á að greiðast.
Um áhrif annara vixilskuldbindinga skal dæma eftir lögum þess lands, þar 

sem undir þær var gengizt, enda sé eigi öðruvísi fyrir mælt.

82. gr.
Um fresti til að leita fullnustu skal fara eftir lögum þess lands, þar sem víx- 

illinn var gefinn út, hver víxilskuldara sem hlut á að máli.

83. gr.
Nú er svo litið á að lögum þess lands, þar sem víxillinn var gefinn út, að 

víxilliafi sé einnig eigandi kröfu þeirrar, er varð tilefni þess, að víxillinn var út 
gefinn, og skal þá farið eftir þeim lögum um það efni.

84. gr.
Fara skal eftir lögum þess lands, þar sem vixillinn á að greiðast, um það, 

hvort takmarka megi samþykki við nokkurn hluta víxilfjárhæðar og hvort vixil- 
hafi geti neitað að taka við greiðslu á nokkrum hluta víxilfjárhæðarinnar aðeins.

85. gr.
Um form afsagnargerðar og annara gerða, er nauðsvnlegar eru lil þess, að 

vixilrétti verði heitt eða hann varðveittur, og um frest til slikra gerða, skal farið 
eftir lögum þess lands, þar sem gerðin fer fram.

86. gr.
Fara skal eftir lögum þess lands, þar sem víxill á að greiðast, um það, liversu 

farið skuli að, ef vixill glatast eða er stolið.
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87. gr.
Eigi að beita erlendum lögum i dómsmáli, samkvæmt þeim fyrirmælum, 

sem um það eru sett, og séu dómnum eigi hin erlendu lög kunn, getur liann lagt 
fyrir hlutaðeigandi aðila að afla þeirra upplýsinga, er með þarf, um það efni.

FJÓRÐI ÞÁTTUR 
Lokaákvæði.

Fimmtándi kapítuli.

88. gr.
Afsögn samkvæmt lögum þessum gerir notarius publicus eða embættis- 

niaður sá, sem að lögum gegnir notarialstörfum. Náist eigi til þessa embættis- 
manns í tækan tíma, má láta breppstjóra eða einn stefnuvott gera afsögnina.

89. gr.
Afsagnar má beiða munnlega, þann sem á að gera liana, ef víxillinn er feng- 

inn honum.
90. gr.

Sé afsagnar á sama víxli krafizt hjá fleirum á sama stað, þarf eigi meira en 
eina afsagnargerð.

91. gr.
Afsagnargerðir skulu, sé eigi um annað samið, fara fram á tímabilinu frá 

kl. 9 árdegis til kl. 7 siðdegis, i starfhýsi lilutaðeigandi manns, eða á lieimili lians, 
eigi liann ekkert starfbýsi á afsagnarstaðnum. Sé sá eigi viðstaddur, er þola skal 
afsagnargerð, má gera liana í eða lijá starfhýsi lians eða heimili. Sé eigi starf- 
hýsi hans eða heimili kunn, og geti sá, er afsögn gerir, eigi fengið vitneskju um 
þau lijá lögreglustjórn þess staðar, skal geta þess i afsagnargerðinni.

Því, sem liér var fvrir mælt um stað og stund afsagnargerðar, skal einnig 
beita, eftir þvi sem við á, um sýningu víxils til samþykkis eða til greiðslu.

92. gr.
Nú á afsögn vegna greiðslufalls frám að fara, og býðst sá, sem afsögn á að 

gera hjá, til að greiða víxilinn að nokkru eða öllu, og skal þá sá, sem afsögn 
gerir, veita fénu móttöku, enda sé enginn annar maður viðstaddur, er veitt geti 
því móttöku fyrir gerðarbeiðanda hönd. Rita skal kvittun fyrir greiðslunni á 
víxilinn, og sé víxilfjárhæðin greidd að fullu, ásamt vöxtum þeim, er áskildir 
kunna að liafa verið, sbr. 5. gr., skal afhenda víxilinn þeim, er greiðir liann, ef 
gerðarbeiðandi liefir eigi látið öðruvísi um mælt við þann, er afsögn gerir.

93. gr.
1 afsagnargerð skal rita: eftirrit af víxlinum eða eftirriti lians og öllu því, 

er á honum stendur, tilmæli eða kröfu gerðarbeiðanda og svar þess, er afsögn
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er gerð lijá; hafi hann engn svarað eða eigi fundizt, skal þess getið; svo skal 
og greina stað og stund afsagnargerðarinnar, og skal sá, er afsögn gerir, rita 
nafn sitt undir.

Á víxilinn eða eftirrit hans skal rita vottorð uni afsagnargerðina.

94. gr.
Færa skal afsagnargerð orðrétta inn í notarialbók lögsagnaruindæinisins. 

Hafi hreppstjóri eða stefnuvottur gert afsögn, skal hann senda staðfest eftirrit 
af afsagnargerðinni til notarius innan þriggja daga frá afsagnardegi.

Eftirrit af afsagnargerð má eigi veita öðrum en gerðarbeiðanda.

95. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi víxillög 

fyrir Island, nr. 1 13. jan. 1882, og 10. gr. laga um víxilmál og víxilafsagnir, nr. 2 
13. jan. 1882. Þó skal ákvæðum vixillaganna frá 13. jan. 1882, öðrum en ákvæð- 
um þeirra um afsagnargerðir, beitt um víxla, er út voru gefnir áður en lög þessi 
öðlast gildi.

Ed. 936. Lög
um tékka.

(Afgreidd frá Ed. 2. júní).

FYRSTI KAPÍTULI.
Vm útgúfu tékka og form.

1- gr.
í tékka skal greina:

1. Orðið tékka í meginmáli skjalsins og á því máli, sem skjalið er ritað á.
2. Skilyrðislaus tilmæli um að greiða ákveðna upphæð peninga (tékkafjár- 

hæð).
3. Nafn þess, er greiða skal (greiðslubanki, sbr. 3. gr.).
4. Greiðslustað.
5. Útgáfustað og útgáfudag tékkans, og
6. Undirskrift þess, er tékkann gefur út (útgefandi).

2. gr.
Nú brestur á, að greind séu í skjali öll þau atriði, sem nefnd eru i næstu 

gr. hér á undan, og hefir skjalið þá eigi tékkagildi, nema þegar svo er ástatt 
sem segir síðar í þessari grein.

Sé greiðslustaður eigi tilgreindur sérstaklega, skal sá staður, sem tilgreind- 
ur er við nafn greiðslubankans, talinn vera greiðslustaður tékkans. Séu fleiri 
staðir en einn tilgreindir við nafn greiðsluhankans, er tékkinn gjaldkræfur á 
þeim stað, er nefndur er fyrstur.
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Sc greiðslustaður eigi tilgreindur nieð þeim liætti, er nú var sagt, eða með 
öðrum hætti, er tékkinn gjaldkræfur á þeim stað, þar sem greiðslubankinn 
á aðalaðsetur sitt.

Sé útgáfustaður eigi tilgreindur, skal líta svo á, að tékkinn hafi verið und- 
irritaður á þeim stað, sem tilgreindur er við nafn útgefanda.

3. gr.
Tékka má aðeins gefa út á hendur banka eða sparisjóði, sbr. 54. gr.
Avísanir, sem gefnar eru út á hendur öðrum en banka eða sparisjóði, hafa 

eigi tékkagildi, enda þótt þær fullnægi skilvrðum þeim, sem sett eru í 1. gr., 
sbr. 2. gr.

4. gr.
Útgefandi skal hafa til umráða fé lijá greiðslubankanum, er honum sé 

heimilt, samkv. samningi við greiðslubankann, að ráðstafa með tékkum.

5. gr.
Tékki má hljóða um greiðslu:
til tiltekins manns, hvort sem bætt er við eða eigi orðunum „eða þess, er 

hann framselur“,
til tiltekins manns, með viðbótinni „eigi til frainsals“ eða samsvarandi 

orðum, eða
til handhafa.
Nú er tékki gefinn út til tiltekins manns, og bætt við orðunum „eða til 

handhafa“ eða samsvarandi orðum, og skal þá líta svo á, sem tékkinn sé gefinn 
út til handhafa.

Nú er eigi greint i tékka, liver við horgun eigi að taka, og skal þá einnig 
lita svo á, sem tékkinn sé gefinn út til handhafa.

6. gr.
Tékka má gefa út til ráðstöfunar útgefanda sjálfs.
Gefa má tékka út fyrir reikning þriðja manns.
Tékka má eigi gefa út á liendur útgefanda sjálfum. Þó má gefa út tékka, 

er eigi hljóðar um greiðslu til handhafa, milli tveggja starfsdeilda sama banka.

7. gr.
Sé í tékka gefið loforð um vexti, skal meta það sem óskráð.

8. gr.
Tékki getur hljóðað um greiðslu hjá öðrum banka en greiðslubankanum, 

annaðhvort á þeim stað, þar sem hann hefir aðsetur sitt, eða á öðrum stað.

9- gr-
Nú er fjárhæð tilgreind í tékka hæði með bókstöfum og með tölustöfum, 

og ber upphæðum þessum eigi saman, og gildir þá sú fjárliæðin, sem með bók- 
stöfum er skráð.



Pingskjal 936 1465

Sé fjárhæðin tilgreind oftar en einu sinni í tékkanum, annaðhvort með 
bókstöfuin eða með tölustöfum, og beri þeim eigi saman, gildir hin lægsta upp- 
hæðin ein.

10- gr-
Séu á tékka nöfn nianna, er hrestur liæfi til að taka á sig tékkaskyldu, 

fölsuð nöfn, nöfn, sem fundin eru upp, eða nafnritanir, sem af öðrum ástæð- 
um eigi baka þeim skuldbindingu, er þau rituðu, eða þeim manni, er þau voru 
rituð í nafni lians, er þó skuldbinding hinna tékkaskuldaranna gild, þrátt 
fyrir það.

H- gr-
Sá, sem ritar nafn sitt á tékka fvrir liönd annars manns, en liefir eigi um- 

boð til þess, verður sjálfur skuldbundiiin eftir tékkanum, enda öðlast hann, 
er liann hefir greitt tékkann, sama rétt og hinn myndi liafa öðlazt. Sama gildir 
um þann mann, er farið hefir út fyrir umboð sitt.

12. gr.
Útgefandi ábvrgist greiðslu tékkans. Hver sá fvrirvari, er hann setur og 

miðar til þess að undanþiggja hann áhvrgð á greiðslu tékkans, skal metinn sem 
óskráður væri.

13. gr.
Nú er tékki eigi ritaður að fullu, er liann er gefinn út, og er liann seinna 

fvlltur út á annan veg en um liafði verið samið, og verður þetta þá eigi borið 
fyrir við tékkahafann, nema hann liafi vitað hetur, er hann fékk tékkann, eða 
sýnt af sér stórkostlegt gálevsi.

ANNAR KAPÍTULI.
L’m framsal tékka.

11. gr.
Tékka, sem hljóðar um greiðslu til tiltekins manns, má framselja, með á- 

ritun á hann, þriðja manni (framsalshafa), enda þótt tékkinn sé eigi berum 
orðum gefinn út til framsals.

Tékki, sem liljóðar um greiðslu til tiltekins manns, með viðbótinni „eigi 
til framsals“ eða samsvarandi orðum, verður aðeins framseldur með því formi 
og með þeim áhrifum, sem gilda um almennt framsal kröfn.

Framselja má tékka einnig til útgefanda, til fyrri frainseljanda eða áhyrgð- 
armanns. Þessir menn geta framselt tékkann aftur.

15. gr.
Framsal skal vera skilyrðislaust. Sé það skilvrðum bundið, skal meta þau 

sem óskráð væru.
Framsal á nokkrum liluta tékkafjárhæðarinnar aðeins er ógilt.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 184
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Framsal frá greiðslubankanum er einnig ógilt.
Framsal til handhafa gildir sem evðuframsal.
Framsal til greiðslubankans gildir einungis sem kvittun, nema þá er svo 

stendur á, að hankinn hefir fleiri starfsdeildir en eina og tékkinn er gefinn út 
á liendur annari starfsdeild en þeirri, sem liann er framseldur.

16. gr.
Framsal skal rita á tékkann sjálfan eða á miða, sem festur er við hann 

(allonge). Framseljandi skal undirrita það.
Framsal er gilt, þótt eigi sé greint í því, liverjum tékkinn er framseldur, 

eða framseljandi aðeins hafi ritað nafn sitt (eyðuframsal). I liinu síðarnefnda 
tilfelli er framsalið þó því aðeins gilt, að það sé ritað á hakhlið tékkans eða á 
miða, sem við tékkann er festur.

17. gr.
Við framsalið hverfa öll þau réttindi, er tékkinn veitir, til framsalshafa.
Sé framsalið eyðuframsal, getur tékkaliafinn:

1. fyllt það með nafni sjálfs sin eða annars manns,
2. framselt tékkann að nýju með eyðuframsali eða til ákveðins manns, eða
3. afhent tékkann þriðja manni, án þess að fylla eyðuframsalið eða rita fram- 

sal á tékkann.
18. gr.

Sá, er ritað hefir framsal á tékka, ábvrgist greiðslu hans, nema hann hafi 
sérstaklega undanskilið sig þeirri ábyrgð.

Hann getur lagt hann við því, að tékkinn sé framseldur aftur, og er liann 
þá laus við áhyrgð gagnvart þeim, er tékkann fá framseldan eftir það.

19- gr.
Sá, sem hefir i hönduni tékka, er framselja má samkv. 1. mgr. 14. gr., skal 

talinn réttur tékkahafi, ef hann sannar rétt sinn með óslitinni röð af framsöl- 
um, þótt hið síðasta framsal sé ey.ðuframsal. Framsöl, er út liafa verið strik- 
uð, skulu um þetta efni metin sem óskráð væru. Nú er annað framsal næst á 
eftir eyðuframsali, og skal þá litið svo á, sem sá, er undir það framsal hefir 
ritað, liafi öðlazt tékkann við eyðuframsalið.

20. gr.
Nú er framsal ritað á tékka, sem hljóðar um greiðslu til handhafa, og her 

þá sá, sem framsalið ritaði, áhvrgð samkvæmt þeiin reglum, er um fullnustu 
gilda, en tékkinn greiðist handliafa eftir sem áður.

21. gr.
Nú hefir tékki komizt úr vörzlum manns með einhverju móti, og er þá 

handliafa tékkans, er sannar rétt sinn með þeim liætti, sem segir í 19. gr., eða 
sé um tékka að ræða, sem hljóðar um greiðslu til liandhafa, eigi skylt að skila



tékkanum, nema hann hafi vitað betur,.er hann fékk tékkann, eða sýnt af sér 
stórkostlegt gáleysi.

Pingskjal 936 1467

22. gr.
Nú er lögsókn liafin út af tékka, og getur varnaraðili þá eigi horið fram 

neinar þær varnir gegn tékkahafa, er lúta að viðskiptuni hans við útgefanda cða 
þá, er áður áttu tékkann, nema þvi aðeins, að tékkahafi, er liann eignaðist 
tékkann, hafi af ásettu ráði viljað haka skuldara tjón.

23. gr.
Séu orðin „til innheimtu“ í framsali, eða önnur orð, sem aðeius felst í um- 

boð, getur tékkahafi neytt allra þeirra réttinda, er tékkinn veitir, en eigi fram- 
selt hann, nema framsali til umboðs.

Tékkaskuldarar mega þá hera þær varnir einar fram gegn tékkahafa, er 
bornar vrðu fram gegn framseljanda.

Umboð það, er felst í framsali til umhoðs, fellur eigi úr gildi, þótt umbjóð- 
andi andist eða missi hæfi til að taka á sig skuldhindingar.

24. gr.
Framsal, sem ritað er eftir að afsagnargerð hefir fram farið, sbr. síðustu 

málsgr. 40. gr., eða eftir lok sýningarfrests, hefir aðeins áhrif sem almennt 
framsal kröfu.

Ódagsett framsal skal talið ritað áður en afsagnargerð fór fram eða fyrir 
lok frests þess, er ræðir um í næstu málsgr. hér að franian, nema annað sannist.

ÞBIÐ.II KAPITULI.
L’m árilaair greiðslubaakaas á lékka.

25. gr.
Hafi greiðsluhankinn látið rita á tékka áritun, er skilja má á þá leið, að 

tékkinn muni verða greiddur (bókað, athugað eða þvi um líkt), eða liafi hann 
látið rita nafnritun sína á framhlið tékkans, er lionum skylt að leysa til sín 
tékkann, sé hann sýndur til greiðslu innan þess frests, sem kveðið er á um í 
29. gr.

Aritanir greiðsluhankans á tékka, er fela í sér viðtækari greiðsluskyldu en 
þær áritanir, er ræðir um í 1. málsgr. þessarar gr., liafa þó eigi frekari áhrif 
en þar segir.

Levsi greiðsluhankinn eigi tékkann til sin, er hann er sýndur honum, á 
tékkahafi, eins þó útgefandi sé, beina kröfu á hendur lionuni um greiðslu alls 
þess, er krefjast má samkv. 45. og 46. gr.
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FJÓRÐI KAPITLLI.
Um ábyrgð á tékkakröfu (aval.).

26. gr.
Tryggja niá greiðslu tékka með ábyrgð á allri tékkáf járhæðinni eða nokkr- 

uni liluta hennar. Abyrgð getur tekið á sig jafnt þriðji maður sem einliver 
tékkaskuldaranna, að greiðslubankanum undanskildum.

Abvrgð skal rituð á tékkann eða á miða, sem við hann er festur, og skal 
henni lýst með orðunum „sem ábyrgðarmaður“ cða með öðrum samsvarandi 
orðatiltækjum.

Abyrgðin skal undirrituð af þeiin, er í bana gengur. Xafnritun ein sér á 
framhlið tékkans skal inetin sem ábyrgð, nema um nafnritun útgefanda sé 
að ræða.

í ábvrgð skal greina, fyrir livern hún sé tekin. Nú er það eigi gert, og telst 
liún þá tekin fvrir útgefanda.

27. gr.
Ábyrgðarmaður er skuldbundinn með sama liætti og sá maður, er hann 

gekk í ábyrgðina fyrir.
Skuldbinding hans er gild, þótt skuldbinding þess manns, er liann gekk j 

ábyrgðina fyrir, sé ógild, enda stafi ógildi hennar eigi af formgalla.
Greiði ábyrgðarmaður tékka, öðlast liann allan rétt samkvæmt tékkanum 

gegn þeim manni, er liann gekk í ábyrgð fyrir, og þeim mönnum, er samkvæmt 
tékkanum bera ábyrgð gagnvart honuni.

FIMMTI KAPITLLI.
Um sýningu tékka og greiðslu.

28. gr.
Greiða skal tékka, er liann er sýndur. Meta skal sem éiskráð væri livert 

það ákvæði, er í bága við þetta fer.
Enda þótt tékki sé sýndur til greiðslu fvrir þapn dag, sem talinn er vera 

útgáfudagur lians, þá er liann þó gjaldkræfur á sýningardegi.

29. gr.
Tékka, sem gefinn er út hér á landi og greiðast á innanlands, skal sýna til 

greiðslu innan 30 daga.
Tékka, sem gefinn er út i öðru landi í Evrópu, eða í landi, scm liggur að 

Miðjarðarliafinu, skal sýna til greiðslu innan 40 daga, og tékka, sem gefinn er 
út i annari heimsálfu, innan 70 daga.

Frestir þeir, sem að ofan greinir, skulu taldir frá útgáfudegi þeim, sein í 
tékkanum greinir.
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30. gr.
X’ú cr tékki gefinn út milli tveggja staða með mismunandi tímatali, og skal 

þá reikna út þann dag i tímatali greiðslustaðarins, er til útgáfudagsins svarar, 
og miða við liann.

3L gr.
Afhending tékka til greiðslujöfnunarstöðvar (elearing-house) jafngildir 

sýningu hans tit greiðslu.

32. 8r-
Hafi útgefandi tilkynnt greiðslubankanum, að liann afturkalli tékkann, 

er greiðslubankanum eigi heimilt að innleysa tékkann, sbr. þó 25. gr.
Xú liefir tékki eigi verið afturkallaður, og er greiðslubankanum þá heim- 

ilt að innlevsa hann, þótt sýningarfrestur sé liðinn.

33. gr.
Xú andast útgefandi eftir útgáfu tékka eða missir hæfi til að taka á sig 

skuldhindingar, og varðar það engu um gildi tékkans.

34. gr.
X’ú greiðir greiðslubankinn tékka, og getur liann þá krafizt þess, að tékk- 

inn sé aflientur sér með áritaðri kvittun tékkahafa.
Tékkahafi getur eigi neitað að taka á móti greiðslu á nokkrum hluta 

tékkafjárhæðarinnar aðeins.
Xú er nokkur hluti tékkafjárhæðar greiddur, og getur greiðslubankinn þá 

krafizt þess, að þeirrar greiðslu sé getið á tékkanum og að sér sé fengin sér- 
stök kvittun fvrir lienni.

35. gr.
X’ú greiðir greiðsluhankinn tékka, sem ræðir um i 1. málsgr. 14. gr., og er 

honuni þá skvlt að fullvissa sig um, að framsölin séu í réttri og samfelldri röð, 
en eigi þarf hann að ganga úr skugga um það, hvort undirskriftir framseljenda 
séu ófalsaðar.

36. gr.
Hljóði tékkinn um greiðslu í mynt, sem eigi er gjaldgeng á greiðslustaðnum, 

má, fram að lokum sýningarfrestsins, greiða fjárhæðina í mynt þeirri, sem 
gjaldgeng er á greiðslustaðnum, eftir gengi hennar á greiðsludegi. Sé tékkinn 
eigi greiddur við sýningu, getur tékkahafi krafizt þess, að fjárhæðin sé greidd 
i mynt þeirri, sem gjaldgeng er á greiðslustaðnum, hvort sem hann heldur vill 
eftir gengi liennar á sýningardegi eða á greiðsludegi.

Þegar reikna á gildi erlendrar mvntar, skal farið eftir þvi, sem verzlunar- 
tízka er á greiðslustaðnum, enda hafi útgefandi eigi kveðið svo á, að tékka- 
fjárhæðina skuli greiða eftir gengi, sem ákveðið er í tékkanum sjálfum.

Akvæði þessi gilda eigi, er útgefandi hefir mælt svo fyrir, að greitt skuli 
í vissri, ákveðinni mynt (fyrirvari um virka greiðslu í erlendri mynt).

Sé tékkafjárhæð greind í myntartegund, er hefir sama nafn en misnmn-
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andi gildi í landi því, þar sem tékkinn er gefinn út, og í landi því, þar sem hann 
á að greiðast, ern líkurnar fvrir því, að átt sé við inynt greiðslustaðarins.

SJÖTTI KAPITULI.
Um strikaða tékka.

37. gr.
Ctgefandi eða handhafi tékka geta strikað liann, með þeim áhrifum, sein 

í 38. gr. segir.
Strikunin er fólgin i því, að tvö samhliða strik eru dregin á framhlið 

tékkans.
Strikun er ýmist almenn eða sérstök. Alinenn er strikunin, ef ekkert er 

skráð milli strikanna eða þar eru skráð orðin „til hanka“ eða samsvarandi orð. 
Sérstök er strikunin, ef nafn tiltekins banka er skráð milli strikanna.

Brevta má almennri strikun í sérstaka strikun, en eigi sérstakri í almenna.
Strikun eða nafn hins tilgreinda banka verður eigi, svo gilt sé, strikað 

út aftur.

38. gr.
Tékka, sem almenn strikun er á, má greiðsluhankinn aðeins greiða öðrum 

banka eða einliverjum viðskiptamanni sínum.
Tékka, sem sérstök strikun er á, má greiðsluhankinn aðeins greiða hinum 

tilgreinda hanka, eða, sé það greiðsluhankinn sjálfur, þá einhverjum viðskipta- 
manni sínuni. Þö má hanki sá, sem nefndur er milli strikanna, fela öðrum 
hanka að innheimta tékkann fvrir sig.

Strikaðan tékka má hanki aðeins eígnast frá einhverjum viðskiptamanna 
sinna eða frá öðrum hanka. Hann má eigi taka slíkan tékka til innheimtu fvrir 
aðra en þá, er nú voru nefndir.

Greiðsluhankinn má eigi innleysa tékka, sem á eru fleiri en ein sérstök 
strikun. Þetta gildir þö eigi, séu strikanirnar aðeins tvær og önnur til inn- 
lieimtu á greiðslujöfnunarstöð.

Xú gætir banki eigi ákvæða greinar þessarar, og áhvrgist hann þá tjón það 
allt, er af því leiðir, þó eigi með hærri uppliæð en fjárhæð tékkans.

39. gr.
Xú eru orðin „til reiknings“ („nur zur Verreehnung“) eða samsvarandi 

orðatiltæki skráð þversum á framhlið tékka, og skal tékkinn þá talinn vera 
strikaður.
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SJÖUNDI KAPITULI.
Vm fnllnnstn vegna greiðslnfalls.

40. gr.
Sé tékki eigi greiddur, er hann er sýndur til greiðslu á réttum tíma, getur 

handhafi hans krafizt fullnustu hjá framseljendum, útgefanda og öðrum tékka- 
skuldurum, enda sé greiðslufallið sannað:
1) með opinberri gerð (afsagnargerð), '
2) með dagsettri vfirlýsingu greiðslubankans, ritaðri á tékkann, og sé þar til- 

greindur sýningardagurinn, eða
3) með dagsettri yfirlýsingu frá greiðslujöfnunarstöð, um að tékkinn hafi 

verið afhentur þangað á réttum tíma og eigi fengizt greiddur.
Orðið „afsögn“ merkir i lögum þessum einnig yfirlýsingar þær, sem getið 

er um i 2) og 3) liér að framan, enda sé eigi á annan veg fyrir mælt í lögunum.

41. gr.
Afsögn skal gera áður en sýningarfrestur sé liðinn.
Nú hefir tékki verið sýndur til greiðslu á síðasta degi sýningarfrestsins, og 

má þá afsögn gera næsta virkan dag þar á eftir.

42. gr.
Tékkahafi skal senda siðasta framseljanda og útgefanda tilkynningu um 

greiðslufallið innan 4 virkra daga eftir afsagnardag, eða, hafi verið gerður fvr- 
irvari um fullnustu án kostnaðar, þá eftir sýningardag. Hver framseljandi skal, 
í síðasta lagi á öðrum virkum degi eftir að hann fékk slíka tilkvnningu, skýra 
þeim framseljanda, er næstur er fvrir framan hann, frá tilkvnningu þeirri, er 
hann fékk, og greina nafn og heimili þeirra, sem áður hafa sent tilkynningar, 
og skal þannig haldið áfram þar til kemur að útgefanda. Frestir þeir, sem að 
ofan eru nefndir, teljast frá móttöku næstu tilkynningar á undan.

Þegar tilkvnning er send tékkaskuldara samkv. þvi, sem fvrir er mælt í 
næstu málsgr. hér á undan, skal einnig senda þeim manni, er gengið hefir í á- 
byrgð fyrir þann skuldara, samsvarandi tilkynningu og á sama fresti.

Nú hefir framseljandi eigi greint heimili sitt, eða tilgreint það svo, að ólæsi- 
legt er, og er þá nægilegt, að tilkynning sé send þeim framseljanda, sem næstur 
er fyrir framan hann á tékkanum.

Sá, sem skyldur er til að senda tilkvnningu, getur gert það með hverjum 
hætti sem vera skal, jafnvel með því aðeins að endursenda tékkann.

Honuni her að sanna, að liann hafi sent tilkvnninguna áður en frestur sá 
var liðinn, er hann hafði til að senda hana. Tilkvnning telst send nógu snemma, 
ef hréf, er hefir liana að geyma, er afhent pósti áður en fresturinn er liðinn.

Sá, sem eigi sendir tilkvnningu innan nefnds frests, glatar eigi fullnustu- 
rétti sínum, en áhvrgjast skal hann allt það tjón, er af vanrækslu lians hlýzt; 
skaðabæturnar mega þó eigi fara fram úr tékkafjárhæðinni.
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43. gr.
Nú er rituð á skjalið athugasemdin „fullnusta án kostnaðar“, „án afsagn- 

ar“ eða því uni lík athugasemd, og undirrituð af útgefanda, framseljanda eða 
áhyrgðarmanni, og þarf tékkahafi þá eigi að láta afsegja tékkann vegna 
greiðslufalls, til þess að halda fullnusturétti sínum.

Fyrirvari þessi leysir tékkahafa hvorki undan því að sýna tékkann innan 
frests þess, sem til þess er settur, né undan því að senda tilkvnningu þá, sem 
mælt er fyrir um í 42. gr. Sönnun þess, að fresturinn hafi verið látinn hjá liða, 
hvílir á þeim, sem hera vill það fyrir sig gagnvart tékkahafa.

Hafi útgefandi sett fvrirvarann, hefir hann gildi gegn öllum tékkaskuld- 
iirum. Hafi framseljandi eða áhyrgðarmaður sett liann, hefir hann aðeins gildi 
gegn þeim, er setti hann. Nú hefir tékkahafi látið afsagnargerð fram fara, þrátt 
fyrir fyrirvara af hálfu útgefanda, og verður hann þá sjálfur að bera kostnað 
allan af lienni. Sé fyrirvarinn hinsvegar settur af framseljanda eða ábvrgðar- 
manni, má krefja hvern tékkaskuldara sem vill um afsagnarkostnaðimi, hafi 
afsögn verið gerð.

44. gr.
Tékkaskuldararnir hera allir fyrir einn og einn fyrir alla áhvrgð gagn- 

vart tékkahafa.
Tékkahafa er rétt að beina kröfu sinni gegn hverjum sem hann vill af 

þessum mönnum, gegn einum þeirra sér eða fleirum saman, og þarf hann 
eigi að fara eftir þeirri röð, sem skuldhindingar þeirra eru i á tékkanum.

Sama rétt á liver tékkaskuldari, sem levst liefir tékkann til sín.
Nú er mál höfðað gegn einum af tékkaskuldurunum, og er það eigi því 

til fvrirstöðu, að krafa sé gerð gegn hinum, þó að þeir séu á tékkanum á eftir 
þeim, er fyrstur var lögsóttur.

45. gr.
Tékkahafi getur krafizt hjá þeim, er hann leitar fullnustu hjá:

1) þess hluta tékkafjárliæðarinnar, er eigi var greiddur,
2) vaxta af þeirri upphæð, 6'/í ársvaxta frá sýningardegi, og
3) kostnaðar við afsagnargerð og við tilkvnningar samkv. 42. gr. og annars 

kostnaðar, er hann liefir haft.

46. gr.
Sá, sem tékka levsir til sín, getur krafizt af þeim tékkaskuldurum, er á- 

byrgð hera gagnvart honum:
1) allrar þeirrar fjárhæðar, sem liann liefir greitt,
2) vaxta af þeirri uppliæð frá þeim degi, cr liann greiddi hana, 6% i árs- 

vexti, og
3) kostnaðar, er hann hefir haft.

47. gr.
Hver sá tékkaskuldari, er krafinn er eða krefja má um fullnustu, á rétt 

á því að fá tékkann afhentan sér, ásamt afsagnargerð og kvittuðum reikn- 
ingi, enda greiði hann innlausnarféð.
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Hver sá framseljandi, sem innleyst hefir tékkann, getur strikað út af 
lionum nafn sitt og þeirra framseljenda, sem á eftir honuni koma.

48. gr.
Komi á fresti þeiin, sem veittur er til sýningar tékka eða til afsagnar- 

gerðar, fvrir óviðráðanleg tálmun, innlend eða erlend lagaákvæði eða aðrir 
óviðráðanlegir atburðir, og verði gerðir þessar eigi framkvæindar þess vegna, 
lengjast frestirnir.

Tékkahafa er skvlt að senda síðasta framseljanda þegar í stað tilkynn- 
ingu uin slíka tálmun, og geta þessarar tilkvnningar á tékkanum eða á miða, 
sem við tékkann sé festur, og dagsetningar hennar og rita nafn sitt undir. Að 
öðru levti skal fara eftir ákvæðunum í 42. gr.

Jafnskjótt og tálmuninni er lokið skal tékkahafi tafarlaust sýna tékkann 
til greiðslu og láta afsegja liann, ef með þarf.

Vari tálmunin lengur en fimmtán daga frá þeim degi, er tékkahafi sendi 
síðasta framseljandanum tilkvnningu um tálmunina, þá má tékkahafi leita 
fullnustu, án þess að nauðsynlegt sé að sýna tékkann eða afsegja liann. Gildir 
þetta einnig, þótt tilkynningin liafi verið send áður en sýningarfresti lauk.

Atvik, er aðeins varða tékkahafa persónulega, eða þann mann, er hann 
hefir falið að sýna tékkann eða afsegja hann, skulu eigi talin óviðráðanlegir 
atburðir.

ÁTTUNDI KAPÍTULI. 
Um samrit tékka.

49. gr.
Gefa má tékka út í fleiri samhljóða eintökum (samritum), ef hann á að 

greiðast erlendis og er eigi gefinn út til handhafa. í texta hvers eintaks skal 
greina, hvert það sé i röðinni; að öðrum kosti gildir hvert eintak sem sjálf- 
stæður tékki.

50. gr.
Greiðsla samkvæmt einu af eintökum tékkans levsir undan tékkaskyld- 

unni, þótt það sé eigi áskilið, að hin eintökin skuli úr gildi felld með henni. 
Greiðslubankinn ábvrgist þó eftir sem áður hvert það eintak, sem ritað er á 
samkv. ákvæðum 25. gr. og bonum hefir eigi verið skilað.

Hafi framseljandi framselt ýnisuni mönnuni eintök tékkans, þá ábyrg- 
ist liann og framseljendur þeir, er á eftir lionuni koma, livert það eintak, sem 
nafnritun þeirra er á og eigi hefir verið skilað aftur.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 185
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NlUNDI KAPlTULI.
Um breytingar á tékka.

51. gr.
Nú cru brevtingar gerðar á texta tékka, og eru þá þeir, er ritað hafa nöfn 

sín á tékkann eftir að brevtingin var gerð, skuldbundnir i samræmi við hinn 
breytta texta, en binir, er áður liöfðu ritað nöfn sín á tékkann, eru skuld- 
bundnir í samræmi við hinn uppbaflega texta bans.

TlUNDI KAPÍTULI.
Um 'fyrningu tékka.

52. gr.
Kröfur tékkabafa gegn framseljendum, útgefanda og öðrum tékkaskuld- 

uruni fvrnast á sex mánuðum frá lokadegi sýningarfrestsins að telja.
Hafi tékkaskuldari leyst tékkann til sín, fyrnast kröfur bans gegn hin- 

um tékkaskuldurunum á sex mánuðum, frá þeim degi að telja, er bann levsti 
tékkann til sin eða fyrningu var slitið gagnvart honum, sbr. 53. gr.

53. gr.
Fyrningu tékka er slitið, er stefna er birt í tékkamáli, krafa gerð í máli 

um notkun tékkakröfu til skiddajafnaðar án gagnsóknar, tékkakröfunni lýst i 
bú skuldunauts, er tekið befir verið til opinberra skipta, eða kröfunni lýst fyrir 
skiptarétti, er skuldunautur leitar nauðasamninga án gjaldþrotameðferðar á búi 
sínu. Fyrningu tékka er og slitið, ef sá, sem sóttur er um tékkakröfu, tilkvnnir 
lögsóknina (litis denuntiatio) einhverjum, sem er fyrir franian liann á tékk- 
anum.

Fvrningu tékka er slitið með stefnu til erlends dómstóls, ef skuldunautur 
á beimili í því landi, eða bann ber fram varnir í málinu, en ber það þó eigi fyrir 
sig, að dómstóllinn sé eigi dómbær, eða stefnan er birt bonum sjálfum. Tilkynn- 
ing um lögsókn (litis denuntiatio) við erlendan dómstól slítur fvrningu með 
sama liætti og stefna. Sömuleiðis er fyrningu slitið, er tékkakrafa er notuð til 
skuldajafnaðar í máli, sem rekið er fyrir erlendum dómstóli, samkvæmt þeim 
lögum, er þar gilda.

Fyrningu er slitið með lýsingu tékkakröfu í bú skuldunauts, er tekið liefir 
verið erlendis til opinberra skipta, ef skuldunautur átti heima í því landi, er 
skiptameðferðin bófst.

Fyrningu er eigi slitið gegn öðrum tékkaskuldurum en þeim, sem einbverri 
af fyrrnefndum gerðum er beint að, en fyrningarslitin koma ölluin þeim að not- 
um, sem eru fyrir framan þann á tékkanum, er fyrningu sleit.

Xú befir fvrningu verið slitið, en lögsóknin er eigi til Iykta leidd, og liefst 
þá nýr fvrningarfrestur frá þeim degi, er málið siðast var til meðferðar i rétti.
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Verði gerð til slita fyrningar eigi komið fram vegna tálmana þeirra, sem 
ræðir um í 48. gr., glatast tékkaréttur samt eigi, ef fyrningu er slitið innan mán- 
aðar frá því, að tálmuninni lauk.

ELLEFTI KAPITULI.
Almenn ákvæði.

54. gr.
Orðið „banki“ merkir í lögnm þessum hanka, er stofnaðir ern með sér- 

stökum lögum eða starfa sainkvæmt sérstakri lagaheimild, svo og sparisjóði, 
er fengið hafa staðfestingu á samþvkktum sinum.

55. gr.
Eigi má sýna tékka til greiðsln né afsegja liann, nema á virkum degi.
Xú á gerð, er tékkarétt varðar, svo sem sýning til greiðslu eða afsögn, 

fram að fara á tilteknum fresti, og er lokadagur frestsins löghelgur dagur, og 
lengist fresturinn þá til næsta virks dags á eftir. Aðrir löghelgir dagar innan 
frestsins sknlu taldir með, er fresturinn er reiknaður. '

Xú er kveðið á um frest í lögum þessum, og telst þá sá dagur, er frestur- 
inn er talinn frá, eigi með i frestinum.

Frestdagar til greiðslu eftir sýningu gilda eigi um tékka.

56. gr.
Xú glatast tékki, er greiðast á liér á landi, og má þá ógilda hann með dómi, 

samkvæmt þeim reglum, sem gilda um ógilding skjala með dómi. Ógildingar- 
mál skal höfða á greiðslustað tékkans.

57. gr.
Xú hefir fullnustukrafa fvrnzt eða glatazt fvrir vangevmslu, og er þá 

tékkahafa rétt að sækja tékkaskuldara um þá fjárhæð, er hann mundi vinna 
honum úr hendi, ef fjárheimtan félli niður, sem um hverja aðra skuld. Sé eigi 
annað gert sennilegt, skal telja, að útgefandi vinni tékkafjárhæðina tékka- 
hafa úr hendi.

TÓLFTI KAPITULI.
Vm það, hve útlend löy koma til greina.

58. gr.
Hvort erlendur maður sé þess umkominn að ganga undir tékkaskyldur, skal 

meta eftir lögum þess lands, er hann er ríkisfastur i. Mæli þau lög svo fyrir, að 
lögum annars lands skuli beitt, skal eftir liinum síðastnefndu lögum farið.

Erlendur maður, sem eigi væri þess umkominn að gangast undir tékka-
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skyldur sainkv. ákvæðum næstu málsgr. hér að framan, er samt sem áður skuld- 
bundinn liér á landi, ef hann hefir gengizt undir skylduna i einhverju þvi landi, 
þar sem hann að lögum þess lands hefði verið þess umkominn að skuldhinda sig.

59. gr.
l'm það, á hendur hverjum tékki verði gefinn út, skal dæmt eftir lögum 

þess lands, þar sem tékkann á að greiða. Þó er tékki, sem út er gefinn í öðru 
landi en greiðslulandinu, aldrei ógildur af þeirri ástæðu, að hann sé gefinn út 
á hendur einhverjum þeim, er eigi getur verið greiðandi tékka að lögum 
greiðslulandsins.

Nú er skjalið eigi gildur tékki samkvæmt ákvæðum næstu málsgr. liér 
að framan, og liefir það ógildi þess þó engin áhrif á gildi skuldhindinga, sem 
á það eru ritaðar í öðru landi, enda væri skjalið gildur tékki að þess lands 
lögum.

60. gr.
l'ni form tékkaskuldhindingar skal dæma eftir lögum þess lands, þar sem 

undir skuldhindinguna var gengizt. Þó er nægilegt, að þeirra fvrirmæla hafi 
verið gætt, er gilda á greiðslustaðnum.

Nú er tékkaskuldbinding ógild samkvæmt fyrstu málsgr. þessarar greinar, 
en gild að lögum þess lands, þar sem síðar er ritað undir skuldbindingu, og 
leiðir þá ógilding hinnar fvrri skuhlbindingar eigi til þess, að lnn siðari einn- 
ig skuli metin ógild.

61- gr.
L’m áhrif tékkaskuldhindingar skal dæma eftir lögum þess lands, þar sem 

undir hana var gengizt.
62. gr.

L'm fresti til að leita fullnustu skal fara eftir lögum þess lands, þar sem 
tékkinn var gefinn út, hver tékkaskuldaranna sem hlut á að máli.

63. gr.
Fara skal eftir lögum þess lands, þar sem tékki á að greiðast, um þessi 

atriði:
1. Hvort greiða skuli tékka við sýningu eða hvort tékki verði gefinn út til 

greiðslu tilteknum tíma eftir sýningu, svo og, hver áhrif það hafi, að tékki 
er dagsettur eftir á.

2. Sýningarfrest.
3. Hvort samþvkkja megi tékka eða rita á hann athugasemd um, að hann sé 

hókaður, atlmgaður eða því um líkt, svo og, hver áhrif slíkar áritanir 
hafi.

1. Hvort tékkahafi geti krafizt greiðslu á nokkrum lduta tékkafjárhæðar- 
innar aðeins eða sé skvlt að taká við slikri greiðslu.

5. ILvort tékki verði strikaður, eða hvort rita megi á hann atlmgasemdina 
„til rciknings“ („nur zur Vcrrechnung") eða aðra þesskonar athugasemd, 
svo og, hver áhrif strikunin eða athugasemdirnar hafi.
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(5. Hvort handhafi tckka eigi sérstakan rctt yfir fé því, sem ætlað er tiJ 
greiðslu tékkans, og cf svo cr, liver sá réttur lians sé.

7. Hvort útgefandi geti afturkallað tékka eða gert ráðstafanir til að stöðva 
greiðslu lians.

8. Hverjar ráðstafanir megi gera, ef tékki týnist eða er stolið.
0. Hvort afsögn sé nauðsvnleg til varðveizlu fullnusturéttar á Iiendur fram- 

seljendum, útgefanda cða öðrum tékkaskuldurum.

64. gr.
Um form afsagnargerðar og frest til liennar, svo og um form annara gerða, 

er nauðsynlegar eru til þess, að tékkarétti verði beitt eða liann varðveittur, 
skal fara eftir lögum þess lands, þar sem gerðin fer fram.

65. gr.
Eigi að heita erlendum lögum í dómsmáli, samkvæmt þeim fvrirmælum, 

sem um það eru sett, og séu dómnum eigi hin erlendu lög kunn, getur hann 
lagt fyrir hlutaðeigandi aðila að afla þeirra upplýsinga, er með þarf um það 
efni.

ÞRETTÁNDI KAPÍTULI.
Um afsagnargerðir o. fl.

66. gr.
Afsögn samkvæmt lögum þessum gerir notarius publicus eða embættis- 

maður sá, sem að löguin gegnir notarialstörfum. Náist eigi til þessa embætt- 
ismanns í tækan tíma, má láta lireppstjóra eða einn stefnuvott gera afsögnina.

67. gr.
Afsagnar má heiða munnlega, þann sem á að gera hana, ef tékkinn er 

fenginn lionum.
68. gr.

Sé afsagnar á sama tékka krafizt hjá fleirum á sama stað, þarf eigi meira 
en eina afsagnargerð.

69. gr.
Afsagnargerðir skulu, sé eigi um annað samið, fara fram á tímabilinu frá 

kl. 9 árdegis til kl. 7 siðdegis, í starfliýsi lilutaðeigandi manns eða á heimili 
hans, eigi hann ekkert starfhýsi á afsagnarstaðnum. Sé sá eigi viðstaddur, er 
þola skal afsagnargerð, má gera hana í eða hjá starfhýsi hans eða heimili. 
>Só eigi starfhýsi lians eða heimili kunn, og geti sá, er afsögn gerir, eigi feng- 
ið vitneskju um þau hjá lögreglustjórn þess staðar, skal geta þess í afsagnar- 
gerðinni.

Því, sem liér var fyrir mælt um stað og stund afsagnargerðar, skal einn- 
ig heitt, eftir því sem við á, um sýningu tékka til greiðslu.
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70. gr.
1 afsagnargerð skal rita: eftirrit af tékkanum og öllu því, er á honum stend- 

ur, tilmæli eða kröfu gerðarbeiðanda og svar þess, er afsögn er gerð hjá; hafi 
liann engu svarað eða eigi fundizt, skal þess getið; svo skal og greina stað og 
stund afsagnargerðarinnar, og skal sá, er afsögn gerir, rita nafn sitt undir.

A tékkann skal rita vottorð um afsagnargerðina.

71. gr.
Færa skal afsagnargerð orðrétt inn í notarialbók lögsagnarumdæmisins. 

Hafi hreppstjóri eða stefnuvottur gert afsögn, skal hann senda staðfest eftir- 
rit af afsagnargerðinni til notarius innan þriggja daga frá afsagnardegi.

Eftirrit af afsagnargerð má' eigi veita öðrum en gerðarbeiðanda.

72. gr.
L'm mál, sem sótt eru til fullnustu tékkakröfu, fer sem um víxilmál.

73. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi lög um 

tékkávísanir, nr. 38 8. nóv. 1901. Þó skal síðastnefndum lögum beitt um tékka, 
er út voru gefnir áður en lög þessi öðlast gildi.

Ed. 937. Lög
um mjólkurbúastyrk o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 2. júní).

Samhljóða þskj. 693.

Nd. 938. Þingsályktun
um sjávarútvegsmál.

(Afgreidd frá Nd. 2. júní).

Samhljóða þskj. 869.

Sþ. 939. Breytingartillaga
við till. til þingsálvktunar um rétt alþingismanna til að athuga fvlgiskjöl 
með reikningum ríkisins.

Frá Vilmundi Jónssyni.

I stað orðanna „meðan á þingtímanum stendur" komi: jafnan.
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Nd. 940. Þingsályktun
um launamál, starfsmanuafækkun o. fl.

(Afgreidd frá Nd. 2. júní).

Samliljóða þskj. 894.

Nd. 941. Frumvarp
til laga um læknisliéraða- og prestakallasjóði.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

!• §r-
Sé læknisliérað ftknislaust, svo að eigi komi til greiðslu á embættislaunum, 

eða hluta þeirra, til þjónandi læknis i þvi liéraði, skulu launin eða launahlutinn 
með dýrtíðarupphót renna í sérstakan sjóð, er verður eign hlutaðeigandi héraðs. 
Yið ákvörðun þessarar upphæðar skal jafnan miða við byrjunarlaun eins og þau 
eru ákvcðin í lögum um laun embættismanna.

Nú kemur ekki til útborgunar allt það fé, sem áætlað er í fjárlögum sein 
læknisvitjanastyrkur handa sveituin, sem eiga sérstaklega erfiða læknissókn, og 
rennur þá það, sem afgangs verður af áætluðu fé til livers liéraðs, i sjóð þess.

2. gr.
Sjóðir þeir, sem stofnaðir eru samkvæmt 1. gr., nefnast læknishéraðasjóðir. 

Skulu þeir vera i vörzlu og undir umsjá ráðherra, sem sér um, að fé þeirra sé 
jafnan handbært og ávaxtað á tryggum stað.

3. gr.
Fé læknisliéraðasjóða skal varið til þess að trvggja eftir föngum, að héruðin 

séu sem sjaldnast læknislaus, svo sem með því að leggja það til læknisbústaða 
eða annars þess, sem ætla má, að verði til þess að gera liéruðin eftirsóknarverð- 
ari fyrir lækna eða horfi til endurbóta á heilbrigðismálum liéraðsins.

4. gr.
Landlæknir gerir, eftir að hafa leitað álits hlutaðeigandi liéraðsbúa, tillögur 

uin fjárveitingar úr læknishéraðasjóðum, en ráðherra tekur ákvarðanir um þær.

5. gr.
Þegar prestakall er prestslaust, svo að eigi keniur til greiðslu embættis- 

launa eða hluta þeirra, skal fjárhæð sú, sem sparast, miðað við byrjunarlaun 
presta, renna i sérstakan sjóð, sem kirkjuráð varðveitir.
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Sjóðurinn lieitir prestakallasjóður og skal hann gevmdur í Landsbanka 
Islands. Kirkjuráð ráðstafar sjóði þessuin til verkefna þeirra, sem því eru 
ætluð samkv. lögum nr. 21 6. júli 1931.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934.

Sþ. 942. Þingsályktun
um lækkun vaxta.

(Afgreidd frá Sþ. 2. júní).

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að beita sér fyrir almennri vaxta- 
lækkun.

Sþ. 943. Þingsályktun
um templaralóðina í Revkjavík.

(Afgreidd frá Sþ. 2. júní).

Sameinað Alþingi ályktar að fela forsetum að gcra samning við reglu góð- 
templara í Reykjavík, er ljúki deilumálum þcssara aðila um húslóð við Vonar- 
stræti og Templarasund hér i bænum.

Ed. 944. Breytingartillögur
við frv. til 1. um eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi. 

Frá Páli Hermannssyni.

1. Við 1. gr. Uppliaf greinarinnar skal orða svo:
Ríkisstjórninni lieimilast að taka eignarnámi afnotarétt allrar jarðar- 

innar Hvaleyrar i Hafnarfirði og landspildna þeirra o. s. frv.
2. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:

Þá er eignarnámið liefir fram farið skal ráðstafa landinu þannig: 
a. Hafnarfjarðarbær gengur inn í afnot þeirrar hálflendu Hvaleyrar, sem

er eign bæjarins, og jafnframt skal stjórnarnefnd Flensborgarskólans 
í Hafnarfirði skylt að selja Hafnarfjarðarhæ á leigu þá hálflendu Hval- 
eyrar, sem er eign skólans. Náist ekki samkomulag um leigumálann 
milli aðila, á Hafnarfjarðarbær rétt á að ganga inn i erfðafestusamning
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þann, seni stjórnarnefnd skólans gerði við Ingólf Flvgenring liinn 15. 
júlí 1916.

b. Taka skal upp af nýju landskipti þau, er gerð voru á siðasta ári á 
landi Garðatorfunnar. Við hin nýju skipti skal að minnsta kosti helm- 
ingur af landsvæði því, er um ræðir i 1. gr., koma til skipta og þess 
gætt, að öll býli i Garðahvcrfinu, bæði þau, sem eru í sjálfsábúð, og hin, 
sem leigð eru, fái hæfilega mikið af ræktanlegu landi.

3. Við 3. gr. Á eftir „landskiptum“ komi: samkvæmt b-lið 2. gr.
4. Við 4. gr. A eftir orðunum „afhending lands þess“ í bvrjun greinarinnar 

komi: úr Garðalandi.
5. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist: fyrir lönd úr Garðalandi, en úr bæj- 

arsjóði Hafnarfjarðar fvrir Hvalevri.
6. Fyrirsögnina skal orða svo:

Frumvarp til laga um eignarnámsheimild á afnotarétti Hvalevrar i
Hafnarfirði og landsvæðis úr Garðalandi.

Nd. 945. Frumvarp

til Iaga um heilbrigðisráðstafanir um sölu mjólkur og rjóma.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
í öllum þeim kaupstöðum og kauptúnum hér á landi, þar sem fram fer sala á 

mjólk og rjóma frá fullkomnum mjólkurbúum, er viðurkennd bafa verið af at- 
vinnumálaráðherra, skal óheimilt að selja þessar vörur ógerilsneyddar. Undanþeg- 
in þessu banni skulu þó mjólkurbú, er að dómi atvinnumálaráðherra hafa sér- 
staka aðstöðu til þess að hreinsa mjólkina á annan hátt og koma henni 
óskemmdri á markaðinn.

Ákvæði fyrri málsgreinar taka ekki til svonefndrar barnamjólkur né til 
þeirrar mjólkur, sem framleidd er innan kaupstaðarins eða kauptúnsins og fram- 
leiðandi selur utan mjólkurbúðar beint til neytenda, enda skulu um slíka sölu 
sett ákvæði í reglugerð, er bæjarstjórn eða hreppsnefnd semur og atvinnumála- 
ráðherra staðfestir, og má þar ákveða sektir til bæjar- eða sveitarsjóðs fyrir 
brot gegn henni, allt að 500 kr. Brot gegn ákvæðum fyrri málsgreinar varða 
og sektum til sama sjóðs, allt að jafnhárri upphæð.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 186
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Ed. 946. Lög
uin heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að taka lán erlendis.

(Afgreidd frá Ed. 2. júní).

Samhljóða þskj. 867.

Ed. 947. Frumvarp
til laga uni veitingaskatt.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Greiða skal í rikissjóð 10% skatt af söluverði matfanga, drykkjarfanga og 

annara neyzluvara, sem seldar eru í gistihúsum, kaffihúsum eða öðrum þeim 
veitingastöðum, sem leyfi þarf til að reka samkv. lögum nr. 21 15. júní 1926. 
Ennfremur eru skattskyldar veitingar i kökubúðum (konditorí) og tækifæris- 
veitingar þær, sem leyfi þarf til þess að hafa um hönd samkv. áðurnefnduin lög- 
um. Skattur samkvæmt lögum þessum skal þó eigi reiknaður af öðru en þvi, sem 
selt er til neyzlu á staðnum.

Nú er rekin veitingastarfsemi, sem eigi þarf levfi til samkv. gildandi lögum, 
en er þó sama eðlis og sú veitingasala, sem skattskvld er sanikvæmt framanrituð- 
um ákvæðum, og skulu þá þeir, er slika starfsemi reka, skoðaðir sem skattskyldir 
veitingasalar.

2. gr.
Veitingasalar, cr selja fæði, mjólk og skyr, enda sé hver fullkomin máltíð 

eigi seld liærra en kr. 1.25, mjólk og skyr eigi með meira álagi en 25% frá sölu- 
verði á staðnum, greiða eigi skatt af slikri sölu, enda sanni þeir fyrir innheimtu- 
nianni skattsins, hversu mikill liluti allrar sölu þeirra sé skattfrjáls sanikvæmt 
þessari grein.

3. gr.
Ef veitingasali, sem veitingaskatt á að greiða sanikvæmt lögum þessum, 

selur sama manni fæði í einn mánuð eða lengri tíma með hærra verði en segir 
í 2. gr., greiðir liann skatt af % hluta slíkrar sölu, enda geri liann innheimtu- 
nianiii skattsins fulla grein fyrir því, hve miklu fæðissala þessi nemi. Fjármála- 
ráðuneytið getur þó sett liámarksákvæði um verð þess fæðis, sem undanþegið 
er skatti að % samkvæmt þessari grein, og séu þau ákvæði miðuð við verðlag á 
hverjum stað. Ef hámarksákvæði eru sett samkvæmt framanskráðu, er skatt- 
skyld að fullu sú upphæð af verði fæðisins, sem er yfir háinarksákvæðið".
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4. gr.
Undanþegnar skatti eftir lögum þessum eru veitingar handa starfsmönn- 

um við fyrirtæki þau, sem skattskyld eru samkvæmt þehn, hvort sem þær eru 
tátnar af hendi endurgjaldslaust eða seldar.

Fjármálaráðuneytinu er lieimilt, ef því þykir ástæður mæla með, að undan- 
þiggja veitingaskatti veitingasölu, sem rekin er í góðgerðaskyni fyrir ahnenning.

5. gr.
Allir þeir, sem þegar eru skyldir til að greiða veitingaskatt samkv. lögum þess- 

um, skulu tilkynna innheimtumanni skattsins um rekstur sínn innan mánaðar 
frá þvi, að lög þessi öðlast gildi. 1 tilkynningunni skal skýrt fram tekið, hvers- 
konar reksturinn er, hver (hverjir) sé eigandi hans og liver (hverjir) stjórnandi. 
Ennfremur, hve margir starfsmenn vinni við reksturinn.

Þeir, sem eftir að lög þessi ganga í gildi byrja starfsemi, sem veitingaskatt 
ber að greiða af samkvæmt þeim, eru skyldir að tilkynna innheimtumanni 
skattsins um starfsemina áður en liún hefst og láta fylgja þær upplýsingar, sem 
getið er um í næstu málsgrein hér á undan.

Hætti starfsemi, sem skattskyld er samkvæmt lögum þessum, eða breyti 
um starfsliætti eða heimilisfang, her að tilkvnna það tafarlaust innheimtumanni 
skattsins.

6- gr.
Allir veitingasalar, sem skattskvldir eru samkvæmt lögum þessum, cru skyld- 

ir að færa bækur sínar þannig, að greinilega sjáist sala hvers dags. Ber að hók- 
færa allt, sem selt er á hverjum degi, án tillits til þess, hvort greiðsla fer fram 
samdægurs. Fjármálaráðunevtið getur sett nánari reglur um bókhald veitinga- 
sala. 1 lok hvers mánaðar, og i síðasta lagi innan 7 daga frá mánaðarlokum ber 
veitingasala að senda innheimtuinanni skattsins tilkynningu, undirritaða af eig- 
anda eða stjórnanda, um samanlagða veitingasölu í mánuðinum, og ennfremur 
öll gögn viðvíkjandi undanþágum þeim, sem uin getur í 2. og 3. gr. þessara laga, 
ef um þær er að ræða. Samkvæmt þessari tilkynningu ber veitingasala að greiða 
skattinn eigi siðar en 7 dögum eftir að tilkynning má í síðasta lagi vera send.

1 liver ársfjórðungslok ber að senda innlieiintumanni skattsinsrekstrarreikn- 
ing vcitingasölunnar fyrir ársfjórðunginn, ásamt nauðsynlegum fylgiskjölum.

7. gr.
Innheiintu veitingaskatts og eftirlit með rekstri skattskyldra veitingastaða 

annast lögreglustjórar utan Reykjavíkur, en í Reykjavík tollstjóri, enda tilkvnni 
lögreglustjóri í Reykjavík tollstjóra tafarlaust um alla þá, er veitingaleyfi leysa, 
og lögmaður um alla þá veitingasala, sem látast eða verða gjaldþrota.

8. gr.
Innheimtumenn veitingaskattsins hafa rétt til þcss að framkvæma nákvæmt 

eftirlit með öllum skattskyldum veitingastöðum og rannsaka bókhald þeirra. 
Geta þeir krafizt þess, að bækurnar séu þeim afhentar til eftirlits, ásamt fvlgi-
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skjölum, þegar ástæða þykir til. Forstöðunienn og aðrir starfsmenn á veitinga- 
stöðuni eru skyldir að láta í té nauðsynlega aðstoð og upplýsingar við eftirlitið.

Innheimtumaður liefir rétt til þess að krefjast upplýsinga um veitingasölu 
og annað, seni snertir rekstur fyrirtækisins, af hverjuni starfsnianni þess, og 
enufrcinur jieim, cr vörur selja eða önnur viðskipti hafa við veitingasöluna.

9. gr.
Þeim, seni eftirlit og innheimtu hafa á liendi samkv. lögum þessum, er bann- 

að, að viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðiun almennra hegningarlaga um em- 
bættis- og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þvi, er þeir kunna 
að komast að sökum starfs síns um efnahag eða rekstur veitingasala.

10. gr.
Uni reikningsskil innheimtumanna fer eftir því, sem ráðuneytið skipar fyrir.

11- gr.
Ef hækur þær, sem halda á samkv. 6. gr., ásamt þar greinduni reikning- 

um, eru ekki færðar eða þær eru rangt færðar, eða ef liinar mánaðarlegu til- 
kynningar eru rangar eða ekki sendar skattheimtumönnum, skal viðkomandi 
veitingamaður greiða sekt, sem er allt að tiföld sú skattupphæð, er tapazt hefir 
við vanrækslu hans, og auk þess greiða hinn vantalda veitingaskatt. Ef ekki cr 
liægt að sjá, live undandráttur skattsins liefir numið miklu, skal innheimtu- 
maður áætla hann.

Ef það sannast, að framangreind brot eru gerð með ráðnum liug og í svik- 
samlegum tilgangi, má sektin nema allt að 20000 kr., eða dæma má liinn hrot- 
lega í allt að 6 mánaða einfalt fangelsi.

12. gr.
Nú er rekin veitingastarfsemi, scm skattskyld cr samkv. 1. gr., og vanrækir 

eigandi eða forstjóri starfseminnar að tilkynna það hlutaðeigandi yfirvaldi sam- 
kv. 5. gr. Skal þá greiða í sekt fvrir dag livern, sem veitingastarfsemi þessi er 
rekin án þess að vera tilkynnt, allt að 50 kr. Fyrir brot á öðrum ákvæðum 5. gr. 
laga þessara skal hinn brotlegi sæta allt að 1000 kr. sekt.

13. gr.
Ef veitingasali greiðir ekki veitingaskatt iniian þess gjalddaga, sem ákveð- 

inn er i (5. gr., ber honum að greiða 2{,í í dráttarvcxti fyrir hvern mánuð, sem 
greiðslan dregst fram yfir lögmæltan gjalddaga.

14. gr.
Öll hrot gegn lögum þessum, sem ekki eru ákveðin sérstök viðurlög og refs- 

ing fyrir samkv. 11., 12. og 13. gr., varða 100—1000 kr. sektuni, og allt að 5000 
kr. sektum, ef um endurtekin brot er að ræða. Nú hafa brot þessi valdið skatt- 
tapi, og fer þá uni sektir, eftir því sem við verður komið, og greiðslu vangoldins 
skatts svo sem segir i 11. gr.
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15. gr.
Hegningarákvæðum laga þessara ber að beita gegn eigendum eða stjórnendum 

veitingastarfseminnar. Nú sannast, að afgreiðslufólkið eða aðrir þeir, sem vinna 
við veitingastarfsemina, eru meðsekir í brotum gegn lögum þessum, og skal þá 
hver hinna brotlegu starfsmanna einnig greiða sekt, sem nernur hluta af sekt 
þeirri, sem brotið varðar.

Greiðist sektir ekki, ber að innlieimta þær með aðför að lögum.
Nú innheimtist sektin ekki, þrátt fyrir aðför að lögum, og má þá láta 

hvern þann, sem dæmdur hefir verið til þess að greiða sektina, afplána sektina 
lögum samkvæmt.

16. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða 

samkvæmt þeim, skal farið sem almenn lögreglumál.

17. gr.
Fjármálaráðuneytið setur með reglugerð nánari ákvæði um innheimtu skatts- 

ins og framkvæind þessara laga og ákveður sektir fyrir brot á reglugerðinni í.sam- 
ræmi við sektarákvæði laganna.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 948. Lög
um varnarþing og stefnufrest i víxilmálum.

(Afgreidd frá Nd. 2. júní).

Samhljóða þskj. 924.

Ed. 949. Varatillaga

við breytingartillögu á þskj. 861 (Stjórnarskrá).

Frá Jakob Möller.

Heimilt er þingflokki að bafa landlista í kjöri í þeim kjördæmum, sem liann 
hefir ekki frambjóðendur í.

Á landlista skulu eiga sæti allir aðalframbjóðendur flokksins sem efstu menn 
listans.

Þingflokkar hljóta jöfnunarsæti í hlutfalli við samanlagða atkvæðatölu þeirra 
við kjördæmakosningar og á landlista. Frambjóðendur á laudlista taka jöfnunar- 
þingsæti í samræmi við venjulegar reglur hhitfallskosninga.
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Nd. 950. Lög
um heilbrigðisráðstafanir um sölu mjólkur og rjóma.

(Afgreidd frá Nd. 3. júní).
Samhljóða þskj. 945.

Nd. 951. Lög
um læknishéraða- og prestakallasjóði.

(Afgreidd frá Xd. 3. júni).

Samhljóða þskj. 941.

Nd. 952. Lög

um breyting á lögum nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiðum í land- 
helgi.

(Afgreidd frá Nd. 3. júní).

Samhljóða þskj. 929.

Nd. 953. Þingsályktun

um atvinnumál.
(Afgreidd frá Nd. 3. júní).

Samhljóða þskj. 928.

Nd. 954. Breytingartillögur

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36 7. maí 1928 [Gengisviðauki].

Frá fjármálaráðherra.

1. Frumvarpsgreinin verði 1. gr. og orðist svo:
Ríkisstjórninni skal heimilt til ársloka 1934 að innheimta með 25'í

gengisviðauka tolla af allskonar áfengum drykkjum (sbr. 2., 3., og 4. tölu- 
lið 1. gr. laga nr. 41 27. júní 1921), gosdrykkjum allskonar, sem ætlaðir
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eru óblandaðir til drykkjar, sódavatni, kaffi, brenndu og óbrenndu, sykri 
og sírópi, tegrasi, súkkulaði og kakaódufti, svo og af vitagjaldi, þannig að 
hver toll- og gjaldeining bækkar um 25%, og reiknast evrir eða hærra 
brot sem lieill evrir, en ininna broti skal sleppt.

2. Á eftir 1. gr. konii þrjár nýjar greinar, sem verða 2., 3., og 4. gr., svolát- 
andi:
a. (2. gr.) Eftir 1. okt. 1933 er ríkisstjórninni heimilt að innheirata auk- 

reitis tekju- og eignarskatt fyrir árið 1933, sera nemur 40% af skattin- 
inuni það ár samkvæint áður gildandi lögum. Þó skal eigi innheimta 
lægri upphæð en 5 krónur lijá gjaldanda.

b. (3. gr.) Heimilt er ríkisstjórninni ineð reglugerð að ákveða fleiri en 
einn gjalddaga á skatti sarakv. löguni þessura og lögum nr. 74 27. 
júní 1921 og breytingum á þeim löguin, ennfremur að skylda kaup- 
greiðendur til þess að halda eftir og skila i ríkissjóð upp i skattgreiðsl- 
ur manna liluta af kaupi þeirra, sem nægir fyrir skattgreiðslunni. Er 
rikisstjórninni heimilt að láta gera sérstök skattmerki til notkunar við 
innheimtu skattsins.

c. (4. gr.) Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin 
lög nr. 2 27. marz 1924, lög nr. 37 27. júní 1925 og lög iim breytingaT 
á þeim lögum.

3. Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til laga um gengisviðauka og tekju- og eignarskattsauka.

Ed. 955. Lög

um veitingaskatt.

(Afgreidd frá Ed. 3. júni).

Sambljóða þskj. 947.

Nd. 956. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 954 (Gengisviðauki).

Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni, Vihnundi Jónssvni.

Við 1. Orðin: „Kaffi, brenndu og óbrenndu, svkri“, „tegrasi“ og „kakaó- 
dufti“ falli niður og greinin breytist samkvæmt þvi.
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Ed. 957. Frumvarp

til laga ura gengisviðauka og tekju- og eignarskattsauka.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Rikisstjórninni skal heimilt til ársloka 1934 að innheimta með 25% gengis- 

viðauka tolla af allskonar áfengum drykkjum (sbr. 2., 3., og 4. tölulið 1. gr. 
laga nr. 41 27. júní 1921), gosdrvkkjum allskonar, sem ætlaðir eru óhlandaðir 
til drykkjar, sódavatni, kaffi, brenndu og óbrenndu, sykri og sirópi, tegrasi, 
súkkulaði og kakaódufti, svo og af vitagjaldi, þannig að hver toll- og gjaldein- 
ing liækkar um 25%, og reiknast Ví> eyrir eða hærra hrot sem heill eyrir, en 
minna broti skal sleppt.

2. gr.
Eftir 1. okt. 1933 er ríkisstjórninni heimilt að innlieimta aukreitis tekju- 

og eignarskatt fvrir árið 1933, sem neinur 40% af skattinum það ár samkvæmt 
áður gildandi lögum. Þó skal eigi innheimta lægri uppliæð en 5 krónur hjá 
gjaldanda.

3- gr.
Heimilt er ríkisstjórninni með reglugerð að ákveða fleiri en einn gjald- 

daga á skatti samkv. lögum þessum og lögum nr. 74 27. júní 1921 og breyt- 
ingum á þeim lögum, ennfremur að skvlda kaupgreiðendur til þess að lialda 
eftir og skila í ríkissjóð upp í skattgreiðslur manna hluta af kaupi þeirra, 
sem nægir fyrir skattgreiðslunni. Er rikisstjórninni heimilt að láta gera sér- 
stök skattmerki til notkunar við innheimtu skattsins.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin lög nr. 2

27. marz 1924, lög nr. 37 27. júní 1925 og lög uin brevtingar á þeim lögum.

Ed. 958. Varatillaga

við varatillögu á þskj. 949 (Stjórnarskrá).

Frá forsætisráðherra.

C-lið 1. gr. skal orða svo:
Allt að 11 þingmenn til jöfnunar milli þingflokka, svo að liver þeirra hafi 

þingsæti i sem fyllstu samræmi við atkvæðatölu sina við almennar kosningar. 
Heimilt er þingflokki að liafa landlista í kjöri við almennar kosningar i ]>eim
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kjördæmum, þar sem sá flokkur hefir ekki viðurkenndan frambjóðanda i kjöri. 
Skal að minnsta kosti annaðhvert sæti 10 efstu manna á landlista skipað 
frambjóðendum flokksins í kjördæmum utan Reykjavíkur. Frambjóðendur á 
landlista þess flokks, sem liefir landlista í kjöri og nær jöfnunarþingsætum, 
taka þau þingsæti eftir þeirri röð, sem þeir af þeim, er eigi liafa náð kosningu 
í kjördæmi, eru í á listanum að lokinni kosningu, eftir venjulegum reglum 
hlutfallskosninga, með de Hondts aðferð. Að öðru leyti fer um skipun jöfn- 
unarþingsæta eftir kosningalögum. Jafnmargir varamenn skulu kosnir jöfn- 
unarþingsætum samtímis og á sama bátt.

Ed. 959. Lög

um gengisviðauka og tekju- og eignarskattsauka.

(Afgreidd frá Ed. 3. júní).

Samliljóða þskj. 957.

Ed. 960. Frumvarp

til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins Islands, 
18. maí 1920.

(Eins og það var að lyktum samþykkt og afgreitt frá Ed. 3. júní).

1. gr.
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Á Alþingi eiga sæti allt að 49 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegum 

kosningum, þar af
a. 32 i einmennings- og tvímenningskjördæmum þeim, sem nú eru. Kosning 

þeirra er óhlutbundin. Skipta má tvímenningskjördæmum með lögum.
Deyi þingmaður, kosinn í þessum kjördæmum, á kjörtímanum eða 

fari frá, þá skal kjósa þingmann i hans stað fvrir það, sem eftir er kjörtímans.
b. 6 i Reykjavík. Kosning þeirra er hlutbundin. Jafnmargir varamenn skulu 

kosnir samtíjnis og á sama hátt.
c. Allt að 11 þingmenn til jöfnunar milli þingflokka, svo að hver þeirra hafi 

þingsæti i sem fyllstu samræmi við atkvæðatölu sína við almennar kosn- 
ingar. Heimilt er flokkum að hafa landslista í kjöri við almennar kosn-

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 187
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ingar, enda greiði þá kjósendur atkvæði annaðhvort frambjóðanda í kjör- 
dæmi eða landslista. Frambjóðendur þess flokks, sem landslista hefir i 
kjöri og nær jöfnunarþingsæti, taka sæti eftir þeirri röð, sem þeir eru í 
á listanum að lokinni kosningu. Skal að minnsta kosti annaðhvert sæti tíu 
efstu manna á landslista skipað frambjóðendum flokksins í kjördæmum 
utan Reykjavíkur. Að öðru leyti fer um skipun jöfnunarþingsæta eftir 
kosningalögum. Jafnmargir varamenn skulu kosnir jöfnunarþingsætum, 
samtímis og á sama hátt.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára,

2. gr.
27. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Á þriðjung- 

ur þingmanna sæti í efri deild, en tveir þriðju hlutar í neðri deild. Verði tala 
þingmanna þannig, að ekki sé unnt að skipta til þriðjunga í deildirnar, eiga þeir 
þingmenn, einn eða tveir, sem umfram eru, sæti í neðri deild.

3. gr.
28. gr. stjórnarskrárinnar falli niður.

4. gr.
29. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 28. gr., verði þannig:
Kosningarrétt við kosningar lil Alþingis liafa allir, karlar sem konur, sem

eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á landi og 
hafa verið búsettir í landinu síðustu fimm árin áður en kosning fer fram. Þó 
getur enginn átt kosningarrétt, nema hann hafi óflekkað mannorð og sé fjár- 
ráður.

Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni 
sínum.

Kosningalög setja að öðru leyti nánari reglur um alþingiskosningar.

5. gr.
Fyrri málsgrein 30. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 29. gr., skal orða 

þannig:
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver ríkisborgari, sem kosningar- 

rétt á til þeirra.

6. gr.
Síðari málsgrein 38. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 37. gr., skal orða 

þannig:
Frumvarp til fjárlaga og fjáraukalaga skal leggja fyrir sameinað þing og 

afgreiða þar við 3 umræður.
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7. gr.
40. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 39. gr., skal orða þannig:
Ekkert lagafrumvarp, að fjárlögum og fjáraukalögum undanskildum, má

samþykkja fyrr en það hefir verið rætt þrisvar sinnum í hvorri þingdeild.

8. gr.
2. og 3. töluliður ákvæða stjórnarskrárinnar um stundarsakir falli niður, 

en í stað þeirra komi nýr 2. töluliður, svo hljóðandi:
Umboð þingmanna fellur niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast 

gildi, og fara þá fram almennar kosningar til Alþingis.

Sþ. 961. Viðskiptasamkomulag
milli Islands og Sameinaða Konungsríkisins Stórabretlands og Norður írlands. 

(Gert í London 19. maí 1933).

Ríkisstjórn Islands og ríkisstjórn 
Sameinaða Konungsríkisins Stórabret- 
lands og Norður Irlands, sem báðar 
óska að greiða fyrir og efla verzlunar- 
viðskiptin milli konungsríkisins Islands 
annarsvegar og Sameinaða Konungs- 
ríkisins Stórabretlands og Norður Ir- 
lands hinsvegar, hafa gert með sér sam- 
komulag um það, sem hér fer á eftir:

1. grein.
Af vörum þeim, sem taldar eru í skrá 

þeirri, sem fest er við samkomulag 
þetta, og framleiddar eru eða tilbúnar 
í Sameinaða Konungsríkinu, hvaðan 
sem þær koma, skal ekki krafizt ann- 
ara eða hærri tolla eða gjalda við inn- 
flutning til Islands en þeirra, sem tald- 
ir eru upp í skránni.

2. grein.
1. Af nýjum eða söltuðum fiski (öðr- 

um en skelfiski), sem fluttur er frá Is- 
landi til Sameinaða Konungsrikisins

The Government of the United King- 
dom of Great Britain and Northern Ire- 
land and the Government of Iceland, 
desiring to facilitate and extend still 
further trade and commerce between 
the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland on the one hand, 
and the Kingdom of Iceland on the otlier 
hand, have agreed to the following ef- 
fect: —

Article 1.
The articles enumerated in the Sche- 

dule to this Agreement produced or 
manufactured in the United Kingdom 
from whatever place arriving sliall not, 
on importation into Iceland, be sub- 
jected to duties or charges other or 
higher than those specified in the Sche- 
dule.

Article 2.
1. Fresh or salted fish (other than 

shell fisli) imported into the United 
Kingdom from Iceland shall not be sub-
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skal ekki krafizt annars eða hærri 
tolls eða galda en 10% verðtolls.

2. Ríkisstjórn Sameinaða Konungs- 
ríkisins skuldbindur sig til, ef sett verða 
ákvæði til þess að takmarka magn af 
fiski, sem leyft sé að flytja inn til Sam- 
einaða Konungsríkisins, þá skuli heild- 
armagnið af nýjum fiski og óverkuðum 
saltfiski, sem lieimilt sé að flytja inn frá 
íslandi, öðrum en laxi, silung, ál eða 
vatnafiski, ekki fara neitt ár niður fyr- 
ir 354,000 cwts., enda séu 104,000 cwts. 
af þessu minnsta magni óverkaður salt- 
fiskur.

3. Ríkisstjórn Sameinaða Konungs- 
rikisins skuldbindur sig til þess að 
setja þau ákvæði, að endurgreiddur 
skuli tollur, sem greiddur hefir verið af 
nýjum fiski eða óverkuðum saltfiski 
við innflutning til Sameinaða Konungs- 
ríkisins, ef fiskurinn er fluttur út sem 
þurrkaður saltfiskur eftir að hafa verið 
verkaður í Sameinaða Konungsríkinu 
úr nýjum fiski eða óverkuðum saltfiski 
fluttum frá Islandi.

4. Núgildandi ákvæði um, að þurrk- 
aður saltfiskur, sem framleiddur hefir 
verið á Islandi, skuli vera undanþeginn 
innflutningstolli, ef hann er fluttur til 
Sameinaða Konungsríkisins einungis 
til þess að verða endurútfluttur þaðan 
cftir flutning um Sameinaða Konungs- 
ríkið eða eftir umhleðslu þar, skulu 
gilda áfram.

5. Akvæðið í þessari grein „fiskur, 
sem fluttur er frá lslandi,“ nær einnig 
til fiskjar, sem settur er á land í Sam- 
einaða Konungsríkinu af íslenzkum 
skipum, sem koma með fiskinn beint 
af veiðum.

3. grein.
1. Innflutningurinn til Sameinaða 

Konungsrikisins á kældu eða frosnu 
kindakjöti og lamhakjöti frá íslandi

ject to any other or higher duty or 
charge than a dutv of 10 per cent. ad 
valorem.

2. The Government of the United 
Kingdom undertake that in the event 
of their regulating the quantity of the 
imports of fisli into the United King- 
dom the total quaníitv of fresh and wet 
salted fish permitted to be imported 
from Iceland, exclusive of any salmon, 
seatrout, eels and fresh-water fish, shall 
he not less tlian 354,000 cwts. in any 
year, of which minimum permitted tö- 
tal not less than 104,000 cwts. shall con- 
sist of wet salted fish.

3. The Government of the United 
Kingdom undertake to hring into force, 
in the case of the export of dried salted 
fish prepared in the United Kingdom 
from fresh or wet salted fish imported 
from Iceland, a system of drawback in 
respect of the import duty paid on the 
fresh or wet salted fish on imporlation 
into the United Kingdom.

4. The existing provision for freedom 
from import duty of dried fish pro- 
duced in Iceland, imported into the 
United Kingdom solely with a view to 
the re-exportation thereof after transit 
through the United Kingdom or bv 
way of transhipment, shall continue in 
operation.

5. In tliis article, the expression „fish 
imported from Iceland", includes fisli 
landed in the United Kingdom direct 
from sea by Icelandic vessels.

Article 3.
1. In no circumstances shall any re- 

duction be applied to tlie imports into 
the United Kingdom of chilled or frozen
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skal eigi undir neinum kringumstæðum 
gerður hlutfallslega minni en frá 
nokkru öðru erlendu riki.

2. Ef gerðar verða breytingar á nú- 
gildandi reglum um takmörkun á inn- 
flutningi á kældu eða frosnu kinda- 
kjöti og lambakjöti til Sameinaða Kon- 
ungsríkisins frá erlendum ríkjum, þá 
skal tekið fullt tillit til krafna þeirra, 
sem gerðar hafa verið af Islands hálfu.

3. Ef eitthvert annað erlent ríki, sem 
fivtur þessar vörur á brezka markað- 
inn, sleppir eða missir rétt sinn, að ein- 
hverju eða öllu leyti, til hlutdeildar i 
innflutningnum á framannefndum vör- 
um, þá skal hlutdeild íslands aukin 
hlutfallslega engu minna en ldutdeild 
nokkurs annars erlends ríkis.

4. grein.
Ekkert í samkomulagi þessu skal 

liafa áhrif á réttindi þau og skyldur, 
sem leiðir af nokkrum samningi, sem 
nú er i gildi milli Islands og Sameinaða 
Konungsríkisins, og skulu í því efni 
sérstaklega nefndir friðar- og verzlun- 
arsamningur gerður i Whiteliall 13. 
febrúar 1660/61, og friðar- og verzlun- 
arsamningur gerður í Kaupmannahöfn 
þann 11. júlí 1670. þar með einnig talin 
yfirlýsingin um breytingu á nefndum 
samningum, sem undirrituð var í Kaup- 
niannahöfn þann 9. maí 1912.

Samkomulagsríkin eru ásátt um, að 
með hliðsjón af ákvæðunum í ofan- 
nefndum samningum frá 1660/61 og 
frá 1670, skuli vörur framleiddar eða 
tilbúnar á Islandi njóta í Sameinaða 
Konungsríkinu, og vörur framleiddar 
eða tilbúnar í Sameinaða Konungsrík- 
inu njóta á íslandi þeirra kjara, sem að 
öllu leyti séu ekki óhagkvæmari en 
kjör þau, sem vörur framleiddar eða 
tilbúnar í sérhverju öðru erlendu ríki 
njóta.

mutton and lamb from Iceland propor- 
tionatelv greater than that applied to 
similar descriptions of mutton and 
lamb from anv otlier foreign country.

2. In the event of any modification 
in the present scheme of regulation of 
imports of chilled or frozen mutton 
and lamb into tlie United Kingdom 
from foreign countries, full considera- 
tion shall be given to tlie claims of 
Iceland.

3. In the event of any other foreign 
supplving countrv renouncing or for- 
feiting in wliole or in part its allocation 
of imports of the aforesaid products, 
the allocation to Iceland shall he in- 
creased in not less ratio than the alloca- 
tion to any otlier foreign country.

Article 4.
Nothing in tliis Agreement shall lie 

deemed to affect the riglits and obliga- 
tions arising out of any Treatv at pre- 
sent in force between the United King- 
dom and Iceland, and, in particular, the 
Treaty of Peace and Commerce signed 
at Whiteliall on the 13th Februarv, 
1660/1, or the Treaty of Peace and 
Commerce signed at Copenhagen on 
the lltli July, 1670, including tlie de- 
claration amending the said treaties 
signed at Copenhagen on the 9th Mav, 
1912.

The Contracting Governnients agree 
that, liaving regard to the provisions of 
the above-mentioned treaties of 1660/1 
and 1670, goods produced or manu- 
factured in the United Kingdom shall 
enjoy in Iceland, and goods produced or 
manufactured in Iceland shall enjov in 
the United Kingdom, treatment in all 
respects not less favourable than that 
enjoyed by goods produced or manu- 
factured in any other foreign country.
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5. grein.
Samkomulagsríkin eru ásátt um, að 

sérhverri deilu, sem kynni að risa milli 
þeirra um rétta skýringu eða fram- 
kvæmd á einhverjum af ákvæðum 
þessa samkomulags, eða á ákvæðum 
einhvers samninganna, sem nefndir eru 
í 4. gr., skuli, ef annarhvor samnings- 
aðiljanna óskar þess, vísað til fasta al- 
þjóðadómstólsins, nema samkomulags- 
ríkin verði ásátt um, í einhverju sér- 
stöku máli, að vísa deilumálinu til ein- 
hvers annars dómstóls, eða að leiða það 
til lykta með einhverri annari málsmeð- 
ferð. Ef einhverju deilumáli verður vís- 
að til fasta alþjóðadómstólsins, þá skal, 
ef samkomulagsrikin verða ekki ásátt 
um annað, þess farið á leit við dómstól- 
inn, að hann felli úrskurð sinn eftir að 
beitt hefir verið þeirri einföldu máls- 
meðferð, sem 29. gr. reglugerðar dóm- 
stólsins felur i sér fyrirmæli um.

6. grein.
Samkomulag þetta gengur í gildi þeg- 

ar er ríkisstjórn íslands hefir tilkynnt 
rikisstjórninni í Sameinaða Konungs- 
ríkinu, að Alþingi hafi sett þau lagafvr- 
irmæli, sem nauðsvnleg eru, og skal 
halda áfram að gilda í þrjú ár frá gild- 
istöku þess, enda sé fullnægt ákvæðun- 
um í 1. lið bókunarinnar, sem undirrit- 
uð hefir verið á þessum sama degi.

Ef bvorugt samkomulagsríkjanna 
hefir tilkynnt hinu samkomulagsrikinu 
sex mánuðum fyrir lok hins nefnda 
þriggja ára tímabils, að það vilji láta 
samkomulagið falla úr gildi, þá skal 
það gilda áfram þar til sex mánuðir eru 
liðnir frá þvi slík tilkynning er gefin,

Article 5.
The Contracting Governments agree 

that any dispute that mav arise between 
them as to the proper interpretation or 
application of any of the provisions of 
the present Agreement or of any of the 
treaties enumerated in Article 4 shall, 
at the request of either of them, be re- 
ferred to the Permanent Court of Inter- 
national Justice, unless in any parti- 
cular case the Contracting Governments 
agree to submit the dispute to some 
other tribunal, or to dispose of it by 
some other form of procedure. In case 
any dispute shall fall to be submitted 
to tbe Permanent Court of Interna- 
tional Justice, the Court shall, unless 
the Contracting Governments other- 
wise agree, be requested to give its de- 
cision in accordance with the summary 
procedure provided for in Article 29 of 
the Statute of the Court.

Article 6.
The present Agreement shall come 

into operation as soon as a notification 
has been given bv the Government of 
Iceland to the Government of the 
United Kingdom that the necessary 
legislation has been passed by the Ice- 
landic Parliament, and, subject to the 
provisions of paragrapli 1 of the Proto- 
col signed this day, shall continue in 
force during a period of three vears 
from the date of its coming into opera- 
tion.

In case neither of the Contracting 
Governments shall have given notice 
to the other six months before the ex- 
piration of the said period of three vears 
of their intention to terminate this 
Agreement, it shall remain in force, 
subject to the provisions of paragraph
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enda sé fullnægt ákvæðunum í 1. lið 
bókunarinnar, sem undirrituð hefir 
verið á þessum sama degi.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, 
sem hafa til þess fullnægjandi umboð, 
ritað nafn sitt undir samkomulag þetta 
og sett innsigli sín þar við.

Gert í London þann nítjánda dag mai- 
mánaðar árið nítján hundruð þrjátíu 
og þrjú í tveimur eintökum á islenzku 
og tveimur eintökum á ensku, og skulu 
báðir textar vera jafngildir.

Sveinn Björnsson.
John Simon.

1 of the Protocol signed this dav, until 
the expirv of six months from the date 
on which notice of such intention is 
given.

In witness whereof the undersigned, 
being dulv authorised to that effect, 
have signed the present Agreement and 
have thereto affixed their Seals.

Done at London this nineteenth day 
of May nineteen hundred and thirty- 
three, in duplicate in English and Ice- 
landic, both texts being equally au- 
thentic.

Sveinn Björnsson.
John Simon.

Walter Runciman. Walter Runciman.
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BÓKUN
Um leið og samkomulag um verzlun- 

arviðskipti, dagsett þennan sama dag', 
milli ríkisstjórnar Islands og ríkis- 
stjórnar Sameinaða Konungsríkisins 
Stórabretlands og Norður Irlands, er 
undirritað, lýsa undirritaðir, sem hafa 
til þess fullnægjandi umboð, því yfir, 
að þeir bafi fallizt á ákvæðin, sem sett 
eru í bókun þeirri, sem hér fer á eftir, 
en bókun þessi skal vera efnishluti 
samkomulags þess, er ofan greinir:

1. Ríkisstjórn Sameinaða Konungs- 
ríkisins skal hafa heimild til þess að 
segja upp samkomulaginu hvenær sem 
er með þriggja mánaða fyrirvara, ef á 
einhverju einu ári innflutningurinn til 
Islands á koluni, sem unnin hafa verið 
í Sameinaða Konungsríkinu, fer niður 
fvrir 77% af heildarinnflutningnum af 
kolum til íslands á sama ári, samkvæmt 
opinberum íslenzkum verzlunarskýrsl- 
um. Samkomulagið skal þó ekki ganga 
úr gildi vegna þessa ákvæðis, ef á tíma- 
bilinu niilli uppsagnardagsins og dags 
þess, sem það ætti að ganga úr gildi 
samkvæmt uppsögninni, svo mikið hef- 
ir verið flutt inn til íslands af kolum 
unnum í Sameinaða Konungsríkinu, að 
það bæti upp það, sem á hefir skort.

Samkomulagsríkin taka tillit til efnis 
bréfs til formanns íslenzku sendinefnd- 
arinnar, dagsett í dag, og undirritað fyr- 
ir bönd kolaiðnaðarins í Sameinaða 
Konungsríkinu af formanni „Central 
Council of Colliery Owners“ og af for- 
manninum fyrir „Tbe British Coal Ex- 
porters’ Federation“, þar sem þeir láta 
í ljósi ósk þeirra og fasta ásetning að 
gera allt, sem í þeirra valdi stendur, til 
þess að fullnægja kröfum íslenzkra 
kolakaupenda og kolanotenda, og hafa 
með það fyrir augum gefið íslenzkum

PROTOCOL
At the moinent of signing the Agree- 

ment of this dav’s date between the 
Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of Iceland relating to 
trade and commerce, the undersigned, 
being duly autliorised to that effect, de- 
clare that tliey have agreed on the pro- 
visions set out in the following Proto- 
col, which shall form an integral part 
of the above-mentioned Agreement: —

1. Tbe Government of the United 
Kingdom shall have the right to ter- 
minate the Agreement at any time upon 
three months’ notice, if in any one year 
the amount of coal of United Kingdom 
origin imported into Iceland is less than 
77 per cent. of the total imports of coal 
into Iceland in that year, as sliown bv 
the official statistics issued by tlie Ice- 
landic Government. The Agreement 
sball not be terminated in virtue of this 
arrangement if, during the period be- 
tween the date wlien notice of termina- 
tion is given and the date of its taking 
effect, quantities of coal of United 
Kingdom origin are imported into Ice- 
Iand sufficient to make good the defi- 
ciencv.

The Contracting Governments take 
note of a letter to the Chairman of the 
Icelandic Delegation dated this day and 
signed on behalf of the United King- 
dom coal industry bv the Chairman of 
the Central Council of Colliery Owners 
and the Chairman of the British Coal 
Exporters’ Federation, wherein thev 
have expressed tlieir desire and firm in- 
tention to fulfil the requirements of Ice- 
landic buyers and users of coal by every 
means within their power; and for this 
purpose have given to Icelandic buyers
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kaupendum og notendum kola þau 
tryggingarloforð, sem felast í nefndu 
bréfi, um verð, gæði, að birgðir séu 
fyrir hendi, og önnur efni. Réttur rikis- 
stjórnarinnar í Sameinaða Konungsrik- 
inu til þess, samkvæmt framansögðu, 
að segja upp samkomulaginu með 
þriggja mánaða fvrirvara þegar þær á- 
stæður eru fyrir hendi, sem þar er getið, 
er því skilvrði bundinn, að fullnægt sé 
nefndum tryggingarloforðum.

2. Það er samkomulag um, að orðin 
„erlent ríki“ gagnvart Sameinaða Kon- 
ungsríkinu skuli merkja riki, sem ekki 
er hluti Bretaveldis eða land háð vernd 
eða fullveldi Breta, eða land með um- 
boðsstjórn, þar sem ríkisstjórn eínhvers 
liluta Bretaveldis hefir á hendi umboðs- 
stjórnina.

3. Ríkisstjórn Sameinaða Konungs- 
rikisins lýsir því vfir, að hún nnini ekki 
krefjast að fá að njóta neinnar þeirrar 
ívilnunar, sem Island veitir Danmörku 
einvörðungu.

Gert í London þann nítjánda dag maí- 
mánaðar árið nítján hundruð þrjátíu 
og þrjú í tveimur eintökum á islenzku 
og tveimur eintökum á ensku, og skulu 
báðir textar vera jafngildir.

Sveinn Björnsson.
John Simon.

Walter Runciman.

and users the assurances contained in 
that letter with regard to prices, quali- 
ties, availabilitv of supplies and other 
matters. The right of the Government 
of the United Kingdom, as stipulated 
above, to terminate the Agreement upon 
three months’ notice in the circum- 
stances set out is conditional upon those 
assurances being implemented.

2. It is understood that in the Agree- 
ment the term„foreign countrv“in rela- 
tion to the United Kingdom, means a 
country not being a part of the British 
Commonwealth of Nations nor a ter- 
ritorv under British protection or suze- 
raintv, nor a mandated territory in re- 
spect of which the mandate is exer- 
cised by the Government of a part of 
the British Commonwealth of Nations.

3. The Government of the United 
Kingdom declare that they will not 
claim the benefit of any privileges ac- 
corded by the Government of Iceland 
exclusivelv to Denmark.

Done at London this nineteenth day 
of May nineteen hundred and thirtv- 
three, in duplicate in English and Ice- 
landic, both texts being equallv aut- 
hentic.

Sveinn Björnsson.
John Simon.

Walter Runciman.

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing) 188
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SKRÁ
Númer

í verzlunar- 
skýrslum.

Vara. Tollur.

9a 1 Silkivefnaður úr gervisilki .. 18 aurar per kg. plus 10% 
verðtollur.

9a 3 Iíarlmannafataefni úr ull .... 18 aurar per kg. plus 15% 
verðtollur.

9a 7 Iíjólaefni kvenna úr baðmull 18 aurar per kg. plus 10% 
verðtollur.

9a 8 Tvisttau og rifti úr baðmull 18 aurar per kg. plus 10% 
verðtollur.

9a 10 Fóðurefni o. fl. úr baðmull .. 18 aurar per kg. plus 10% 
verðtollur.

9a 12 Gluggatjaldaefni úr baðmull 18 aurar per kg. plus 10% 
verðtollur.

9« 15 Léreft úr hör eða hampi .... 18 aurar per kg. plus 10% 
verðtollur.

9a 16 Segldúkur .............................. 2 aurar per kg.

9a 18 Umbúðastrigi (Hessian) ....... 2 aurar per kg.

9b 19 Gólfdúkur (Linoleum) ......... 2 aurar per kg.

9 6 20 Tómir pokar ......................... 2 aurar per kg.

10 a 1 Sokkar úr gervisilki ............ 18 aurar per kg. plus 10% 
verðtollur.

10 a 4 Sokkar aðrir en úr silki eða 
gervisilki

18 aurar per kg. plus 15% 
verðtollur.

10 a 5 Nærföt önnur en úr silki eða 
gervisilki

18 aurar per kg. plus 15% 
verðtollur.

10 a 7 Línfatnaður ........................... 18 aurar per kg. plus 15% 
verðtollur.

10 6 7 Regnkápur ............................ 18 aurar per kg. plus 15% 
verðtollur.

10 c 3 Enskar búfur ......................... 18 aurar per kg. plus 15% 
verðtollur.

20 a 1 Steinkol .................................. 20 aurar per 100 kg.

22 6 4 Galvanhúðaðar járnplötur 2 aurar per kg.

22 c 44 Vírstrengir ............................ J 2 aurar per kg.
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Statistical
Number. Article. Rate of Duty.

9a. 1 Piece-goods of artificial silk 18 aurar per kg. plus 10% 
ad valorem.

9«. 3 Piece-goods of wool for men’s 
clothing

18 aurar per kg. plus 15% 
ad valorem.

9a. 7 Piece-goods of cotton for 
women’s clothing

18 aurar per kg. plus 10% 
ad valorem.

9a. 8 Piece-goods of cotton, printed 18 aurar per kg. plus 10% 
ad valorem.

9a. 10 Piece-goods of cotton for 
linings, &c.

18 aurar per kg. plus 10% 
ad valorem.

9a. 12 Cotton curtain tissues ......... 18 aurar per kg. plus 10% 
ad valorem.

9a. 15

9a. 16

9a. 18

9 6. 19

9 6. 20

Piece-goods of linen or hemp

Sail cloth ..............................

Hessian (packing canvas) of 
jute

Linoleum ................................

Sacks (empty) .....................

18 aurar per kg. plus 10% 
ad valorem.
2 aurar per kg.

2 aurar per kg.

2 aurar per kg.

2 aurar per kg.

10 a. 1 Stockings of artificial silk .. . 18 aurar per kg. plus 10% 
ad valorem.

10 a. 4 Stockings and socks other 
than silk or artificial silk

18 aurar per kg. plus 15% 
ad valorem.

10 a. 5 Hosierv, underwear (other 
than silk or artificial silk)

18 aurar per kg. plus 15% 
ad valorem.

10 a. 7 Body linen ............................ 18 aurar per kg. plus 15% 
ad valorem.

10 6. 7 Waterproo'f clothing ............ 18 aurar per kg. plus 15% 
ad valorem.

10 c. 3 English caps ......................... 18 aurar per kg. plus 15% 
ad valorem.

20 a. 1

22 6. 4

22 c. 44

Coal .......................................

Galvanized iron sheets (roof- 
ing)

Wire rope ............................

20 aurar per 100 kgs.

2 aurar per kg.

2 aurar per kg.
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sþ. 962. Nefndaskipun
1933

(46. löggjafarþing).

I.
Fastanefndir í deildum.

A.
I efri deild.

1. Fjárhagsnefnd:
Ingvar Pálmason, formaður,
Jónas Jónsson, fundaskrifari,
Jón Þorláksson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um bráðabirgðabrevtingu nokkurra laga (5,‘ n. 425).

Frsin.: Jónas Jónsson.
2. Frv. til 1. um, að prestlaunasjóður skuli felldur niður og um innheimtu

prestsgjalda (11).
Nefndarálit kom ekki.

3. Frv. til 1. um, að niður falli útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum (36,
n. 172 (meiri lil.) og 182 (minni bl.)).

Frsm. meiri bl.: Jónas Jónsson.
Frsm. minni bl.: Jón Þorláksson.

4. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 62 8. sept. 1931 Laun embættismannal (8, n.
210 (meiri hl.) og 234 (minni hl.)).

Frsm. meiri bl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni lil.: Jón Þorláksson.

5. Frv. til 1. um eftirlit með sparisjóðum (42, n. 455 (meiri lil.) og 537
(minni hl.)).

Frsm. meiri lil.: Jónas Jónsson.
Frsm. minni bl.: Jón Þorláksson.

•) Tölurnar innan sviga tákna númer á þingskjöluin, og eru ekki talin önnur þingskjala- 
númer en þau, sem málið bar, þá er því var til nefndar vísað, svo og þau, er nefndarálit (skamm- 
stafað: n.) hlutu. Sama er um þau mál, er nefndirnar flytja.
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6. Frv. til 1. um hámarkslaun (70, n. 293 (meiri hl.) og 408 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jónas Jónsson.
Frsm. minni hl.: Jón Þorláksson.

7. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 84 6. júlí 1932 rBifreiðaskattur o. fl.J (77,
n. 156).

Frsm.: Jón Þorláksson.
8. Frv. til 1. um lögreglu ríkisins (88, n. 502 (meiri hl.) og 524 minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni hl.: Jón Þorláksson.

9. Frv. til 1. um virkjun Efra-Sogsins (103, n. 445 (meiri hl.) og 483
(minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jónas Jónsson.
Frsm. minni hl.: Jón Þorláksson.

10. Frv. til 1. um veitingaskatt (139, n. 811 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jónas Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

11. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 71 28. nóv. 1919, uin laun embættismanna (15,
n. 198).

Frsm.: Jónas Jónsson.
12. Frv. til 1. um afnám 1. nr. 21. 19. júní 1922, um að veita rikinu einkarétt

til þess að selja allt silfurberg, sem unnið verður á íslandi (128, n. 266). 
Frsm.: Jón Þorláksson.

13. Frv.til fjáraukalaga fvrir árið 1931 (196, n. 597).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

14. Frv. til 1. um samþvkkt á landsreikningnum 1931 (3, n. 598).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

15. Frv. til 1. um stóríbúðaskatt (263).
Nefndarálit kom ekki.

16. Frv. til 1. um háleiguskatt (264).
Nefndarálit kom ekki.

17. Frv. til 1. um stofnun happdrættis fvrir Island (273, n. 421).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

18. Frv. til 1. um bann við því, að bankar og aðrar lánsstofnanir greiði hærri
vöxtu af innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir (298, n. 613). 

Frsm.: Ingvar Pálmason.
19. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 27 frá 1921, um aukatekjur rikissjóðs (299).

Nefndarálit kom ekki.
20. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 75 frá 1921, um stimpilgjald (300, n. 420).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
21. Frv. til 1. um dráttarvexti (398).

Nefndarálit kom ekki.
22. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 29 28. nóv. 1919, um vitagjald (405, n. 447).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
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23. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 41 27. júní 1921, um breyt. á 1. gr. tolllaga, nr.
54 11. júlí 1911 (377, n. 699 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

24. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 17 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk (513,
n. 686).'

Frsm.: Jón Þorláksson.
25. Frv. til 1. um bráðabirgðaverðtoll (523, n. 762 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

26. Frv. til 1. um viðbótar- tekju- og eignarskatt (533).
Nefndarálit kom ekki.

27. Frv. til 1. um bráðabirgðabreyting á 1. nr. 56 31. maí 1927, um skemmtana-
skatt og þjóðleikhús (637, n. 698 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

28. Frv. til víxillaga (812, n. 878).
Frsm.: Jón Þorláksson.

29. Frv. til 1. um tékka (813, n. 879).
Frsm.: Jón Þorláksson.

30. Frv. til 1. um varnarþing og stefnufrest í víxilmálum (233, n. 880).
Frsm.: Jón Þorláksson.

31. Frv. til 1. um sérákvæði um verðtoll (808, n. 877).
Frsm.: Jónas Jónsson.

32. Frv. til 1. um viðbótar- tekju- og eignarskatt (829, n. 905).
Frsm.: Jónas Jónsson.

Meiri hl. nefndarinnar flutti:
Frv. til. 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán

fvrir Útvegsbanka Islands h/f (73).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

2. Fjárveitinganefnd:
Jón Jónsson, formaður,
Einar Árnason,
Páll Hermannsson, fundaskrifari,
Halldór Steinsson,
Bjarni Snæbjörnsson.

Til hennar visað:
1. Frv. til fjárlaga fyrir árið 1934 (411, n. 586).

Frsm.: Jón Jónsson.
2. Frv. til 1. um sjúkrasjóð ríkisins (111).

Nefndarálit kom ekki.
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3. Frv. til fjáraukalaga fvrir árið 1932 (639, n. 826).
Frsm.: Einar Árnason.

.3. Samgöngumálanefnd:
Páll Hermannsson, formaður,
Einar Árnason,
Halldór Steinsson, fundaskrifari.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um brevt. á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924 (23, n. 326).

Frsm.: Einar Árnason.
2. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 32 23. júni 1932, um brúargerðir (24, n. 388).

Frsm.: Halldór Steinsson.
3. Till. til þál. um brevt. á leyfisbréfi 31. júlí 1926, um sæsímasambandið

(227, n. 387).
Frsm.: Páll Hermannsson.

4. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 10 20. júní 1923, um sýsluvegasjóði (406, n.
470).

Frsm.: Einar Árnason.
5. Till. til þál. um heimild handa rikisstjórninni til þess að taka lán til

brúargerðar á Múlakvísl (581, n. 769).
Frsm.: Einar Árnason.

Frá nefndinni kom:
Nefndarálit um flóabátaferðir (739).

Frsm.: Einar Árnason.

4. Landbúnaðarnefnd:
Páll Hermannsson, formaður,
Jón Jónsson,
Pétur Magnússon, fundaskrifari.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um tilbúning og verzlun með smjörliki o. fl. (31, n. 150).

Frsm.: Jón Jónsson.
2. Frv. til 1. um eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi

(41, n. 871).
Frsm.: Pétur Magnússon.

3. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 50 23. júní 1932, um útflutning hrossa (30, n.
142).

Frsm.: Páll Hermannsson.
4. Frv. til 1. um eignarnámsheimild á ábúðar- og erfðafesturétti á nokkrum

býlum á Hvalevri við Hafnarfjörð (99).
Nefndarálit kom ekki.

5. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 45 3. nóv. 1915, um ullarmat (32, n. 305).
Frsm.: Páll Hermannsson.
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6. Frv. til 1. um bvgging og ábúð á jörðum, sem eru almannaeign (102).
Nefndarálil kom ekki.

7. Frv. til 1. um breyt. á 1. um dýralækna, nr. 61 3. nóv. 1915 (106, n. 448).
Frsm.: Pétur Magnússon.

8. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 32 frá 1931, um búfjárrækt (71, n. 252).
Frsm.: Jón Jónsson.

9. Frv. til 1. um eignarnámsbeimild á nokkrum löndum og afnotarétti
landsvæða i Hafnarfirði, Garðahreppi og Seltjarnarneshreppi (138). 

Nefndarálit kom ekki.
10. Frv. til 1. um samþvkktir um mat á lievi til sölu (141, n. 243).

Frsm.: Páll Hermannsson.
11. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 20 27. júní 1925, um heimild til að veita

lán úr Bjargráðasjóði (68, n. 237).
Frsm.: Jón Jónsson.

12. Frv. til 1. um kjötmat o. fl. (179, n. 473).
Frsm.: Jón Jónsson.

13. Frv. til 1. um salerni í sveitum (197, n. 312).
Frsin.: Jón Jónsson.

14. Till. til þál. um skipun milliþinganefndar til að gera tillögur um kaup
liins opinbera á jarðeignum þeim, sem nú eru einkaeign (245). 

Nefndarálit kom ekki.
15. Frv. til 1. um geldingu hesta og nauta (226, n. 319).

Frsm.: Páll Hermannsson.
16. Frv. til 1. um að stofna nýbýli (360).

Nefndarálit kom ekki.
17. Frv. til 1. um viðauka við og brevt. á 1. nr. 68 14. nóv. 1917, um áveitu

á Flóann (436, n. 544).
Frsm.: Pétur Magnússon.

18. Frv. til 1. um útflutning á kjöti (497, n. 859).
Frsm.: Páll Hermannsson.

19. Frv. til 1. um innflutningsbann á niðursoðinni mjólk og mjólkurdufti
(499, n. 860).

Frsm.: Páll Hermannsson.
20. Frv. til 1. um Kreppulánasjóð (653, n. 767).

Frsm.: Jón Jónsson.
21. Frv. til 1. um heimildir til j’niissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar (654,

n. 798).
Frsm.: Jón Jónsson.

22. Till. til þál. um fóðurrannsóknir (656, n. 709).
Frsm.: Jón Jónsson.

23. Frv. til 1. um breyt. á og viðauka við 1. nr. 44 19. maí 1930, um refaveiðar
og refarækt (554, n. 694).

Frsm.: Páll Hermannsson.
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24. Frv. til 1. um mjólkurbúastyrk o. fl. (693, n. 891).
Frsjn.: Jón Jónsson.

25. Frv. til 1. um samþykktir um sölu mjólkur og rjóma í kaupstöðum og
kauptúnum o. fl. (742, n. 834).

Frsjn.: Jón Jónsson.
Nefndin flutti:

1. Frv. til ábúðarlaga (133).
Frsjn.: Jón Jónsson.

2. Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að flvtja inn nautgripi
af brezku holdakyni (384).

Frsm.: Páll Hermannsson.
3. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40 7. maí 1928 [Jarðræktarlög] (385).

Frsm.: Jón Jónsson.
4. Frv. til 1. um innflutning á kjarnfóðri o. fl. (461).

Frsjn.: Jón Jónsson.
5. Frv. til 1. um innflutning á jarðeplum (695).

Frsjn.: Jón Jónsson.
Frá nefndinni kom:

Nefndarálit um frv. til ábúðarlaga (383).
Frsjn.: Jón Jónsson.

5. Sjávarútvegsnefnd:
Ingvar Pálmason, formaður,
Magnús Torfason,
Jakob Möller, fundaskrifari.

Til hennar vísað :
1. Frv. til 1. um gæzlu landhelginnar o. fl. (20).

Nefndarálit kom ekki.
2. Frv. til 1. um stjórn vitamála og um vitabyggingar (25, n. 177).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
3. Frv. til 1. um leiðsögu skipa (33, n. 121).

Frsm.: Magnús Torfason.
4. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 60 27. júni 1921, um útflutningsgjald af sild

o. fl. (162, n.321).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

5. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald (163,
n. 320).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

6. Frv. til 1. um breyt. á hafnarlögum fyrir Reykjavikurkaupstað, nr. 19 11.
júlí 1911, og 1. um breyt. á þeim. 1., nr. 49 23. júní 1932 (191, n. 307). 

Frsm.: Jakob Möller.
7. Frv. til 1. um endurgreiðslu á útflutningsgjaldi af saltsild (218).

Nefndarálit kom ekki.
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8. Frv. til 1. um heimild fvrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi á-
kvæðin í samkomulagi um viðskiptamál milli Islands og Noregs 
(118, n. 367).

Frsm. ekki kosinn.
9. Till. til þál. um leigu á síldarbræðslustöð dr. Pauls á Siglufirði (219, n.

399).
Frsm.: Jakob Möller.

10. Frv. til 1. um einkalevfi til að flytja út og selja á erlendum markað nýja
tegund af saltfiski (205, n. 340).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
11. Frv. til 1. um vinnslu, verkun og mat meðalalýsis (371, n. 464).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
12. Frv. til 1. um hafnargerð á Húsavík (146, n. 465).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
13. Frv. til 1. unt heimild handa rikisstjórninni til þess að taka á leigu síld-

arbræðslustöð dr. Pauls á Siglufirði eða taka afnot síldarbræðslu- 
stöðvarinnar eignarnámi (416).

Nefndarálit kom ekki.
14. Frv. til 1. um útflutning saltaðrar síldar (649, n. 710).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
15. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 43 3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á ís-

lenzkum gufuskipum (743, n. 794).
Frsm.: Jakob Möller.

16. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiðum
í landhelgi (810, n. 917 (1. minni hl.)).

Frsm. 1. minni hl.: Jakob Möller.
Álit komu ekki frá öðrum nefndarhlutum.

6. Iðnaðarnefnd:
Jónas Jónsson, formaður,
Ingvar Pálmason,
Jakob Möller, fundaskrifari.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað (29, n. 706).

Frsm.: Jakob Möller.
2. Frv. til 1. um innlenda tóbaksvörugerð (79).

Nefndarálit kom ekki.
3. Till. til þál. um innlenda sútunar- og skófatnaðarverksmiðju (393).

Nefndarálit kom ekki.

7. Menntamálanefnd: ,
Jón Jónsson, formaður,
Einar Árnason,
Guðrún Lárusdóttir, fundaskrifari.
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Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um alþýðuskóla á Eiðum (137, n. 325).

Frsm.: Jón Jónsson.
2. Frv. til 1. um heimild fvrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla

með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum (224, n. 685). 
Frsm.: Guðrún Lárusdóttir.

3. Frv. til 1. um höfundarétt (459, n. 696).
Frsm.: Jón Jónsson.

Nefndin flutti:
Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 32 frá 1930, um menntaskóla á Akurevri (783). 

Frsm.: Jón Jónsson.

8. Allsherjarnefnd:
Magnús Torfason, formaður,
Jónas Jónsson, fundaskrifari,
Pétur Magnússon.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um vegarstæði og götulóðir í kaupstöðum og kauptúnum o. fl.

(22, n. 127).
Frsm.: Magnús Torfason.

2. Frv. til 1. um réttindi og skyldur embættismanna (10).
Nefndarálit kom ekki.

3. Frv. til 1. um skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta (12, n. 737).
Frsm.: Pétur Magnússon.

4. Frv. til 1. um sérstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veð-
málabókum (13, n. 83).

Frsm.: Pétur Magnússon.
5. Frv. til 1. um veiting ríkisborgararéttar (14, n. 543).

Frsm.: Pétur Magnússon.
6. Frv. til 1. um ráðstafanir út af fjárþröng sveitarfélaga (34, n. 301).

Frsm.: Magnús Torfason.
7. Frv. til 1. um kaup á skuldum (49).

Nefndarálit kom ekki.
8. Frv. til framfærslulaga (46).

Nefndarálit kom ekki.
9. Frv. til ljósjnæðralaga (53, n. 153).

Frsm.: Magnús Torfason.
10. Frv. til 1. um skipun niðurjöfnunarnefndar i Reykjavík (78).

Nefndarálit kom ekki.
11. Frv. til 1. um viðauka við hin almennu hegningarlög frá 25. júní 1809

(104).
Nefndarálit kom ekki.

12. Frv. til 1. um verzlunarnám og atvinnuréttindi verzlunarmanna (115).
Nefndarálit kom ekki.
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13. Frv. til 1. um brevt. á 1. um verzlunaratvinnu, nr. 52 27. júní 1925 (116).
Nefndarálit kom ekki.

14. Frv. til 1. um breyt. á sveitarstjórnarlögum, nr. 12 31. maí 1927 (129).
Nefndarálit kom ekki.

15. Frv. til 1. um sjúkrahús o. fl. (129, n. 311).
Frsm.: Jónas Jónsson.

16. Frv. til 1. um æðsta dóm (148, n. 757 (1. minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Magnús Torfason.
Alit komu ekki frá öðrum nefndarhlutujn.

17. Frv. til 1. um fimmtardóm (147).
Nefndarálit kom ekki.

18. Frv. til hjúkrunarkvennalaga (168, n. 286).
Frsm.: Jónas Jónsson.

19. Frv. til 1. um bann gegn jarðraski við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og
sjávarþorpum (90, n. 310).

Frsm.: Magnús Torfason.
20. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 46 15. júní 1926, um útsvör (155, n. 423).

Frsm.: Jónas Jónsson.
21. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 82 23. júní 1932, um sjúkrasamlög (178, n.

290).
Frsm.: Jónas Jónsson.

22. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 71 23. júni 1932, um byggingarsamvinnufé-
lög (238, n. 438).

Frsm.: Pétur Magnússon.
23. Frv. til 1. um sölu kirkjujarðarinnar Mið-Sámsstaða (55, n. 285).

Frsm.: Pétur Magnússon.
24. Frv. til 1. um verzlunar- og siglingasamninga (241).

Nefndarálit kom ekki.
25. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 79 14. nóv. 1917, um lokunartíma sölu-

búða i kaupstöðum (254, n. 323).
Frsm.: Pétur Magnússon.

26. Frv. til 1. um breyt. á 1. um manntal í Revkjavik (249, n. 356).
Frsm.: Pétur Magnússon.

27. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 23 15. júní 1926, um bæjargjöld í Vestmanna-
eyjurn (259, n. 437).

Frsm.: Pétur Magnússon.
28. Frv. til 1. um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma (260, n. 355).

Frsm.: Magnús Torfason.
29. Frv. til 1. um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til íslands (333,

n. 610).
Frsm.: Jónas Jónsson.

30. Frv. til 1. um viðauka við 1. um veð, nr. 18 4. nóv. 1887, og 1. um viðauka
við þau 1., nr. 34 31. maí 1927 (435, n. 507).

Frsm.: Pétur Magnússon.
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31. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 51 7. maí 1928, um nokkrar breytingar til
bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við hana (484, n. 
506 (meiri hl.) og 661 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Magnús Torfason.
Frsm. minni hl.: Jónas Jónsson.

32. Frv. til 1. um eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð (240, n. 508).
Frsm.: Jónas Jónsson.

33. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 43 23. júni 1932, um harnavernd (481, n. 557).
Frsm.: Jónas Jónsson.

34. Frv. til 1. um bann við okri (496, n. 738).
Frsm.: Pétur Magnússon.

35. Frv. til 1. um læknishéraðasjóði (561, n. 872).
Frsm.: Jónas Jónsson.

36. Till. til þál. um sláttu tveggja minnispeninga (9, n. 660).
Frsm.: Jónas Jónsson.

37. Frv.'til 1. um breyt. á 1. nr. 64 19. maí 1930 (Áfengislög) (471).
Nefndarálit kom ekki.

38. Frv. til 1. um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum (633, n. 801).
Frsm.: Jónas Jónsson.

39. Frv. til 1. um heimild handa ríkisstjórninni til ýmissa ráðstafana vegna
viðskiptasamnings við brezku stjórnina (843, n. 868).
Nefndin flutti:

Till. til þál. um tekjustofna sveitarfélaga (667).
Frsm.: Magnús Torfason.

Nefndaskipun 1933.
Fastanefndir Ed.: Allsherjarnefnd. — Nd.: Fjárhagsnefnd.

B.
í neðri deild.

1. Fjárhagsnefnd:
Halldór Stefánsson, formaður.
Bernharð Stefánsson,
Hannes Jónsson,
Ólafur Thors,
Jón Auðunn Jónsson, fundaskrifari.

Til hennar vísað :
1. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 71 28. nóv. 1919, um laun embættismanna (15,

n. 125).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.

2. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 84 6. júlí 1932 [Bifreiðaskattur o. fl.] (4, n. 50).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.

3. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1931 (2, n. 165).
Frsm.: Hannes Jónsson.

4. Frv. til 1. um samþykkt á landsreikningnum 1931 (3, n. 166).
Frsm.: Hannes Jónsson.
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5. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40 20. júni 1923, um skemmtanaskatt og þjóð-
Ieikhús [Orðuskatturj (57).

Nefndarálit kom ekki.
6. Frv. til 1. um lífeyrissjóð ljósmæðra (63, n. 176).

Frsm.: Bernharð Stefánsson.
7. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 20 27. júní 1925, um heimild til að veita

lán úr Bjargráðasjóði (68, n. 126).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

8. Till. til þál. um útborgun á launum embættismanna (76, n. 223).
Frsm.: Ólafur Thors.

9. Frv. til 1. um vörzlu opinberra sjóða (65, n. 204).
Frsm. Halldór Stefánsson.

10. Frv. til 1. um afnám 1. nr. 1 8. marz 1920, um heimild fvrir landsstjórn-
ina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi (96, n. 
250 (meiri hl.) og 302 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Hannes Jónsson.
Frsm. minni hl.: Jón Auðunn Jónsson.

11. Frv. til 1. um heimild fvrir rikisstjórnina til þess að ábvrgjast rekstrar-
lán fyrir Útvegsbanka íslands h/f (73, n. 171).

Frsm.: Halldór Stefánsson.
12. Frv. til 1. um afnám 1. nr. 21 19. júni 1922, um að veita ríkinu einkarétt

til að selja allt silfurberg, sem unnið verður á íslandi (128, n. 187). 
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

13. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 17 11. júlí 1911, um vitagjald (130, n. 369).
Frsm.: Ólafur Thors.

14. Frv. til 1. um bann við því, að bankar og aðrar lánsstofnanir greiði
hærri vöxtu af innstæðufé en Landsbanki Islands ákveður (151, 
n. 244).

Frsm.: Bernharð Stefánsson.
15. Frv. til 1. um stofnun bappdrættis fvrir ísland (158, n. 222).

Frsm.: Ólafur Thors.
16. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 27 frá 1921, um aukatekjur rikissjóðs (160,

n. 268).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

17. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 75 frá 1921, um stimpilgjald (161, n. 269).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

18. Frv. til 1. um bráðabirgðabreytingu á núgildandi fasteignamati (180).
Nefndarálit kom ekki.

19. Frv. til víxillaga (231, n. 775).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

20. Frv. til 1. um tékka (232, n. 776).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

21. Frv. til 1. um varnarþing og stefnufrest í víxilmálum (233, n. 777).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.
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22 Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 40 20. júní 1923, uin skemmtanaskatt og þjóð- 
leikhús (265, n. 378).

Frsm.: Halldór Stefánsson.
23. Frv. til 1. um dráttarvexti (283, n. 344).

Frsm.: Ólafur Thors.
24. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 17 9. júli 1919, um almennan ellistvrk (304,

n. 449).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

25. Frv. til 1. um, að niður falli útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum (36,
n. 629 (meiri hl.) og 650 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Bernharð Stefánsson.
Frsm. minni hl.: Ólafur Thors.

26. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald (361, n.
552).

Frsm.: Hannes Jónsson.
27. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 15 14. júni 1929 [Útflutningsgjald af sild o. fl.J

(362, n. 553).
Frsm.: Hannes Jónsson.

28. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 41 27. júní 1921, um brevt. á 1. gr. tolllaga, nr.
54 11. júli 1911 (377, n. 452).

Frsm.: Hannes Jónsson.
29. Till. til þál. um afnám eða rýmkun innflutningshafta (403, n. 830

(meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Hannes Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

30. Frv. til 1. um bráðabirgðabrevtingu nokkurra laga (476, n. 551).
Frsm.: Halldór Stefánsson.

31. Frv. til 1. ujn eftirlit með sparisjóðum (573, n. 849).
Frsm.: Halldór Stefánsson.

32. Frv. til 1. um virkjun Sogsins (596, n. 820).
Frsm.: Ólafur Thors.

33. Frv. til 1. um lögregluinenn (779, n. 827).
Frsm.: Ólafur Thors.

Nefndin flutti:
1. Frv. til 1. um bráðabirgðabreyting á 1. nr. 56 31. maí 1927, um skemmt-

anaskatt og þjóðleikhús (503).
Frsm.: Hannes Jónsson.

2. Frv. til 1. um sérákvæði um verðtoll (808).
Frsm.: Halldór Stefánsson.

3. Frv. til 1. um heimild fvrir ríkisstjórnina til þess að taka lán erlendis (867).
Frsm.: Halldór Stefánsson.

Meiri hl. nefndarinnar flutti:
1. Frv. til 1. um bráðabirgðaverðtoll (427).

Frsm.: Halldór Stefánsson.
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2. Frv. til 1. um viðbótar- tekju og eignarskatt (457).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.

2. Fjárveitinganefnd:
Ingólfur Bjarnarson, formaður,
Tryggvi Þórhallsson,
Þorleifur Jónsson,
Björn Kristjánsson, fundaskrifari,
Jónas Þorbergsson,
Pétur Ottesen,
Pétur Halldórsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til fjárlaga fvrir árið 1934 (1, n. 213).

Frsm. fyrri hl.: Ingólfur Bjarnarson.
Frsm. síðari hl.: Tryggvi Þórhallsson.

2. Till. til þál. um styrk handa lækni til að nema lvfjafræði (56).
Nefndarálit kom ekki.

3. Frv. til 1. um greiðslu víxilskulda á Austfjörðum vegna Síldareinkasölu
Islands (98).

Nefndarálit kom ekki.
4. Frv. til 1. um sjúkrasjóð rikisins (111, n. 548).

Frsm.: Ingólfur Bjarnarson.
5. Till. til þál. um launakjör embættis- og starfsmanna ríkis og ríkisstofn-

ana (328).
Nefndarálit kom ekki.

6. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1932 (639, n. 691).
Frsm.: Ingólfur Bjarnarson.

Nefndin flutti:
Till. til þál. um launamál, st'arfsmannafækkun o. fl. (894).

Frsm.: Pétur Ottesen.
Meiri hl. nefndarinnar flutti:

Till. til þál. út af víxilskuldum á Austfjörðum vegna Síldareinkasölu Is-
lands 1931 (850).

Frsm.: Þorleifur Jónsson.
.7. Samgöngumálanefnd:

Sveinn Ólafsson, formaður,
Sveinbjörn Högnason,
Hannes Jónsson,
Jón Auðunn Jónsson,
Jón Ólafsson, fundaskrifari.

Til hennar vísað:
1. Till. til þál. um breyt. á leyfisbréfi 31. júlí 1926, um sæsímasambandið

(93, n. 202).
Frsm.: Sveinn ólafsson.
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2. Till. til þál. um bættar samgöngur við Austfirði (122, n. 261).
Frsm.: Sveinn Ólafsson.

3. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 38 14. júni 1929 [Ritsíma- og talsima-
kerfi] (217).

Nefndarálit kom ekki.
4. Frv. til 1. um heimild til lántöku til vega- og brúargerða (433, n. 566).

Frsm.: Sveinn ólafsson.
5. Frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 41 4. júní 1924 (442, n. 555).

Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
6. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 10 20. júni 1923, um sýsluvegasjóði (406,

n. 727).
Frsm.: Hannes Jónsson.

Frá nefndinni kom:
Nefndarálit um flóabátaferðir (348).

Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

4. Landbúnaðarnefnd:
Bjarni Ásgeirsson, formaður,
Steingrimur Steinþórsson, fundaskrifari,
Lárus Helgason,
Pétur Ottesen,
Guðbrandur Isberg.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 50 30. júní 1932, um útflutning hrossa (30, n.51).

Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.
2. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 45 3. nóv. 1915, um ullarmat (32, n. 74).

Frsm.: Lárus Helgason.
3. Frv. til 1. um kjötmat o. fl. (35, n. 117).

Frsm.: Pétur Ottesen.
4. Frv. til 1. um samþvkktir um mat á heyi til sölu (69, n. 119).

Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.
5. Till. til þál. um rýmkun á innflutningsleyfi fyrir sauðfé (92, n. 209).

Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.
6. Frv. til 1. um heimild fvrir ríkisstjórnina til þess að kaupa jörðina Ólafs-

dal í Dalasýslu til stofnunar fyrirmyndarbús í Vestfirðingafjórðungi 
(131).

Nefndarálit kom ekki.
7. Frv. til 1. um tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl. (211, n. 334).

Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.
8. Frv. til 1. um samvinnubvggðir (190).

Nefndarálit kom ekki.
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9. Frv. til 1. um salerni í sveitum (337, n. 721 (meiri hl.) og 749 (minni hl.)). 
Frsm. meiri hl.: Steingrímur Steinþórsson.
Frsm. minni hl.: Bjarni Ásgeirsson.

10. Frv. til 1. um breyt. á jarðræktarlögum, nr. 43 20. júní 1923 (Stjórn Bún-
aðarfélags Islands) (256, n. 530 (minni hl.)).

Frsm. minni hl.: Steingrimur Steinþórsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

11. Frv. til ábúðarlaga (410, n. 611 (minni hl.) og 673 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Steingrímur Steinþórsson.
Frsm. meiri hl.: Pétur Ottesen.

12. Frv. til 1. um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að flytja inn nautgripi
af brezku holdakvni (384, n. 495).

Frsm.: Bjarni Asgeirsson.
13. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 40 7. mai 1928 (Jarðræktarlög) (Verkfæra-

kaupasjóður) (446, n. 672).
Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.

14. Frv. til 1. um innflutningsbann á niðursoðinni mjólk og mjólkurdufti
(499, n. 540).

Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.
15. Frv. til 1. um samþykktir um sölu mjólkur og rjóma i kaupstöðum og

kauptúnum o. fl. (569, n. 671).
Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.

16. Frv. til 1. um breyt. á 1. um dýralækna, nr. 61 3. nóv. 1915 (106, n. 647
meiri hl.) og 682 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Lárus Helgason.
Frsm. minni hl.: Pétur Ottesen.

17. Frv. til 1. um mjólkurbúastvrk o. fl. (618, n. 670).
Frsm.: Pétur Ottesen.

18. Till. til þál. um ráðstafanir til útrýmingar fjárkláða (770).
Nefndarálit kom ekki.

Nefndin flutti:
1. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 32 frá 1931, um búfjárækt (71).

Frsm.: Guðbrandur Isberg.
2. Frv. til 1. um geldingu hesta og nauta (226).

Frsm.: Lárus Helgason.
3. Frv. til 1. um viðauka við og brevt. á 1. nr. 68 14. nóv. 1917, um áveitu á

Flóann (351).
Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.

4. Frv. til 1. um útflutning á kjöti (497).
Frsm.: Guðbrandur ísberg.

5. Frv. til 1. um breyt. á og viðauka við I. nr. 44 19. maí 1930, um refaveiðar
og refarækt (554).

Frsm.: Pétur Ottesen.
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5. Sjáuarútvegsnefnd:
Sveinn Ólafsson, formaður,
Bjarni Asgeirsson,
Bergur Jónsson,
Jóhann Jósefsson, fundaskrifari,
Ólafur Thors.

Til hennar visað:
1. Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til íhlutunar um sölu og útflutn-

ing á fiskframleiðslu ársins 1933 (27).
Nefndarálit kom ekki.

2. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55 7. mai 1928, um bann gegn dragnotaveiðum
i landhelgi (28, n. 120).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
3. Frv til 1. um breyt. á 1. nr. 36 19. maí 1930, um vigt á síld (134, n. 327).

Frsm.: Sveinn Ólafsson.
4. Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi á-

kvæðin i samkomulagi um viðskiptamál milli íslands og Noregs 
(118, n. 189).

Frsm.: Bergur Jónsson.
5. Frv. til 1. um breyt. á og viðauka við siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914 (145,

n. 331).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

6. Frv. til 1. um hafnargerð á Húsavík (146, n. 352).
Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.

7. Frv. til I. um aðflutningsgjald af fiski og síld (149).
Nefndarálit kom ekki.

8. Frv. til 1. um leiðsögu skipa (143, n. 527).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

9. Till. til þál. um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Faxaflóa
(123, n. 257).

Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.
10. Till. til þál. um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vestfjörð-

um (144, n. 258).
Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.

11. Frv. til 1. um stjórn vitamála og um vitabyggingar (239, n. 353).
Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.

12. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 43 3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á ís-
lenzkum gufuskipum (291, n. 652).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
13 Frv. til 1. um aukaútflutningsgjald af söltuðum fiski (303).

Nefndarálit kom ekki.
14 Till. til þál. um að fela skipaútgerð ríkisins stjórn varðskipanna (212,

n. 450).
Frsm.: Bergur Jónsson.
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15. Frv. til 1. unt breyt. á liafnarlöguni fvrir Isafjörð, nr. 34 19. júní 1922
(330).

Nefndarálit koin ekki.
16. Frv. til 1. um brevt. á hafnarlögum fvrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19 11.

júlí 1911, og 1. um breyt. á þeim 1., nr. 49 23. júní 1932 (191, n. 434). 
Frsm.: Sveinn Ólafsson.

17. Till. til þál. um kaup eða leigu á síldarbræðslustöð (595, n. 666).
Frsm.: Ólafur Thors.

18. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiðum
í landhelgi (707, n. 763).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
Nefndin flutti:

1. Frv. til 1. um einkalevfi til að flytja út og selja á erlendan markað nýja
tegund af saltfiski (205).

Frsm.: Sveinn Ólafsson.
2. Frv. til 1. um vinnslu, verkun og mat meðalalýsis (271).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
3. Frv. til 1. um útflutning saltaðrar síldar (510).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.

6. Iðnaðarnefnd:
Bergur Jónsson,
Lárus Helgason, formaður,
Steingrímur Steinþórsson,
Magnús Jónsson, fundaskrifari,
Jón Ólafsson.

Til hennar visað:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað (730, 

n. 883).
Frsm.: Magnús Jónsson.

7. Menntamálanefnd:
Bernharð Stefánsson,
Halldór Stefánsson,
Sveinbjörn Högnason, formaður,
Magnús Jónsson, fundaskrifari,
Pétur Halldórsson.

Til hennar vísað:
Frv. til 1. um alþýðuskóla á Eiðum (137, n. 480).

Frsm.: Halldór Stefánsson.
Nefndinflutti:

1. Frv. til 1. um stofnun happdrættis fyrir Island (158).
Frsm.: Magnús Jónsson.
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2. Till. til þál. um að skora á rikisstjórnina, að hún láti fram fara endur- 
skoðun á alþýðufræðslulöggjöf landsins (542).

Frsm.: Sveinbjörn Högnason.

8. Allsherjarnefnd:
Bergur Jónsson, formaður,
Steingrímur Steinþórsson,
Sveinbjörn Högnason,
GuðbrandUr Isberg, fundaskrifari,
Jóhann Jósefsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Islands (16,

n. 208).
Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.

2. Frv. til 1. um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma (17, n. 236).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

3. Frv. til ljósmæðralaga (18, n. 45).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.

4. Frv. til 1. um sjúkrahús o. fl. (19, n. 84).
Frsm.: Bergur Jónsson.

5. Frv. til 1. um bann gegn jarðraski við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og
sjávarþorpum (26, n. 60).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
6. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 71 23. júní 1932, um byggingarsamvinnufé-

lög (21, n. 135).
Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.

7. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 82 23. júni 1932, um sjúkrasamlög (40,
n. 82).

Frsm. Sveinbjörn Högnason.
8. Frv. til 1. um læknishéraðasjóði (43, n. 466).

Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.
9. Frv. til bjúkrunarkvennalaga (44, n. 91).

Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.
10. Frv. til 1. um lögreglustjóra í Bolungavík (54, n. 802 (minni hl.)).

Frsm. minni hL: Guðbrandur ísberg.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

11. Frv. til 1. um sölu kirkjujarðarinnar Mið-Sámsstaða (55, n. 192).
Frsm.: Guðbrandur Isberg.

12. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 59 10. nóv. 1913, um friðun fugla og eggja (59,
n. 181 (minni hl.) og 194 (meiri hl.)).

Frsm. minni hl.: Bergur Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Sveinbjörn Högnason.
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13. Frv. til 1. um prestakallasjóð (86, n. 558 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sveinbjörn Högnason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

14. Frv. til 1. um alþýðutryggingar (81).
Nefndarálit kom ekki.

15. Frv. til 1. um náttúrufriðun, friðun sögustaða o. fl. (95).
Nefndarálit kom ekki.

16. Frv. til 1. um lögreglustjóra í Keflavik (97, n. 876 (minni hl.)).
Frsm. minni hl.: Guðbrandur Isberg.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

17. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 43 frá 1927 [Fátækralög] (112, n. 329).
Frsm.: Guðbrandur ísberg.

18. Frv. til 1. um sérstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmála-
bókum (109, n. 193).

Frsm.: Guðbrandur Isberg.
19. Frv. til 1. um landamerki Borgarhrepps í Mýrasýslu (114).

Nefndarálit kom ekki.
20. Frv. til 1. um bann við okri (101, n. 472).

Frsm.: Bergur Jónsson.
21. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 23 15. júní 1926, um bæjargjöld í Vestmanna-

evjum (140, n. 235).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

22. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 43 23. júní 1932, um barnavernd (203, n. 451).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.

23. Till. til þál. um sláttu tveggja minnispeninga (9, n. 519).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

24. Frv. til 1. um eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð (240, n. 431).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.

25. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 51 7. maí 1928, um nokkrar breytingar til
bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við hana (297, 
n. 432).

Frsm.: Bergur Jónsson.
26. Frv. til áfengislaga (195).

Nefndarálit kom ekki.
27. Frv. til 1. uni viðauka við 1. nr. 79 14. nóv. 1917, um lokunartíma sölubúða

í kaupstöðum (254, n. 625).
Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.

28. Frv. til 1. um ráðstafanir út af fjárþröng hreppsfélaga (392, n. 663).
Frsm.: Bergur Jónsson.

29. Frv. til 1. um breyt. á 1. um manntal í Beykjavik (249, n. 529).
Frsm.: Guðbrandur Isberg.

30. Frv. til 1. um notkun einkennisbúninga og annara einkenna (458, n. 578
(meiri hl.) og 605 (minni hl.)).
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Frsm. meiri hl.: Sveinbjörn Högnason.
Frsm. minni hl.: Bergur Jónsson.

31. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 46 15. júní 1926, um útsvör (443, n. 528).
Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.

32. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 64 19. maí 1930 (Áfengislög) (471, n. 518).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.

33. Frv. til 1. um sérstakan lögreglustjóra í Akurevrarkaupstað og Evjafjarð-
arsýslu (579).

Nefndarálit kom ekki.
34. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 45 frá 1926, um almannafrið á helgidögum

þjóðkirkjunnar (580).
Nefndarálit kom ekki.

35. Frv. til 1. um veiting ríkisborgararéttar (576, n. 662 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Bergur Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

36. Frv. til 1. um skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta (822, n. 845).
Frsm.: Bergur Jónsson.

Nefndin flutti:
1. Frv. til 1. um viðauka við 1. um veð, nr. 18 4. nóv. 1887, og 1. um viðauka

við þau 1., nr. 34 31. maí 1927 (395).
Frsm.: Guðbrandur Isberg.

2. Frv. til 1. til varnar óréttmætum verzlunarháttum (463).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

3. Frv. til 1. um heimild handa ríkisstjórninni til ýmissa ráðstafana vegna
viðskiptasamnings við brezku stjórnina (807).

Frsm.: Bergur Jónsson.

c.
Vinnunefndir.

Auk framantalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, forseti og fyrri 
varaforseti eina nefnd i hvorri deild, vinnunefncl.

Vinnunefndir gerðu skrá um fundastaði og fundatíma fastanefnda, er 
fjölrituð var og útbýtt meðal þingmanna.
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II.
Lausanefndir.

A.
í efri deild.

Stjórnarskrárnefnd:
Magnús Torfason,
Jón Þorláksson, formaður,
Jónas Jónsson,
Jakob Möller,
Jón Baldvinsson, fundaskrifari.

Nefndin kosin til að íliuga:
Frv. til stjórnarskipunarlaga um breyt. á stjórnarskrá konungsríkisins Is- 

lands, 18. maí 1920 (frv. JBald) (52).
Nefndarálit kom ekki.

Til hennar vísað:
Frv. til stjórnarskipunarlaga um breyt. á stjórnarskrá konungsríkisins Is- 

lands, 18. jnai 1920 (stjfrv.) (793, n. 818 (meiri hl.) og 831 (1. minni 
hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Þorláksson.
Frsm. 1. minni hl.: Magnús Torfason.
Nefndarálit kom ekki frá 2. minni hl.

B.
í neðri deild.

1. Kreppunefnd:
Tryggvi Þórhallsson, formaður,
Pétur Ottesen,
Ingólfur Bjarnarson,
Bjarni Ásgeirsson, fundaskrifari,
Magnús Jónsson,
Steingrímur Steinþórsson,
Haraldur Guðjnundsson.

Nefndin kosin samkv. þál. um skipun kreppunefndar.
Til hennar visað:

1. Frv. til 1. um ríkisábyrgð vegna bæjarútgerðar Beykjavíkur (253).
Nefndarálit kom ekki.

2. Frv. til 1. um að leggja á tekju- og eignarskattsauka til atvinnubóta (274).
Nefndarálit kom ekki.

3. Frv. til 1. um ráðstafanir til varanlegs atvinnuauka (275).
Nefndarálit kom ekki.

4. Frv. til 1. um stóríbúða- og háleiguskatt til húsnæðisbóta (276).
Nefndarálit kom ekki.



Pskj. 962 Nefndaskipun 1933. 1521
Lausanefndir i Nd.: Kreppu- og stjórnarskrárnefndir. — Nefndir i Sþ.: Kjörbréfanefnd.

5. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 76 23. júní 1932, um bráðabirgðabreytingu
nokkurra laga (277).

Nefndarálit kom ekki.
6. Frv. til 1. um lækkun vaxta (278).

Nefndarálit kom ekki.
7. Frv. til 1. um kreppusjóð (279).

Nefndarálit kom ekki.
Nefndinflutti:

1. Frv. til 1. um Kreppulánasjóð (444).
Frsm.: Trvggvi Þórhallsson.

2. Frv. til 1. um heimildir til ýmissa ráðstafana vegna fjárkreppunnar (462).
Frsm.: Tryggvi Þórhallsson.

2. Stjórnarskrárnefnd:
Bergur Jónsson, formaður,
Ólafur Thors,
Tryggvi Þórhallsson, fundaskrifari,
Bjarni Ásgeirsson,
Magnús Jónsson,
Bernharð Stefánsson,
Héðinn Valdimarsson.

Nefndin kosin til að íhuga:
Frv. til stjórnarskipunarlaga um brevt. á stjórnarskrá konungsrikisins Is- 

lands, 18. maí 1920 (stjfrv.) (72, n. 550 (1. minni hl.), 562 (2. minni 
hl.) og 677 (meiri hl.)).

Frsm. 1. minni hl.: Héðinn Valdimarsson.
Frsm. 2. minni hl.: Magnús Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Bergur Jónsson.

III.
Nefndir kosnar af sameinuðu þingi.

1. Kjörbréfanefnd:
Sveinn Ólafsson, formaður,
Pétur Magnússon, fundaskrifari,
Guðmundur Ólafsson,
Bergur Jónsson,
Magnús Jónsson.

Ekkert mál bar undir nefndina.
Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 191
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2. Þingfararkaupsnefnd:
Guðmundur Ólafsson, formaður, 
Halldór Steinsson,
Þorleifur Jónsson,
Bernharð Stefánsson,
Pétur Ottesen, fundaskrifari.

3. Utanríkismálanefnd:
Magnús Torfason, formaður,
Jón Þorláksson,
Jónas Jónsson,
Tryggvi Þórhallsson,
Ólafur Thors,
Magnús Jónsson, fundaskrifari, 
Héðinn Valdimarsson.
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Sþ. 963. Skrá
um erindi þau, er bárust Alþingi 1933

(46. Iðggjafarþingi).

— Raðað eftir stafrófsröð. —

Agnar Norðfjörð, sjá Námsstyrkur 11.
Akurgerði s/f, sjá Útflutningsgjald af fiski 1.
Alfreð Gíslason, sjá Námsstyrkur 23.
Alliance Fran^aise, sjá Frönskukennsla.
Alþýðufræðsla.

1. Fræðslumálastjóri sendir menntmn. Ed. umsögn sína um frv. til 1. um 
alþýðuskóla á Eiðunr. Bréf 27. marz. (Ed. 33).

2. Samband íslenzkra barnakennara mótmælir till. til þál. um að skora 
á ríkisstjórnina, að hún láti fram fara endurskoðun á alþýðufræðslu- 
löggjöf landsins. Bréf 26. maí. (Nd. 342).

Sjá ennfr. Lýðskóli með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum. 
Ammendrup, Paul, sjá Ríkisborgararéttur.
Anna H. Eiríksdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 11.
Arnarhólstún, sjá Fiskifélag íslands 2.
Arnarhváll. Kostnaðaráætlun um rekstur skrifstofubvggingarinnar Arnar- 

hváls árið 1933. (Nd. 23, III).
Atvinnubætur.

1. Almennur verklýðsfundur á Akureyri 7. mai skorar á Alþingi að verja 
því fé, sem ríkislögregla mundi kosta, til atvinnubóta. Bréf 8. maí. 
(Ed. 91).

2. Almennur verklýðsfundur í Reykjavik 22. febr. mótmælir tillögum 
þeim um atvinnubætur og atvinnulevsisstvrki, sem felast í frv. Al- 
þýðuflokksþingmanna um alþýðutryggingar. Bréf ódags. (Nd. 73).

3. Alþýðusamband Islands sendir Alþingi áskorun almenns verklýðsfund- 
ar á Húsavík um, að komið verði á atvinnubótum þar. Bréf ódags. 
(Nd. 186).

Augustson, Bjarne, sjá Ríkisborgararéttur.
Axel Arnfjörð, sjá Námsstyrkur 1.
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Áberg, Henrv, sjá Ríkisborgararéttur.
Áburður. Búnaðarþing Islands sendir Alþingi tillögur búnaðarþings uni stvrk 

til áburðarkaupa og hirðingu áburðar. Bréf 12. apríl (Nd. 296).
Á byrgðir.

1. Hreppsnefnd Eskifjarð'arbrepps fer þess á leit, að Alþingi heimili ríkis- 
stjórninni að ábvrgjast 200 þús. kr. lán banda hreppnum til kaupa á 
framleiðslutækjum. Bréf 6. febr. 3 fskj. (Nd. 15).

2. Jóbann Jósefsson alþm. fer þess á leit f. li. bæjarstjórnar Vestmanna- 
evjakaupstaðar, að Alþingi heimili ríkisstjórninni að ábyrgjast allt að 
50 þús. kr. lán til stækkunar og umbóta á rafveitu kaupstaðarins. Bréf 
27. apríl. 1 fskj. (Ed. 60).

3. Vilm. Jónsson og Jón A. Jónsson alþm. fara þess á leit, að fjvn. Nd. taki 
upp í tillögur sínar við fjárlagafrv. ábyrgðarheimild fyrir láni til raf- 
virkjunar fyrir Isafjarðarkaupstað og Evrarhrepp óbrevtta frá því í 
fjárlögum fvrir 1932. Bréf 16. marz. (Nd. 198).

Sjá ennfr. Hafnir og lendingarbætur 2., Iðnaðarmál 4.
Áfengi.

1. Jóhannes Jósefsson hóteleigandi fer þess á leit við fjárhagsnefndir, að 
þær hlutist til um, að hætt verði að veita levfi til áfengisveitinga ann- 
arsstaðar en á Hótel Borg. Bréf 8. maí. 2 fskj. (Nd. 327, Ed. 87).

2. Landlæknir sendir allshn. Nd. bréf lögreglustjórans í Revkjavík, dags. 
26. apríl, með uriisögn lians um frv. landlæknis um breyt. á áfengislög- 
um. Bréf 1. maí. 1 fskj. (Nd. 316).

3. Stórstúka Islands sendir Alþingi mótmælr héraðsþings U. M. F. Vest- 
fjarða gegn áfengislagafrv. og áskorun þess til þings og stjórnar um að 
láta þegar fram fara endurskoðun Spánarsamninganna. Bréf ódags. 
(Nd. 322).

4. Vorþing umdæmisstúkunnar nr. 5 á Akurevri mótmælir frv. til áfengis- 
laga. Bréf ódags. (Nd. 311).

5. Þrettánda þing umdæmisstúkunnar nr. 6 á Isafirði mótmælir allri rýmk- 
un á sölu eða tilbúningi áfengis í landinu. Bréf ódags. (Nd. 310).

Áfengisverzlun rikisins. Forstjóri Áfengisverzlunar ríkisins sendir fjvn. Nd. 
skýrslu um rekstrarkostnað verzlunarinnar síðastliðin 3 ár. Bréf 17. febr. 
(Nd. 33).

Ágúst H. Bjarnason, sjá Réttindi og skvldur embættismanna.
Ágúst Pálsson, sjá Námsstyrkur 2.
Árni Friðriksson, sjá Dragnótaveiðar í landhelgi 2.
Árni Kristjánsson, sjá Námsstyrkur 3.
Árni Skúlason, sjá Námsstyrkur 21.
Árni Snævarr, sjá Námsstyrkur 4.
Ásgeir Ó. Einarsson, sjá Námsstyrkur 5.
Ásgrímur Guðmundsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 1.
Ásgrímur Jónsson, sjá Lángreiðslur 1.
Ásmundur Sveinsson, sjá Lánbeiðnir 2.
Ástþór Matthíasson, sjá Fiskimjöl.
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Baldvin Jónatansson, sjá Ritstyrkur 1.
Bankamál.

1. Fjármálaráðuneytið sendir fjhn. Nd. til athugunar bréf Landsbanka ís- 
lands, dags. 4. apríl, varðandi seðlainndrátt Útvegsbanka Islands h/f. 
Bréf 10. april. (Nd. 284).

2. Þjóðernishreyfing Islendinga skorar á Alþingi að hlutast til um, að 
bankaráðsformönnunum Jóni Arnasvni og Svafari Guðmundssyni verði 
tafarlaust vikið úr stöðum sínum við Landsbankann og Útvegsbankann. 
Bréf 18. maí. (Nd. 333).

Sjá ennfr. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga 2., 7.
Barnaheimili. Barnaheimilisnefnd þjóðkirkjunnar sækir um 5000 kr. styrk á

ári i 3 ár gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá til að reisa hús að 
Hverakoti i Grímsnesi. Bréf 3. marz. 2 fskj. (Nd. 223).

Barnavernd. Formaður Prestafélags Islands sendir Alþingi meðmæli félags- 
ins með því, að unglingum innan 16 ára aldurs verði bannað með lög- 
um að mvnda með sér pólitískan félagsskap. Bréf 25. febr. (Nd. 82).

Benedikt Jónasson, sjá Launamál 1., 2.
Bergljót Blöndal, sjá Eftirlaun og styrktarfé 2., 16.
Berklavarnir.

1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. skýrslu um greiðslur fyrir sérlækn- 
ingar berklasjúklinga utan sjúkraliúss 1932. Bréf 22. maí. (Nd. 339).

2. Berklavarnarstöð Líknar í Reykjavík fer þess á leit, að styrkur sá, sem 
stöðin hefir notið undanfarin ár, verði Iátinn haldast. Bréf 22. febr. 
2 fskj. (Nd. 92).

3. Landlæknir sendir og mælir með umsókn frá Rauðakrossdeild Akur- 
eyrar um aukinn fjárstyrk úr rikissjóði. Bréf 25. febr. 1 fskj. (Nd. 72).

Sjá ennfr. Ljóslækningar.
Bifhjói. Leifur Sigurðsson, Hverfisgötu 96 B, ber sig upp undan því, að hann 

bafi orðið að greiða skoðunargjald af bifhjóli í nokkur ár, enda þótt bif- 
bjólið hafi ekki verið skoðað, og óskar lagabrevtingar, er komi í veg fyrir, 
að slíkt geti átt sér stað. Bréf 20. febr. (Nd. 58).

Bjargráðasjóður, sjá Bráðabirgðabrevting nokkurra laga 6.
Bjarni Sæmundsson, sjá Fiskirannsóknir.
Björg Þorlákson, sjá Húsmæðrafræðsla 1.
Björn Eiríksson flugmaður sækir um stvrk til þess að hann geti staðið við 

skuldbindingar þær, sem á honuin hvíla út af námsskuldum. Bréf 21. 
febr. (Nd. 40).

Björn Franzson, sjá Ríkisborgararéttur.
Björn Ólafsson, sjá Vitagjald af skemmtiskipum 1., 2.
Blaðamennska, sjá Fréttastofa.
Blindravinafélag Islands. Blindravinafélag Islands fer þess á leit, að stvrkur sá, 

sem það hefir notið undanfarin ár, verði liækkaður upp i 4000—5000 kr. 
vegna aukinnar starfsemi þess. Bréf 20. marz. (Nd. 228). Sjá ennfr. Út- 
varp 4.

Bogi A. Þórðarson, sjá Ullariðnaður 2., 5., 6.



Bókasöfn. Bókasafn Bílddæla sækir um 500—600 kr. styrk til bókakaupa. Bréf
5. marz. (Ed. 61).

Bókmenntafélagið. Hið íslenzka bókmenntafélag fer þess á leit, að styrkur til 
þess verði hækkaður upp i 3800 kr. Bréf 21. nóv. 1932. (Nd. 23, XLIX).

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga.
1. Alþýðusamband íslands sendir fjhn. Ed. umsögn sína um þann lið í 

frv. til 1. um bráðabirgðabreyt. nokkurra laga, er við kemur tóbaks- 
einkasölu ríkisins. Bréf 7. marz. (Ed. 22).

2. Búnaðarbanki íslands sendir fjhn. Ed. umsögn sína um 3. tölul. í frv. 
til 1. um bráðabirgðabrevt. nokkurra laga. Bréf 27. febr. (Ed. 10).

3. Búnaðarfélag íslands sendir fjhn. Ed. umsögn sina um þann lið í frv. 
til 1. um bráðabirgðabrevt. nokkurra laga, að frestað verði greiðslu á 
ríkissjóðsstvrknum til hreppabúnaðarfélaga. Bréf 6. marz. (Ed. 17).

4. Fræðslumálastjóri sendir fjhn. Ed. umsögn sína um þann lið í frv. til 1. 
um bráðabirgðabrevt. nokkurra laga, er ræðir um frestun á kennslu- 
eftirliti. Bréf 2. marz. (Ed. 16).

5. Menntamálaráðið sendir fjhn. Ed. umsögn sína urn þann lið í frv. til 1. 
um bráðabireðabrevt. nokkurra laga, er við kemur Menningarsjóði. 
Bréf 9. marz. (Ed. 26).

6. Stjórn Bjargráðasjóðs sendir fjhn. Ed. umsögn sína um þann lið í frv. 
til 1. um bráðabirgðabreyt. nokkurra laga, er við kemur Bjargráðasjóði. 
Bréf 8. marz. (Ed. 24).

7. Stjórn Landsbanka Islands mótmælir þeim lið í frv. til 1. um bráða- 
birgðabreyt. nokkurra laga, að frestað verði greiðslu á ríkissjóðstillaginu 
til Landsbankans. Bréf 2. marz. (Ed. 15).

8. Umsögn formanns bókadeildar Menningarsjóðs um þann lið í frv. til 1. 
um bráðabirgðabrevt. nokkurra laga, er ræðir um frestun á kennslu-
1. marz. (Ed. 13).

Breiðafjarðarbáturinn Norðri h/f, sjá Strandferðir 5.
Brúargerðir. Aðalfundur sýslunefndar Arnessýslu skorar á þing og stjórn að 

veita hið bráðasta fé til byggingar brúa vfir Hvítá, að Iðu og Kiðjabergi. 
Bréf 24. apríl. (Ed. 83).

Brýnjólfur Björnsson, sjá Bikisborgararéttur.
Búfjárrækt. Búnaðarmálastjóri sendir áætlun um gjöld ríkissjóðs árið 1934 

samkv. 1. um búfjárrækt. Bréf 29. nóv. 1932. (Nd. 23, LIV).
Búnaðarbanki íslands, sjá Bráðabirgðabrevting nokkurra laga 2.
Búnaðarfélag Borgarbafnarhrepps, sjá Lánbeiðnir 1.
Búnaðarfélag fslands.

1. Aætlun búnaðarmálastjóranna um fjárveitingar úr ríkissjóði til Bún- 
aðarfélags Islands árið 1934. Bréf 7. nóv. 1932 og 6. jan. 1933. (Nd. 
23, V).

2. Búnaðarfélag íslands sendir Alþingi áskorun búnaðarþings til Tryggva 
Þórhallssonar og Bjarna Ásgeirssonar alþm. um að flytja brtt. við 2. gr. 
jarðræktarlaga um skipun í stjórn Búnaðarfélags Islands. Bréf 12. apríl. 
(Nd. 298).
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Sjá ennfr. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga 3.
Búnaðarsamband Austur-Húnavatnssýslu, sjá Ullariðnaður 3.
Buqqðarleufi. Hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps skorar á Alþingi að setja lög

um byggðarleyfi. Bréf 2. maí. (Nd. 318).
Bændafundur í Reykjavík.

1. Fjármálaráðuneytið sendir neðri deild Alþingis erindi frá fulltrúum 
bænda í Kjósarsýslu um að ferðakostnaður bænda til almenns bænda- 
fundar i Reykjavík verði greiddur af ríkisfé. Bréf 18. febr. (Nd. 24).

2. Fulltrúar bænda i Kjósarsýslu fara þess á leit við fjvn. Nd., að hún mæli 
með 3500 kr. fjárveitingu úr rikissjóði til ferðakostnaðar þriggja full- 
trúa úr hverri sýslu landsins á landsfund bænda í Reykjavik. Bréf 24. 
febr. 2 fskj. (Nd. 62).

Bændaskólar.
1. Aætlun skólastjóra bændaskólans á Hólum um útgjöld skólans árið 1934, 

dags. 1. okt. 1932. (Nd. 23, XXXVI).
2. Áætlun skólastjóra bændaskólans á Hvanneyri um útgjöld skólans árið 

1934, dags. 28. sept. 1932. (Nd. 23, XXXVII)?
3. Búnaðarfélag íslands sendir Alþingi erindi búnaðarþings um fram- 

lialdsnám við bændaskóla. Bréf 12. apríl. (Nd. 299).
Bændur.

1. Búnaðarfélag Islands sendir Alþingi meðmæli búnaðarþings með styrk- 
veitingu til bænda í Mýrahreppi í Austur-Skaftafellssýslu til varnar gegn 
vatnságangi. Bréf 12. apríl. (Nd. 300).

2. Landsfundur bænda sendir Alþingi ýmsar tillögur um fjárhagsmál land- 
búnaðarins og framleiðslu. Bréf 24. april. (Nd. 312).

3. Sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu skorar á Alþingi og ríkisstjórn að 
skiljast ekki við skuldamál bænda fyrr en ráð eru fundin til betri af- 
komu þeirra. Bréf 6. apríl. (Nd. 286).

Sjá ennfr. Bændafundur í Reykjavík, Markaður 1., 2., Mjólkurmál.
Börn, sjá barnavernd.

Dagmar Bjarnason, sjá Eftirlaun og styrktarfé 14.
Daufdumbraskólinn. Tillögur forstöðumanns daufdumbraskólans um fjárveit- 

ingar úr ríkissjóði til skólans árið 1934, dags. 28. nóv. 1932. (Nd. 23, XXXIV).
Djúpbáturinn h/f, sjá Strandferðir 1., 7.
Dragnótaveiðar í landhelgi.

1. Aðalfundur Fiskifélags Islands skorar á Alþingi að setja lög, er láti alla, 
er rétt hafa til veiða í landhelgi við Island, gegna sömu skyldum að því 
er snertir hverskonar opinber gjöld, og ennfremur að setja ákvæði um, 
að löggiltar skuli þær dragnætur, sem leyft er að veiða með í landhelgi. 
Bréf 6. marz. (Nd. 125).

2. Árni Friðriksson magister fer þess á leit við sjútvn. Nd., að hún beiti sér 
fyrir því, að honum verði veittur 1500 kr. stvrkur í næstu fjárlögum til 
að greiða kostnað við útgáfu bókarinnar „Skarkolaveiðar Islendinga og 
dragnótin“. Bréf 10. marz. 1 fskj. (Nd. 178).
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3. Guðmundur Þórðarson í Gerðum skorar á Alþingi að fella frv. til 1. um 
brevt. á 1. um bann gegn dragnótaveiðum i landhelgi. Simsk. 20. maí. 
(Nd. 336).

4. Hreppsnefndin í Gerðahreppi skorar á efri deild að fella frv. til 1. um 
brevt. á 1. um bann gegn dragnótaveiðum í landhelgi. Bréf 28. maí. 
(Ed. 101).

5. Oddviti Gerðahrepps fer þess á leit f. h. hreppsins, að Alþingi banni 
dragnótaveiðar í landhelgi við sunnanverðan Faxaflóa. Bréf 18. febr. 
(Nd. 57).

Dýralækningar.
1. Aðalfundur Mjólkurbús Flóamanna skorar á þm. Árn. og Bang., að 

beita sér fvrir því, að stofnað verði sérstakt dýralæknisembætti á Suð- 
urlandsundirlendi. Bréf 1. marz. (Nd. 120).

2. Búnaðarmálastjóri sendir landbn. Ed. meðmæli búnaðarþings með frv. 
til 1. um brevt. á 1. um dýralækna. Bréf 12. apríl. (Ed. 42).

3. Páll G. Jónsson, Garði í Fnjóskadal, sækir um 300 kr. stvrk til að stunda 
dýralækninar. Bréf 2. marz. 2 fskj. (Nd. 218).

Dýraverndun. Dýraverndunarfélag íslands mótmælir frv. til 1. um breyt. á 1. 
um friðun fugla og eggja. Bréf 4. marz. (Nd. 116).

Efnagerð Reykjavíkur h/f, sjá Mjólkurmál 4.
Efnarannsóknastofa ríkisins. Forstöðumaður efnarannsóknastofu ríkisins 

sendir tillögur sínar um fjárveitingar til stofunnar árið 1934. Bréf 5. okt. 
1932. (Nd. 23, LVII).

Eftirlaun og styrktarfé.
1. Asgrímur Guðmundsson fyrrv. skipstjóri sækir um 300—400 kr. árlegan 

ellistvrk. Bréf 28. febr. (Nd. 231).
2. Biskupinn sendir fjvn. Nd. umsögn sína um umsókn Bergljótar Blön- 

dal prestsekkju um 300—400 kr. árleg eftirlaun. Bréf 11. marz. (Nd. 167).
3. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. Nd. umsókn Elínar Briem Jónsson 

fvrrv. skólastýru, dags. 30. nóv. 1932, um 600 kr. ellistyrk. Bréf 26. jan. 
(kd. 3).

4. Fjármálaráðuneytið leggur til við fjvn. Nd., að Helgu Finnsdóttur, 
ekkju Guðm. G. Bárðarsonar prófessors, verði veitt 100 kr. eftirlaun á 
mánuði. Bréf 29. marz. (Nd. 242).

5. Sama beinir til fjvn. Ed. að flytja tillögu við fjárlagafrv. um eftirlauna- 
viðbót til Sigríðar Helgadóttur prófastsekkju. Bréf 27. apríl. (Ed. 64).

6. Grímur Sigurðsson sækir fvrir hönd konu sinnar, Ólafar Vilborgar Sig- 
urðardóttur fyrrv. ljósmóður, um 300 kr. árleg eftirlaun. Bréf 25. marz.
l.fskj. (Nd.229).

7. Guðrún Björnsdóttir prestsekkja sækir um liækkun á eftirlaunum sin- 
um. Bréf 14. febr. (Nd. 14).

8. Ingivaldur Nikulásson kennari sækir um 200 kr. árleg eftirlaun. Bréf 12. 
des. 1932. 3 fskj. (Nd. 98).

9. Jóhann Jósefsson alþm. fer þess á leit við fjvn. Nd., að hún verði við um-
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sókn Halldórs Brynjólfssonar í Hafnarfirði um 300 kr. árlegan ellistyrk. 
Bréf 23. febr. (Nd. 56).

10. Jóhann P. Pétursson, kennari í Hafnarfirði, sækir um ellistyrk. Bréf 10. 
nóv. 1932. 6fskj. (Nd. 44).

11. Jónas Þorbergsson alþm. sækir f. h. Önnu H. Eiríksdóttur ljósmóður um 
300 kr. árleg eftirlaun. Bréf 18. marz. (Nd. 206).

12. Magnús Egilsson steinsmiður sækir um 200—300 kr. ellistyrk. Bréf 21. 
marz. (Nd. 208).

13. Margrét Jónasdóttir prestsekkja sækir um hækkun á eftirlaunum sín- 
um. Bréf 8. maí. (Ed. 82).

14. 9 menn og konur í Reykjavík fara þess á leit við Alþingi, að það ákveði 
að veita frk. Dagmar Bjarnason, hjúkrunarkonu i París, nokkra fjár- 
upphæð í viðurkenningarskvni. Bréf 27. apríl. (Ed. 68).

15. Sveinn Ólafsson alþm. sendir umsókn Jóhönnu Jónsdóttur, ekkju Stein- 
dórs Hinrikssonar pósts, dags. 23. febr., um 200—300 kr. styrk. Bréf 25. 
febr. 1 fskj. (Nd. 77).

16. Þm. Skagf. fara þess á leit við fjvn. Nd., að hún verði við umsókn séra 
Hálfdánar Guðjónssonar um 300—400 kr. árlegan styrk handa prests- 
ekkjunni Bergljót Blöndal á Sauðárkróki. Bréf 21. febr. (Nd. 55).

17. Þorvaldur Pálsson fyrrv. héraðslæknir fer þess á leit, að sér verði greidd 
eftirlaun frá því er hann lét af embætti 1. júní 1912. Bréf 22. febr. 1 fskj.

. (Nd. 52).
Eftirlit með sparisjóðum.

1. Bankaráð Landsbanka Islands sendir meiri hl. fjhn. Ed. svar við bréfi 
hans, dags. 21. marz, varðandi starf eftirlitsmanns með bönkum og 
sparisjóðum. Bréf 4. apríl. (Ed. 37).

2. Fjármálaráðunevtið sendir fjhn. Ed. þau mál, er varða sparisjóði og 
banka og eftirlitsmann þeirra. Bréf 22. marz. (Ed. 31).

Eftirlit með verksmiðjum og vélum. Vegamálastjóri fer þess á leit, að tekin 
verði upp í næsta árs fjárlagafrv. 1600 kr. fjárveiting vegna 1. um eftirlit 
með verksmiðjum og vélum. Bréf 11. jan. (Nd. 23, LIX).

Eggert M. Laxdal, sjá Skáld og listamenn 1.
Eiðaskólinn. Tillögur skólastjóra alþýðuskólans á Eiðum um fjárframlög úr 

rikissjóði til skólans árið 1934, dags. 10. nóv. 1932. (Nd. 23, XL). Sjá ennfr. 
Alþvðufræðsla 1.

Eignarnám. Búnaðarmálastjóri sendir landhn. Ed. umsögn Búnaðarfélags ís- 
lands um lagafrumvörp um eignarnámslieimildir á nokkrum landspildum 
i Garðalandi, Hafnarfirði, Garðahreppi og Seltjarnarneslireppi. Bréf 21. 
marz. (Ed. 30).

Eimskipafélag íslands.
1. Eimskipafélag Islands fer þess á leit, að Alþingi heimili ríkisstjórninni 

að ábvrgjast 60 þús. sterlingspunda lán fvrir félagið. Bréf 18. marz. 
(Nd. 214).

2. Fjármálaráðherra sendir fjvn. Nd. erindi frá Eimskipafélagi íslands,
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dags. 18. marz, um að ríkisstjórnin ábvrgist allt að 60 þús. sterlings- 
punda lán fvrir félagið. (Nd. 268).

Sjá ennfr. Strandferðir 2.
Einar M. Jónasson.

1. Einar M. Jónasson fvrrv. sýslumaður ber sig enn upp við Alþingi út af 
frávikningu sinni úr sýslumannsembætti Barðastrandarsýslu og gerir 
ýmsar kröfur út af aðgerðum í því máli. Bréf 17. febr. 2 fskj. (Nd. 45).

2. Sami fer þess á leit við fjárveitinganefndir, að þær athugi, hvort ekki 
muni réttmætt að greiða bonum embættislaun auk dýrtíðaruppbótar frá 
því er honum var vikið úr embætti í des. 1927. Bréf 31. marz (Nd. 245).

3. Sami beiðist ásjár fjárveitinganefnda út af málameðferð viðvíkjandi 
embættisrekstri lians í Barðastrandarsýslu. Bréf 14. maí. 2 fskj. (Ed. 93).

Einar Thorlacius, sjá Kirkjur og kirkjumál 2., 3.
Einkenning fasteigna. Sýslumaðurinn í Isafjarðarsýslu sendir Alþingi áskorun 

sýslunefndar Norður-lsafjarðarsýslu um, að þegar verði sett lög um ein- 
kenning húsa, lóða og annara fasteigna í kauptúnum og þorpum. Bréf 30. 
marz. (Nd. 258).

Eiríkur Bjarnason, sjá Sild 2., 3., 4.
Elín Briem Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 3.
Elliheimili.

1. Elliheimilið Grund sækir um 5000 kr. styrk til starfsemi sinnar. Bréf 9. 
marz. 1 fskj. (Nd. 139).

2. Kvenfélagið Kvik á Seyðisfirði fer þess á leit, að elliheimilinu Höfn s. st. 
verði í næsta árs fjárlögum veittur 1000 kr. stvrkur til starfsemi sinnar. 
Bréf 10. febr. (Nd. 11).

Eskifjarðarbreppur, sjá Ábyrgðir 1.
Eyrarsveit, sjá Hafnir og lendingarbætur 5., 15.

Fátækramál. Formaður Prestafélags Islands sendir Alþingi álvktanir félagsins 
um fátækamál. Bréf 25. febr. (Nd. 82).

Ferðaskrifstofa Islands sækir um 5000 kr. styrk til að kynna Island erlendis.
Bréf 15. marz. 4 fskj. (Nd. 184).

Finnur Guðmundsson, sjá Náinsstvrkur 6., 9.
Fiskifélag Islands.

1. Tillögur forseta Fiskifélags íslands um fjárframlög til félagsins árið 
1934. Bréf 29. sept. 1932. 1 fskj. (Nd. 23, LX).

2. Fiskifélag íslands fer þess á leit við fjvn. Nd., að bún flvtji frv. til 1. 
um heimild handa ríkisstjórninni til að láta félaginu i té ókeypis lóð 
á horni Ingólfsstrætis og Skúlagötu. Bréf 28. febr. 2 fskj. (Nd. 94).

3. Forseti Fiskifélags Islands sendir Alþingi áætlun um fjárhag félagsins 
árin 1933 og 1934. Bréf 14. marz. (Nd. 189).

Sjá ennfr. Dragnótaveiðar í landlielgi 1.
Fiskimjöl. Matthias Þórðarson fer þess á leit f. b. Ástþórs Matthiassonar, að

sjútvn. hlutist til um, að framvegis verði útflutningsgjald af fiskimjöli 
jafnt og af öðrum fiskiafurðum. Bréf 1. marz. (Nd. 107).
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Fiskirannsóknir. Dr. Bjarni Sæmundsson sækir um 1000 kr. styrk til að stand- 
ast útgjöld af fiskirannsóknum sínum. Bréf 29. okt. 1932. (Nd. 23, LI).

Fjárkláði.
1. Atv,- og samgmrn. sendir landbúnaðarnefndum til athugunar samþykkt 

sýslunefndar Mýrasýslu um útrýmingarböðun fjárkláða, með bréfi sýslu- 
mannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, dags. 28. april. Bréf 1. maí. 
(Nd. 321).

2. Sama sendir landbúnaðarnefndum til athugunar samþvkkt sýslunefndar 
Bangárvallasýslu um útrýming fjárkláða. Bréf 9. maí. (Nd. 329).

Fjárþröng hreppsfélaga. Gísli Sveinsson sýslumaður sendir allsherjarnefndum 
umsögn sína um frv. til 1. um ráðstafanir út af fjárþröng hreppsfélaga. 
Bréf 17. febr. (Nd. 352).

Fljótshlíðarhreppur, sjá Þórsmörk.
Framfærsla þurfamanna. Landsfundur bænda sendir Alþingi ýrnsar tillögur um 

framfærsluskyldu. Bréf 24. apríl. (Nd. 312).
Fréttastofa. Vernharður Þorsteinsson, Akureyri, sækir um 3600 kr. styrk á ári í 

næstu 3 ár til að setja á stofn og starfrækja i Kaupmannahöfn fréttaaf- 
greiðslu til erlendra blaða um íslenzk málefni. Bréf 5. febr. (Nd. 157).

Fræðafélagið. Hið íslenzka fræðafélag sækir um 2500 kr. styrk til að halda á- 
fram útgáfu á jarðabók Arna Magnússonar og Páls Vídalíns. Bréf 29. sept. 
1932. (Nd. 23, LII).

Fræðslumál. Tillögur fræðslumálastjóra um fjárveitingar úr ríkissjóði til 
fræðslumála árið 1934. Bréf 21. des. 1932. (Nd. 42). Sjá ennfr. Alþýðu- 
fræðsla 1., 2., Bráðabirgðabreyting nokkurra laga 4.

Frönskukennsla. Alliance Frangaise í Bevkjavík sækir um 1000 kr. fjárveitingu 
til sendikennara í frakkneskri tungu og bókmenntum. Bréf 8. apríl (Ed. 40).

Fækkun prestsembætta. Formaður Prestafélags Islands sendir Alþingi mótmæli 
félagsins gegn fækkun prestsembætta. Bréf 25. febr. (Nd. 82).
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Gagnfræðaskóli Isafjarðar, sjá Skólagjöld.
G. Albertsson, sjá Útflutningur á fiski.
Garðahreppur, sjá Eignarnám.
Garðaland. Dóms- og kirkjumrn. sendir Iandbn. Ed. afrit af erfðafestusamn- 

ingum um spildu úr Garðalandi. Bréf 10. marz. 5 fskj. (Ed. 23). Sjá enn- 
fr. Eignarnám.

Garðyrkja. Samband breiðfirzkra kvenna sækir um 250 kr. styrk til garð- 
yrkjukennslu. Bréf 5. febr. (Nd. 254).

Geir G. Þormar, sjá Tréskurður.
Gengismál.

1. Landsfundur bænda skorar á Alþingi að lækka gengi íslenzkrar krónu 
að minnsta kosti um 25%. (Nd. 291).

2. Sami skorar á Alþingi að taka til athugunar afnám gullsins sem mynt- 
fótar og taka upp nýjan mvntfót, bvggðan á ákveðnu magni af aðal- 
framleiðsluvörum landsins. (Nd. 292).



3. Sjómannafélag Reykjavíkur skorar á Alþingi að vinna á móti lækkun 
islenzkrar krónu. Bréf 25. febr. (Nd. 74).

Gerðahreppur, sjá Dragnótaveiðar í landhelgi 4., 5.
Gísli Kristjánsson, sjá Sjúkrastyrkur 5.
Gísli Sveinsson, sjá Fjárþröng hreppsfélaga.
Glímufélagið Ármann sækir um 1500 kr. styrk vegna lialla, sem varð af sendi- 

för fimleika- og glímumanna á íslenzku vikuna í Stokkhólmi. Bréf 9. marz. 
(Nd. 133).

Grímur Gíslason, sjá Námsstyrkur 8.
Grund, elliheimili, sjá Elliheimili 1.
Grunnavíkurhreppur, sjá Hafnir og lendingarbætur 11.
Guðjón P. Jóhannsson, sjá Uppgötvanir 1., 2.
Guðmundur Finnbogason landsbókavörður sækir um 2000 kr. ritstyrk til að 

vinna að bók um eðlisfar íslendinga. Bréf 2. des. 1932. (Nd. 23, L).
Guðmundur Jónsson, sjá Námsstyrkur 24.
Guðmundur Þórðarson, sjá Dragnótaveiðar í landhelgi 3., Útvarp 7.
Guðrún Björnsdóttir, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 7.
Gunnar Snorrason, sjá Strandferðir 4.
Gvðríður Sigurðardóttir, sjá Þykkvabær í Landbroti.
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Hafnarfjörður, sjá Eignarnám.
Hafnir og lendingarbætur.

1. Bernharð Stefánsson alþm. sendir fjvn. Nd. bréf frá Finnboga R. Þor- 
valdssyni verkfræðingi, dags. 3. april, um byggingu öldubrjóts á 
Siglufirði. Bréf 4. april. 1 fskj. (Nd. 265).

2. Bæjarfógetinn á Siglufirði sendir Alþingi áskorun hæjarstjórnar Siglu- 
fjarðar um, að veittar verði allt að 200 þús. kr. úr ríkissjóði til öldu- 
hrjóts austur af Siglufjarðarevri og að ríkisstjórninni verði heimilað að 
ábyrgjast fvrir kaupstaðinn allt að 400 þús. kr. lán til byggingar öldu- 
hrjótsins. Bréf 24. febr. (Nd. 91).

3. Bændafundur í Fáskrúðsfjarðarhreppi skorar á Alþingi að heimila fjár- 
veitingu til bátahrvggju á Vattarnesi við Reyðarfjörð. Bréf 10. febr. 
(Nd. 25).

4. Hreppsnefnd Húsavíkurlirepps og hafnarnefnd Húsavíkur fara þess á 
leit, að Alþingi ákveði að veita allt að 40 þús. kr. í næsta árs fjárlögum 
til hafnargerðar á Húsavík. Bréf 4. marz. 3 fskj. (Nd. 119).

5. Hreppsnefndin í Evrarsveit sækir um 3000 kr. stvrk til framhaldsbygg- 
ingar hrvggju i Grafarnesi við Grundarfjörð. Bréf 7. marz. (Nd. 142).

6. Hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps sækir um 120 þús. kr. fjárveitingu til 
hafnargerðar á Akranesi. Bréf 10. marz. (Nd. 155).

7. Jón A. Jónsson alþm. fer þess á leit við fjvn. Ed., að hún taki upp í til- 
lögur sínar við fjárlagafrv. 20 þús. kr. stvrk gegn jafnmiklu framlagi 
annarsstaðar frá til fullnaðaraðgerðar á öldubrjótnum í Bolungavík. 
Bréf 21. apríl. 3 fskj. (Ed. 49).
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8. Sami fer þess á leit við fjvn. Ed., að hún geri tillögu uin, að stvrkur- 
inn til brvggjugerða verði hækkaður um 4000 kr. Bréf 13. maí. (Ed. 94).

9. Sigurður Kristinsson forstjóri sækir f. h. Kaupfélags Breiðdæla um 
1500 kr. styrk til brvggjugerðar á Breiðdalsvík. Bréf 18. maí. 1 fskj. (Ed. 
100).

10. Slysavarnafélag íslands æskir þess, að Alþingi taki til athugunar áskor- 
un slvsavarnasveitarinnar Bjargar á Evrarbakka um að bæta sem fyrst 
leið og lendingu þar og byggja sandvarnargarð. Bréf 29. marz. (Nd. 244).

11. Sýslumaðurinn i Isafjarðarsýslu sendir Alþingi áskorun sýslunefndar 
Norður-lsafjarðarsýslu um, að rannsökuð verði skilyrði fyrir lendinga- 
bótum í Grunnavikurhreppi. Bréf 31. marz. (Nd. 259).

12. Verkamannafélagið Báran á Evrarbakka skorar á þingmenn kjördæm- 
isins að vinna að því, að fé verði veitt í næsta árs fjárlögum til lend- 
ingarbóta á Evrarbakka. Bréf 10. febr. (Nd. 129).

13. Vitamálastjóri sendir fjvn. Nd. erindi lendingarbótanefndarinnar á 
Þórkötlustöðum í Grindavík um allt að 8500 kr. styrk til byggingar báta- 
bryggju í Þórkötlustaðanesi. Bréf 4. marz. 4 fskj. (Nd. 113).

14. Sami sendir fjvn. Nd. samrit af skýrslu sinni til atv.- og samgmrn., dags. 
25. nóv. 1931, ásamt teikningum, varðandi fyrirhugaða bryggjugerð 
á Vattarnesi evstra. Bréf 16. marz. (Nd. 193).

15. Sami sendir fjvn. Nd. umsögn sína um erindi hreppsnefndar Eyrar- 
sveitar, dags. 7. marz, um 3000 kr. styrk til framhaldsbyggingar bryggju 
í Grafarnesi við Grundarfjörð. Bréf 21. rnarz. 1 fskj. (Nd. 216).

16. Þm. Arn. fara þess á leit við fjvn. Nd., að hún taki upp í tillögur sínar 
við fjárlagafrv. 80 þús. kr. fjárveitingu til lendingarbóta á Eyrarbakka. 
Bréf 2. marz. 1 fskj. (Nd. 101).

17. Sömu fara þess á leit við fjvn. Nd., að hún taki upp í tillögur sinar við 
fjárlagafrv. 4000 kr. fjárveitingu til dýpkunar á innsigling leiðarinnar 
á Stokkseyrarsundi. Bréf 8. jnarz. (Nd. 145).

Hafsteinn Pétursson, sjá Mjólkurmál 3.
Hagstofan. Tillögur hagstofustjóra um fjárveitingar til hagstofunnar árið 

1934. Bréf 12. des. 1932. (Nd. 23, VI).
Halldór Brynjólfsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 9.
Halldóra Bjarnadóttir, sjá Ullariðnaður 4.
Hallgrímskirkja, sjá Kirkjur og kirkjumál 2., 3.
Hanzkar úr íslenzku efni. Sigrún Kjartansdóttir sækir um 4000 kr. styrk til að 

standast kostnað við að setja á stofn saumastofu fvrir skinnbanzka úr ís- 
lenzku efni. Bréf 10. marz. (Nd. 150).

Haraldur Björnsson leikari sækir um 2000 kr. til stvrktar kennslu í framsögn 
íslenzkrar tungu í kennaraskólanum, menntaskólanum og báskólanum á 
komandi vetri. Bréf 15. maí. 3 fskj. (Ed. 97).

Hákon Bjarnason, sjá Skógrækt 2.
Háskólinn.

1. Tillögur háskólarektors um fjárveitingar úr ríkissjóði til háskólans 
árið 1934, dags. 19. nóv. 1932. (Nd. 23, XXVII).
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2. Greinargerð forstöðumanns rannsóknastofu háskólans um kostnað við 
rekstur stofunnar og áætlun um kostnað, er leiða mundi af flutningi 
hennar að Laugarnesspítala. Bréf 10. ágúst 1932. (Nd. 23, XXVIII).

3. Niels Dungal sendir fjvn. Ed. skýrslu um hag rannsóknastofu háskól- 
ans vegna fyrirhugaðrar bvggingar handa rannsóknastofunni. Bréf 
19. apríl. 1 fskj. (Ed. 46).

4. Vísindafélag íslendinga fer þess á leit við menntamálanefndir, að þær 
beiti sér fvrir því, að gerð verði sú aukning á kennslu við Háskóla ís- 
lands, að sem flestum stúdentum verði gefinn kostur á að byrja há- 
skólanám sitt við hann. Bréf 4. marz. 2 fskj. (Nd. 122, Ed. 20).

Hegningarlög. Dóms- og kirkjumrn. sendir allshn. Ed. umsögn sína um frv. 
til 1. um viðauka við hin almennu hegningarlög. Bréf 17. marz (Ed. 27).

Helga Finnsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 4.
Helgi Guðmundsson, sjá Þjóðsögur.
Hermansen, Störker Cedrup, sjá Rikisborgararéttur.
Hjálmar Stefánsson, sjá Uppgötvanir 3.
Honningsvaag, Petter, sjá Ríkisborgararéttur.
Hornafjarðarfljót, sjá Vatnamál 3.
Hótel Borg, sjá Áfengi 1.
Hraungerði, sjá Húsabætur á prestssetrum.
Húsabætur á prestssetrum. Húsameistari ríkisins mælir með þvi, að endurbætt 

verði hús prestssetursins í Hraungerði. Bréf 20. okt 1932. 1 fskj. (Nd. 23, 
LXIX).

Húsakanp. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. bréf frá Magnúsi Stefánssvni á 
Blönduósi, dags. 11. febr., þess efnis, að hann býður ríkinu til kaups hús, 
sem hann á á Blönduósi og í er landssímastöðin og pósthúsið. Bréf 11. marz. 
2fskj. (Nd. 166).

Húsgagnameistarafélag Revkjavíkur, sjá Verðtollur 1.
Húsgögn, sjá Verðtollur 1.
Húsmæðrafræðsla.

1. 52 konur fara þess á leit, að dr. Björgu Þorlákson verði framvegis ætlað- 
ar í fjárlögum 2000 kr. til fræðslustarfsemi. Bréf 31. marz. (Ed. 43).

.2. Skýrsla bvggingarnefndar húsmæðraskólans á Hallormsstað um hag 
skólans, dags. 17. nóv. 1932. (Nd. 23, XLIV).

3. Ragnhildur Pétursdóttir sækir um 4400 kr. styrk til starfrækslu hús- 
mæðraskóla á Eyrarbakka. Bréf 23. febr. 1 fskj. (Nd. 69).

4. Samband sunnlenzkra kvenna sækir um 2500 kr. styrk til að halda 
uppi námsskeiðum fyrir húsmæður og húsmæðraefni. Bréf 1. marz. 
(Nd. 127).

5. Vilm. Jónsson alþm. sendir Alþingi erindi frá kvenfélaginu Ósk á ísa- 
firði, dags. 31. jan., um 12 þús. kr. styrk til rekstrar húsmæðraskólans 
á Isafirði og 10 þús. kr. til fvrirhugaðrar skólabvggingar. Bréf 28. febr. 
1 fskj. (Nd. 90).

Hvalfjarðarstrandarhreppur, sjá Strandferðir 9.
Hverakot í Grímsnesi, sjá Barnaheimili.
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Iðnaðarmannafélag Akurevrar, sjá Iðnskólar 1.
Iðnaðarmannafélag Vestmannaeyja, sjá Iðnskólar 3.
Iðnaðarmál.

1. Búnaðarfélag íslands skorar á Alþingi að láta rannsaka möguleika til 
stofnunar sútunarverksmiðju o. fl. Bréf 12. apríl. (Nd. 293).

2. J. S. Kvaran, Akureyri, sendir iðnaðarnefndum Alþingis til athugunar 
ýmsar tillögur um iðnaðarmál, aðallega.skóiðnað. Bréf 21. marz. 2 fskj. 
(Nd. 226).

3. Nefnd, kosin á iðnnemafundi 17. marz 1932, sendir Alþingi frv. til 1. 
um iðnnám með áskorun fundarins um, að Alþingi samþykki frv. Bréf 
12. apríl. (Nd. 290).

4. Sláturfélag Suðurlands, Mjólkurfélag Beykjavíkur, Kaupfélag Borgfirð- 
inga og Kaupfélag Arnesinga sækja um styrk til stofnunar sútunarverk- 
smiðju, er nemi VÁ stofnkostnaðar, og ríkisábvrgð fvrir sömu upphæð. 
Bréf 28. apríl. (Ed. 89).

Sbr. og Smjörlíki, Ullariðnaður.
Iðnráð Beykjavíkur, sjá Smjörlíki 2.
Iðnsamband Islands sækir um 3000 kr. styrk til skrifstofuhalds í Beykjavík.

(Nd. 23, XXXVIII).
Iðnskólar.

1. Iðnaðarmannafélag Akureyrar sækir um 2000 kr. styrk til kvöldskóla- 
halds á Akureyri. Bréf 24. febr. (Nd. 109).

2. Iðnsamband Islands fer þess á leit, að veittar verði 50 þús. kr. á ári 
fyrst um sinn til að reisa iðnskóla í landinu gegn % annarsstaðar frá, 
ennfremur, að greiddir verði úr ríkissjóði % af rekstrarkostnaði iðn- 
skólanna og að ríkið styrki áhaldakaup þeirra.

3. Jóhann Jósefsson alþm. sendir fjvn. Nd. umsókn iðnaðarmannafélags 
Vestmannaeyja um allt að 1500 kr. styrk til að halda uppi iðnskóla í 
Vestmannaeyjum. Bréf 10. jnarz. (Nd. 163).

Ingivaldur Nikulásson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 8.
Isaga h/f, sjá Vitamál 6., 7.
tslenzka vikan. Framkvæmdanefnd „íslenzku vikunnar“ sækir um 5000 kr. 

styrk til undirbúnings næstu íslenzku viku. Bréf 22. marz. (Ed. 55).
íþróttakennsla. Sigurjón Pétursson á Álafossi fer þess á leit við fjvn. Nd., að 

hún taki upp í tillögur sínar við fjárlagafrv. 10 þús. kr. styrk á ári honum 
til handa í næstu 3 ár til að koma upp íþróttaskóla á Alafossi, gegn jafn- 
miklu framlagi annarssstaðar frá. Ennfremur sækir hann um 6 þús. kr 
styrk á þessu og næsta ári til að kenna sjómönnum sund og aðrar íþróttir. 
Bréf 15. marz. 2 fskj. (Nd. 200).

Jakobsen, Knud Olai, sjá Bíkisborgararéttur.
Jarðræktarlög.

1. Búnaðarfélag íslands sendir Alþingl' ályktanir búnaðarsambanda um 
styrkveitingar samkv. jarðræktarlögum. Bréf 12. apríl. (Nd. 295).

2. Búnaðarfélag Islands sendir Alþingi ýmsar tillögur um styrk úr Verk-



færakaupasjóði og um breyt. á 2. gr. jarðræktarlaga. Bréf 12. apríl. 
(Nd. 297). Sjá ennfr. Búnaðarfélag íslands 2.

Jarðvegsrannsóknir, sjá Skógrækt 2.
Jensen, Frede, sjá Bíkisborgararéttur.
Jóhann P. Pétursson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 10.
Jóhanna Jónsdóttir, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 15.
Jóhanna Þ. Jónsdóttir, sjá Sjúkrastvrkur 1.
Jóhannes Jósefsson, sjá Afengi 1.
Jón Arnason, sjá Bankamál 2.
Jón Gíslason, sjá Námsstvrkur 12.
Jón Á. Gissurarson, sjá Námsstvrkur 13.
Jón Halldórsson, sjá Lífeyrissjóður embættismanna 1., 4.
Jón Sigurðsson, sjá Námsstvrkur 14.
Jón Stefánsson, sjá Lángreiðslur 1.
.Tón Stefánsson, sjá Skjöl, er snerta sögu íslands.
Jón Steffensen, sjá Námsstvrkur 15.
Jón Þorleifsson, sjá Lángreiðslur 4.
Jón Þorvaldsson, sjá Utanfararstvrkur presta.
Jónas Snæbjörnsson, sjá Menntaskólinn á Akureyri 2.
J. S. Kvaran, sjá Iðnaðarmál 2.

Karakúlafé, sjá Kvnbætur.
Karl Einarsson, sjá Lángreiðslur 2.
Kaup á jörðum.

1. Búnaðarmálastjóri sendir landbn. Nd. meðmæli búnaðarþings með þvi, 
að ríkið kaupi jörðina Ólafsdal í Dalasýslu. Bréf 12. apríl. (Nd. 287).

2. Dóms- og kirkjumrn. beiðist umsagnar fjvn. Ed. um bréf Páls Einars- 
sonar hæstaréttardómara, dags. 5. apríl, út af kaupum til handa 
ríkissjóði á jörðinni Skálholti í Biskupstungum. Bréf 28. apríl. (Ed. 
70).

Kaupfélag Breiðdæla, sjá Hafnir og lendingarbætur 9.
Kaupfélag Skagfirðinga, sjá Mjólkurmál 1.
Kaupfélag Stvkkishólms, sjá Strandferðir 8.
Kennaraskólinn. Tillögur skólastjóra kennaraskólans um fjárveitingar úr rík- 

issjóði til skólans árið 1934, dags. 20. nóv. 1932. (Nd. 23, XXXII).
Kennslubækur.

1. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. Nd. erindi kennara hins almenna 
menntaskóla í Bevkjavík, dags. 10. jan., um fjárveitingu til stvrktar út- 
gáfu kennslubóka handa æðri skólum. Bréf 23. jan. (Nd. 2).

2. Þórhallur Þorgilsson sækir um 2000 kr. styrk til að gefa út 2.—4. hefti 
kennslubókar í itölsku. Bréf 20. febr. (Nd. 32).

Kennslueftirlit, sjá Bráðabirgðabreyting nokkurra laga 4.
K. G. Guðmundsson, sjá Námsstvrkur 16.
Kirkjujarðir. Dóms- og kirkjumrn. sendir allshn. Nd. umsögn sína um frv. til

I. um sölu kirkjujarðarinnar Mið-Sámsstaða. Bréf 11. marz. (Nd. 160).
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Kirkjur og kirkjumál.
1. Tillögur biskups um fjárveitingar úr ríkissjóði til kirkjumála árið 1934, 

dags. 21. nóv. 1932. (Nd. 23, XXVI).
2. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. Nd. erindi séra Einars Thorlacius um 

byggingu fvrirhugaðrar Hallgrímskirkju i Saurbæ. Bréf 24. febr. 1 fskj. 
(Nd. 65).

3. Einar Thorlacius fyrrv. prófastur fer þess á leit, að styrkur sá, að upp- 
hæð 1000 kr., sem bann hefir notið til þess að starfa fyrir Hallgríms- 
kirkju, megi haldast. Bréf 19. nóv. 1932. (Nd. 23, LXVIIL

4. Prestafélag íslands skorar á Alþingi að hlutast til um, að prestar fái 
afslátt á fargjöldum með skipum ríkisins, er þeir ferðast í þágu starfs 
síns. Bréf 25. febr. (Nd. 82).

5. Sóknarnefndin í Kvennabrekkukirkjusókn sækir um 3000 kr. stvrk 
vegna fjárhagsvandræða kirkjunnar. Bréf 29. marz. (Nd. 241).

6. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. Ed. til atliugunar bréf prófastsins i 
Dalaprófastsdæmi, dags. 31. íparz, um stvrk úr ríkissjóði til Kvenna- 
brekkukirkju. Bréf 10. maí. 1 fskj. (Ed. 88).

Sjá ennfr. Kirkjujarðir.
Kjördæmaskipunin. Fulltrúaráð verklýðsfélaganna í Revkjavík sendir Alþingi 

tillögur, samþvkktar á Alþýðuflokksfundi 12. marz, um kjördæmaskipun- 
ina. Bréf 13. marz. (Nd. 180).

Kleppur, sjá Sjúkrabús 9.
Kobbelt, Edward August, sjá Ríkisborgararéttur.
Kommúnistahreyfingin. Sjálfstæðismannafélag Siglufjarðar skorar á Alþingi 

að gera ráðstafanir til að befta undirróður kommúnista gegn núverandi 
þjóðskipulagi. Símsk. 15. marz. (Nd. 185).

Kreppulánasjóður. Búnaðarfélag' íslands sendir Alþingi meðmæli búnaðar- 
þings með frv. til 1. um kreppulánasjóð, sem bændanefndin befir samið. 
Bréf 12. apríl. (Nd. 301).

Kristensen, Arne, sjá Bikisborgararéttur.
Kristnes, sjá Sjúkrahús 2.
Kvenfélagið Hvítabandið, sjá Sjúkrahús 3., 7.
Kvenfélagið Kvik, sjá Elliheimili 2.
Kvenfélagið Ósk, sjá Húsmæðrafræðsla 5.
Kvennabrekkukirkja, sjá Kirkjur og kirkjumál 5., 6.
Kvennaskólinn í Reykjavík. Forstöðunefnd kvennaskólans í Revkjavik fer 

þess á leit, að skólinn haldi þeim stvrk, sem hann liafði um mörg ár, en 
var lækkaður i fjárlögum fyrir árið 1933. Bréf 28. nóv. 1932. (Nd. 23, 
XXXIX).

Kvenréttindafélag íslands, sjá Landsfundur kvenna, Vinnumiðstöð kvenna. 
Kynbætur. Almennur sveitarfundur á Þorfinnsstöðum í Vestur-Húnavatnssýslu

22. april skorar á Alþingi að hlutast til um, að kevpt verði hingað til lands 
á þessu ári karakúlafé til blendingsræktunar. Bréf 23. apríl. (Nd. 334).

Alþt. 1933. A. (46. löggjafarþing). 193
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hagasafn.
1. Bókadeild Menningarsjóðs sækir um 8000 kr. stvrk vegna lialla af út- 

gáfu Lagasafns. Bréf 10. marz. (Nd. 161).
2. Sýslumaðurinn í ísafjarðarsýslu sendir Alþingi áskorun sýslunefndar 

Xorður-ísafjarðarsýslu um, að það stuðli að því, að lagasafn Menning- 
arsjóðs verði sent ókeypis þeim, sem fá stjórnartíðindi án endur- 
gjalds. Bréf 30. marz. (Nd. 257).

Landhelgissjóður. Bíkisféhirðir sendir reikning landhelgissjóðs fyrir árið 1931, 
dags. 8. des. 1932. (Nd. 23, VII).

Landlæknir, sjá Afengi 2.
Landmælingar. Búnaðarmálastjórnin sækir um 2000 kr. fjárveitingu til að fram- 

kvæma mælingar á undirlendi Hornafjarðar. Bréf 20. okt. 1932. 1 fskj. 
(Nd. 23, LXIV).

Landshanki íslands, sjá Bankamál L, 2., Bráðabirgðabreyting nokkurra laga 7. 
Landsbókasafnið. Tillögur landshókavarðar um fjárframlög til landshóka-

safnsins árið 1934. Bréf 15. nóv. 1932. (Nd. 23, XLV).
Landsfundur hænda, sjá Bændafundur í Revkjavík L, 2., Gengismál 1., 2., 

Framfærsla þurfamanna, Lángreiðslur 5.
Landsfundur kvenna. Landsfundarnefnd Kvenréttindafélags íslands sækir um 

1500 kr. stvrk til að halda landsfund kvenna og ívilnun á fargjöldum fund- 
arkvenna með skipum ríkisins. Bréf 22. marz. (Ed. 34).

Landskjálftamælingar. Veðurstofustjóri fer þess á leit, að tekin verði upp í fjár- 
lagafrv. 600 kr. fjárveiting til landskjálftamælinga. Bréf 28. apríl. (Ed. 63).

Landssmiðja tslands sendir Alþingi reikninga sína fyrir árið 1932. Bréf 27. 
marz. (Nd. 232).

Landsspítalinn, sjá Sjúkrahús 4., 6.
Laugarás, sjá Læknisbústaðir 2.
Launamál.

1. Bréf vitamálastjóra, dags. 7. marz 1932, út af niðurfellingu launaupp- 
hótar Benedikts Jónassonar verkfræðings. 6 fskj. (Nd. 23, XXIII).

2. Vitamálastjóri fer þess á leit við fjvn. Nd., að hún hlutist til um, að sú 
persónulega launauppbót, sem aðstoðarverkfræðingur vitamálanna 
hefir notið undanfarin ár, verði látin lialdast. Bréf 18. febr. (Nd. 26).

3. Atv,- og samgmrn. sendir fjárveitinganefndum til meðferðar bréf frá 
landssímastjóra, dags. 21. marz, um að launakjör stöðvarstjóranna á 
Akurevri og í Vestmannaevjum og loftskeytastöðvarstjórans í Reykja- 
vík verði bætt. Bréf 24. marz. (Nd. 235).

4. Fjármálaráðuneytið sendir fjhn. Nd. umsögn sína um till. til þál. um 
útborgun á launum embættismanna. Bréf 23. marz. (Nd. 221).

5. Hagstofan sendir fjvn. Nd. skýrslu um launagreiðslur ýmissa opin- 
herra starfsmanna. Bréf ódags. (Nd. 152).

6. Póstmálastjóri sendir fjhn. Nd. umsögn sína um till. til þál. um út- 
borgun á launum embættismanna, að því er til póstafgreiðslumanna 
kemur. Bréf 10. marz. (Nd. 170).
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7. Ríkisféhirðir sendir fjhn. Nd. umsögn sína um till. til þál. um útborg- 
un á launum embættismanna. Bréf 9. marz. (Nd. 225).

Laxa- og silungsrækt. Þórður Flóventsson sækir um fjárstyrk til að leiðbeina 
um laxa- og silungsrækt. Bréf 27. des. 1932. Nd. 23, LXIII).

Lánbeiðnir.
1. Atv.- og samgmrn. sendir landbn. Nd. erindi Búnaðarfélags íslands, 

dags. 1. mai, varðandi beiðni Búnaðarfélags Borgarbafnarbrepps um 
lán úr Verkfærakaupasjóði til að koma upp safngrvfjum á félagssvæð- 
inu. Bréf 9. maí. 1 fskj. (Nd. 330).

2. Ásmundur Sveinsson myndböggvari sækir um 10 þús. kr. lán til bvgg- 
ingar vinnustofu. Bréf 4. marz. 1 fskj. (Nd. 114).

Lángreiðslur.
1. Asgrímur Jónsson og Jón Stefánsson málarar fara þess á leit, að AI- 

þingi beimili þeim að greiða lán það, sem þeir hafa fengið úr viðlaga- 
sjóði til bvggingar vinnustofu, með myndum. Bréf 3. marz. (Nd. 
121).

2. Fjármálaráðuneytið sendir fjvn. Nd. til athugunar bréf frá Búnaðar- 
banka Islands, dags. 19. febr. 1932, um viðlagasjóðslán Karls Einars- 
sonar, fyrrv. bæjarfógeta í Vestmannaevjum. Bréf 10. marz. 1 fskj. (Nd. 
148).

3. Jóliann Jósefsson alþm. fer þess á leit við fjvn. Nd., að bún leggi til, að 
Alþingi lieimili ríkisstjórninni að ábyrgjast allt að 100 þús. kr. lán fyrir 
Vestmannaevjakaupstað til konverteringar á lausaskuldum bæjarfé- 
lagsins. Bréf 11. marz. 2 fskj. (Nd. 164).

4. Jón Þorleifsson listmálari fer þess á leit, að Alþingi beimili ríkisstjórn- 
inni að kaupa af sér málverk fyrir 10 þús. kr. til að greiða með skuldir 
vegna byggingar vinnustofu sinnar. Bréf ódags. (Ed. 53).

5. Landsfundur bænda bendir á, að eina ráðið til að létta þunga vaxta- 
greiðslna og afborgana af landbúnaðinum sé að taka stórt lán til að 
greiða upp bin eldri lán. Bréf 24. apríl. (Nd. 313).

Lárus Bjarnason, sjá Lifeyrissjóður embættismanna 3.
Leifur Ásgeirsson, sjá Námsstvrkur 19.
Leifur Sigurðsson, sjá Bifbjól, Lögregla rikisins 3.
Leikfélag Akureyrar sækir um fjárstyrk, ekki minni en það befir notið undan- 

farin ár. Bréf 5. apríl. (Nd. 305).
Leikfélag Reykjavíkur. Leikfélag Revkjavíkur sækir um 4000 kr. hækkun á 

styrk þeim, sem því er ætlaður í fjárlagafrv. fvrir árið 1934. Bréf ódags. 
(Ed. 47). Sjá ennfr. Skemmtanaskattur.

Leirvogstunga, sjá Sala þjóðjarða.
Litla-Hraun, sjá Vinnuhæli.
Lífeyrissjóður embættismanna.

1. Hannes Jópsson alþm. fer þess á leit við fjvn. Nd., að bún taki upp i til- 
lögur sínar við fjárlagafrv. heimild til ríkisstjórnarinnar um að end- 
urgreiða Páli Kr. Pálssyni, fyrrv. starfsmanni pósthússins i Reykjavík,



um «300 kr., sem hann hefir greitt í lífevrissjóð. Bréf 3. apríl. 2 fskj. 
(Nd. 267).

2. Jón Halldórsson fvrrv. ríkisféhirðir fer þess á leit við fjvn. Nd., að liún 
mæli með því, að stjórn lífeyrissjóðs embættismanna verði falið að 
endurgreiða sér iðgiöld sin til sjóðsins frá 1. jan. 1920 til 31. jan. 1933. 
Bréf 7. marz. (Nd. 124).

3. Lárus Bjarnason skólastjóri fer þess á leit við Alþingi, að það veiti rík- 
isstjórninni heimild til að endurgreiða sér úr lífevrissjóði emhættis- 
manna iðgjöld sín í sjóðinn árin 1918—1930. Bréf 1. apríl. (Nd. 249).

4. Sigurður Kristjánsson og Jón Halldórsson fara þess á leit við fjvn. Ed., 
að hún leggi til þá hreyt. á fjárlagafrv., að þeim verði endurgreitt það, 
sem þeir hafa greitt í lífeyrissjóð emhættismanna. Bréf 19. apríl. 
(Ed. 51).

Líkn, sjá Berklavarnir 2.
Ljóslækningar. Stjórn sjúkraskýlisins á Blönduósi sækir um 3000 kr. stvrk til 

kaupa á röntgentækjum og ljóslækningaáhöldum. Bréf 1. marz. 1 fskj. 
(Nd. 197). Sjá ennfr. Sjúkrahús 5.

Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskólinn. Landlæknir sendir áætlun um fjár- 
veitingar úr ríkissjóði til Ijósmæðra- og hjúkrunarkvennaskólans árið 1934. 
Bréf 19. nóv. 1932. (Nd. 23, XVIII).

Loftur Bjarnason, sjá Útflutningsgjald af fiski 2.
Loftur Guðmundsson ljósmvndari hýður rikihu kaup á kvikmvnd þeirri, er 

liann hefir gert af íslenzkum atvinnuháttum, fyrir 8—9 þús. kr. Bréf 7. 
marz. 7 fskj. (Nd. 149).

Lyffræðingafélag Islands, sjá Lyfjafræðinám 1.
Lyfjafræðinám.

1. Lyffræðingafélag íslands mótmælir till. til þál. um stvrk handa lækni 
til að nema lyfjafræði. Bréf 27. marz. (Nd. 238).

2. Lvfsalafélag Islands sendir Alþingi umsögn sína um till. til þál. um 
stvrk handa lækni til að nema lyfjafræði. Bréf 31. marz. (Nd. 247).

Lvfsalafélag íslands, sjá Lyfjafræðinám 2.
Lýðskóli með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum. Fræðslumálastjóri 

sendir menntmn. Ed. umsögn sína um frv. til 1. um heimild fyrir sýslu- og 
hæjarfélög til að starfrækja lýðskóla með skvlduvinnu nemenda gegn
skólaréttindum. Bréf 4. maí. (Ed. 78).

Lýsi. Lýsissamlag ísl. botnvörpunga sendir sjútvn. Nd. frv. til I. um meðala- 
Jýsisvinnsly, verkun og mat, ásamt greinargerð fyrir frumvarpinu. Bréf 
18. marz. (Nd. 205).

Lækkun ríkisútgjalda. Búnaðarfélag íslands sendir Alþingi tillögu frá kreppu- 
málanefnd búnaðarþings um lækkun ríkisúgtjalda. Bréf 12. apríl. 
(Nd. 302).

Læknisbústaðir.
1. Bergur Jónsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. Nd. leggi til, að ríkið taki 

að sér Iæknisbústað Bevkhólalæknishéraðs. Bréf 14. marz. 2 fskj. 
(Nd. 182).
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2. Oddvitar í Grínisneslæknishéraði sækja uin eftirgjöf á viðlagasjóðsláni. 
sem Árnessýsla hefir fengið til bvggingar sjúkraskýlis og læknisbústað- 
ar að Laugarási í Biskupstungum. Bréf 15. febr. (Nd. 70).

Sjá ennfr. Símamál 2.
Lögmaðurinn í Reykjavík. Áætlun lögmannsins í Revkjavík um skrifstofu- 

kostnað við lögmannsembættið árið 1934, dags. 15. nóv. 1932. Nd. 23, IX).
Lögregla í kaupstöðum.

1. Bæjarstjórn Akurevrarkaupstaðar skorar á ríkisstjórnina að taka upp i 
frv. til 1. um lögreglu ríkisins ákvæði um, að ríkislögreglan nái einnig 
til Akureyrar og um leið að skipa sérstakan lögreglustjóra á Akureyri. 
Símsk. 13. apríl. (Nd. 280).

2. Verkamannafélagið Drifandi i Vestmannaevjum sendir Alþingi mót- 
mæli almenns borgarafundar þar 29. maí gegn aukningu á lögreglu 
bæjarins. (Nd. 341).

Sjá ennfr. lögreglustjóri á Akurevri.
Lögregla ríkisins.

1. Mótmæli gegn stofnun ríkislögreglu frá almennum verklýðsfundi á 
ísafirði (Ed. 85), almennum verkalýðsfundi á Akurevri 7. maí (Ed. 91), 
Jafnaðarmannafél. á ísafirði (Nd. 4), Sjómannafél. Reykjavíkur (Nd. 
75), Sjómannafél. ísfirðinga, Verklýðsfél. Bolungavikur, verklýðsfél. 
Súganda á Suðureyri, Verklýðsfél. Akraness (Nd. 117), jafnaðarmanna- 
fél. Þórshamri í Vestmannaeyjum (Nd. 132, 237), Jafnaðarmannafél. 
íslands, verkam.fél. Dagsbrún (Nd. 136)j Verkalýðsfél. Patreksfjarðar 
(Nd. 146), Sjómannafél. Hafnarfjarðar, verkakvennafél. Framtíðinni í 
Hafnarfirði (Nd. 153), Verklýðsfél. Hnífsdælinga, verklýðsfél. Hvöt á 
Hvammstanga (Nd. 172), verkalýðsfél. Baldri og Sjómannafél. Isafjarð- 
ar (Nd. 173), verklýðsfél. Bárunni á Eyrarbakka (Nd. 176), Alþýðu- 
flokksfundi 12. marz (Nd. 180), almennum verklýðsfundi í Hrísev og á 
Húsavík (Nd. 186), Jafnaðarmannafél. Hornafjarðar, Losunar- og lest- 
unarfél. Siglufjarðar (Nd. 196), Verklýðsfél. Stvkkisbólms, verklýðsfél. 
Bjarma á Stokksevri (Nd. 212), kvennadeild verkamannafél. Drífanda 
i Vestmannaeyjum (Nd. 219), kaupfél. verkamanna s. st. (Nd. 220), 
Verklýðsfél. Alftfirðinga á Súðavik (Nd. 222), 2040 körlum og konum 
í Revkjavik (Nd. 224), 132 sjómönnum í Hafnarfirði (Nd. 230), 223 kjós- 
endum i Vestmannaevjum (Nd. 236), Verklýðssambandi Norðurlands 
Nd. 260), 509 körlum og konum í Reykjavík (Nd. 269), Verklýðsfél. 
Borgarness (Nd. 270), 206 Hafnfirðingum (Nd. 274), verkamannafél. 
Fram á Sauðárkróki (Nd. 278), 38 alþingiskjósendum í Hvammshreppi 
í Mýrdal (Nd. 306), verkamannafél. Drifanda í Vestmannaeyjum (Nd. 
341).

2. Landsmálafélagið Vörður skorar á Alþingi að samþ. lög um stofnun rík- 
islögreglu. Bréf 11. marz. (Nd. 250).

3. Leifur Sigurðsson, Hverfisgötu 96 B, gerir atbugasemdir við frv. til 1. um 
lögreglu ríkisins. Bréf ódags. (Nd. 179).

Sjá ennfr. Útvarp 9., 12.
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Lögreglustjóri á Akureyri. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar áréttar erindi 
sitt til Alþingis um að skipaður verði sérstakur lögreglustjóri á Akureyri. 
Símsk. 4. mai (Xd. 319).

Lögreglustjóri í Bolungavík,
1. Sýslumaðurinn í ísafjarðarsýslu sendir Alþingi áskorun sýslunefndar 

Xorður-ísafjarðarsýslu um, að það samþ. frv. til 1. um lögreglustjóra 
í Bolungavik. Bréf 30. marz. (Xd. 256).

2. Sýslunefnd Xorður-lsafjarðarsýslu skorar á Alþingi að verða við beiðni 
breppsnefndar Hólsbrepps um, að stofnað skuli sérstakt lögreglustjóra- 
embætti þar. Símsk. 30. marz. (Xd. 350).

Lögreglustjórinn i Reykjavík.
1. Bréf lögreglustjórans í Revkjavík um kostnað við rekstur fangahússins 

árið 1934, dags. 10. jan. (Xd. 23, XI).
2. Bréf sama um kostnað við rekstur lögreglustjóraembættisins árið 1934, 

dags. 10. jan. (Xd. 23, XIV).

Mac Donald, Arthur, sjá Mannamælingar.
Magnús Egilsson, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 12.
Magnús Magnússon, sjá Sjúkrastyrkur 2.
Magnús Stefánsson, sjá Húsakaup.
Mannamælingar. Dr. Arthur Mae Donald, Washington, beinir til forseta beggja 

deilda, að alþingismenn stvðji að útbreiðslu mannamælinga með því að 
láta mæla sig. Bréf 2. nóv. 1932. (Ed. 1, Xd. 1).

Manntal í Reykjavík. Lögreglustjórinn í Reykjavík sendir allshn. Ed. umsögn 
sína um frv. til 1. um brevt. á 1. um manntal í Revkiavík. Bréf 1. apríl. 
(Ed. 35). ‘ ‘

Margrét Jónasdóttir, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 13.
Markaður.

1. Búnaðarfélag Islands sendir Alþingi tillögu búnaðarþings um skipulag 
og sölu landbúnaðarafurða og markaðsleit. Bréf 12. apríl. (Xd. 
303).

2. Sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu skorar á Alþingi og ríkisstjórn að 
gera allt, sem kleift er, til að bæta markað, utan lands og innan, fvrir ís- 
lenzkt kjöt. Bréf 6. apríl. (Xd. 286).

Mattlúas Jónasson, sjá Xámsstvrkur 17.
Málaflutningsmannafélag íslands, sjá Réttarfarslöggjöf.
Menningarsjóður, sjá Bráðabirgðabreyting nokkurra laga 5., 8., Lagasafn 1. 
Menntamálaráðið, sjá Bráðabirgðabrevting nokkurra laga 5.
Menntaskólinn á Akureyri.

1. Tillögur skólameistara menntaskólans á Akurevri um fjárveitingar úr 
r íkissjóði til skólans árið 1934, dags. 18. nóv. 1932. (Xd. 23, XXXI).

2. Jónas Snæbjörnsson á Akurevri sendir Alþingi áætlun um nauðsvnlegar 
viðgerðir á skólahúsi menntaskólans þar og kostnað við þær. Bréf 26. 
apríl. (Ed. 72).

3. Þórarinn Björnsson, stundakennari við menntaskólann á Akureyri, fer
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þess á leit við Alþingi, að það trvggi sér með aukinni fjárveitingu til 
skólans fasta kennarastöðu. Bréf 26. apríl. 1 fskj. (Ed. 75).

Meimtaskóliim í Reykjavík. Tillögur rektors menntaskólans í Reykjavík um 
fjárframlög úr rikissjóði til skólans árið 1934, dags. 19. nóv. 1932. (Xd. 23, 
XXX). Sjá ennfr. Kennslubækur 1.

Mið-Sámsstaðir, sjá Kirkjujarðir.
Mjólkurbú Flóamanna, sjá Dýralækningar 1.
Mjólkurmál.

1. Atv,- og samgmrn. beiðist umsagnar fjvn. Nd. um bréf séra Sigfúsar Jóns- 
sonar f. b. Kaupfélags Skagfirðinga, um að þvi verði veittur ríkisstvrkur 
til þess að koma á fót mjólkurbúi eða smjörbúi á Sauðárkróki eða við 
Revkjarhóþ Bréf 15. marz. (Nd. 190).

2. Bæjarstjórn Reykjavíkur mótmælir frv. til 1. um samþvkktir um sölu 
mjólkur og rjóma í kaupstöðum og kauptúnum o. fl. Bréf 2. júní (Nd. 
349).

3. Hafsteinn Pétursson fer þess á leit, að Alþingi heimili ríkisstjórninni að 
veita Austur-Húnvetningum í næsta árs fjárlögum stvrk til að reisa 
rjómabú eða mjólkurbú, að upphæð helming stofnkostnaðar, en að lána 
belming stofnkostnaðar gegn ábvrgð sýslusjóðs. Bréf 11. apríl. (Nd. 283).

4. H/f Efnagerð Revkjavíkur sendir landbúnaðarnefndum mótmæli sín 
gegn frv. til 1. um innflutningsbann á niðursoðinni mjólk og mjólkur- 
dufti. Bréf 8. og 15. maí. (Nd. 326, Ed. 95).

5. 64 bændur og mjólkurframleiðendur í Revkjavík mótmæla frv. til 1. um 
samþykktir um sölu mjólkur og rjóma í kaupstöðum og kauptúnum o. 
fl. Bréf 29. maí. (Ed. 192).

6. Sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu skorar á Alþingi að samþykkja aðflutn- 
ingsbann á niðursoðinni mjólk og öðrum landbúnaðarafurðum, sem nóg 
er framleitt af í landinu. Símsk. 11. maí. (Ed. 90).

7. Samskonar áskorun frá sýslunefnd Mýrasýslu. Símsk. 27. apríl. (Nd. 
314).

8. 32 mjólkurframleiðendur i Hafnarfirði og Garðabreppi mótmæla frv. 
til 1. um samþykktir um sölu mjólkur og rjóma í kaupstöðum og kaup- 
túnum o. fl. (Nd. 340).

Námsstyrkur.
1. Axel Arnfjörð sækir um 2000 kr. stvrk til bljómlistarnáms. Bréf 11. febr. 

3 fskj. (Nd. 34).
2. Agúst Pálsson sækir um 3000 kr. stvrk til að kvnna sér bvggingarlist 

norður- og miðevrópuþjóðanna. Bréf 3. marz. 1 fskj. (Nd. 138).
3. Arni Kristjánsson píanóleikari sækir um 2000 kr. styrk til að ljúka námi 

sínu. Bréf 29. marz. 2 fskj. (Ed. 57).
4. Árni Snævarr sækir um 2000 kr. stvrk til að ljúka námi i bvggingar- 

verkfræði í Dresden. Bréf 30. marz. 3 fskj. (Nd. 243).
5. Ásgeir Ó. Einarsson sækir um 1200 kr. stvrk til framhaldsnáms í dýra- 

Jæknisfræði. Bréf 4. des. 1932. 2 fskj. (Nd. 23, XLIII).
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6. Búnaðarfélag Islands sendir Alþingi meðmæli búnaðarþings með um- 
sókn Finns Guðmundssonar um stvrk til að ljúka námi í náttúrufræði. 
Bréf 12. apríl. (Nd. 304).

7. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. Nd. umsókn um styrk til háskólanáms 
frá Sturlu Guðlaugsson, Charlottenburg, Þýzkalandi, dags. 31. maí 1932. 
Bréf 10. febr. 1 fskj. (Nd. 6).

8. Grimur Gíslason sækir um allt að 2000 kr. stvrk til verzlunarnáms er- 
lendis. Bréf 10. marz. 1 fskj. (Nd. 177).

9. Helga Finnsdóttir sækir um 3000 kr. styrk handa svni sínum, Finni Guð- 
mundssyni, til að ljúka námi í náttúrufræði í Þýzkalandi. Bréf 24. marz. 
3 fskj. (Ed. 45).

10. Jóhanna Sigurðardóttir sækir f. h. manns síns, Sveins Péturssonar 
læknis, um 2000 kr. stvrk til augnlæknisnáms. Bréf 27. febr. 2 fskj. 
(Nd. 87).

11. Jóh. Norðfjörð sækir f. h. sonar síns, Agnars Norðfjörðs, um 1200 kr. 
stvrk til að Ijúka námi í hagfræði. Bréf 20. febr. 1 fskj. (Nd. 47).

12. Jón Gíslason sækir um 2000 kr. stvrk til að ljúka námi í málfræði erlend- 
is. Bréf 14. jan. 4 fskj. (Nd. 99).

13. Jón Á. Gissurarson sækir um 1000 kr. styrk til að ljúka námi í verzlunar- 
fræði erlendis. Bréf 12. febr. 1 fskj. (Nd. 64).

14. Jón Sigurðsson sækir um 1500 kr. stvrk til að halda áfram námi í verk- 
fræði í Darmstadt. Bréf 25. apríl. (Ed. 69).

15. Jón Steffensen cand. med. sækir um 3000 kr. stvrk til framhaldsnáms í 
læknisvísindum. Bréf 2. febr. 1 fskj. (Nd. 81).

16. K. G. Guðmundsson sækir um 1500 kr. styrk til að fara til Þýzkalands og 
kvnna sér fyrirkomulag trygginga og starfsemi trvggingarfélaga. Bréf 
12. febr. (Nd. 39).

17. Matthías Jónasson sækir um 1500 kr. stvrk til náms í uppeldisfræði. 
Bréf 20. jan. 4 fskj. (Nd. 23, XLI).

18. Oddur Guðjónsson sækir uin 1000 kr. styrk til að ljúka við doktorsritgerð 
í hagfræði. Bréf 26. febr. 2 fskj. (Nd. 135).

19. Prófessor Courant í Göttingen fer þess á leit, að Leifi Asgeirssvni 
verði veittur stvrkur til að geta haldið áfram námi í stærðfræði (Nd. 
23, XLII).

20. Samúel Ketilsson sækir um 2500 kr. stvrk, en til vara 2000 kr., til fram- 
haldsnáms í sútunarefnafræði og leðuriðnaðarfræði. Bréf 22. febr. 
3 fskj. (Nd. 154).

21. Sigurður Skúlason magister sækir um 1200 kr. stvrk handa bróður sín- 
um, Árna Skúlasyni, til framhaldsnáms í húsgagnasmíði. Bréf 17. febr. 
2 fskj. (Nd. 35).

22. Sína Ásbjörnsdóttir leikfimiskennari sækir um 2000 kr. styrk til fram- 
haldsnáms í leikfimi erlendis. Bréf ódags. 2 fskj. (Nd. 128).

23. Stefán Jónsson sendir fjvn. Nd. umsókn Alfreðs Gíslasonar læknis um 
2000 kr. stvrk til sérnáms í geð- og taugasjúkdómafræði. Bréf 6. marz. 
(Nd. 140).
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24. Sturlaugur Jónsson sækir f. h. bróður síns, Guðmundar Jónssonar frá 
Stokkseyri, um 1000 kr. styrk til að ljúka námi í vélfræði í Þýzkalandi. 
Bréf 7. marz. 1 fskj. (Nd. 126).

25. Trausti Einarsson sækir um 1500 kr. styrk til að ljúka prófi í stjörnu- 
fræði, stærðfræði og eðlisfræði við háskólann í Göttingen. Bréf 10. 
marz. 3 fskj. (Nd. 159).

26. Wilh. I. Schram sækir f. h. sonar síns, Sigurd Scliram, um 1200 kr. 
stvrk til lokanáms i tannlækningum. Bréf 22. marz. (Nd. 227).

27. Þorsteinn Hannesson sækir um 1500 kr. stvrk til frambaldsnáms i 
málaraiðn erlendis. Bréf 27. febr. 3 fskj. (Nd. 100).

Náttúrufræðifélagið. Hið islenzka náttúrufræðifélag sækir um 3400 kr. styrk 
til starfsemi sinnar. Bréf 28. okt. 1932. (Nd. 23, XLVIII).

Nesjabændur, sjá Bæktunarmál.
Nielsen, Niels Christián, sjá Bíkisborgararéttur.
Norræna félagið sækir uin 1500 kr. stvrk til starfsemi sinnar. Bréf 5. des. 1932. 

(Nd. 23, LIII).
Norski samningurinn.

1. Mótmæli gegn norska samningnum frá jafnaðarmannafél. Þórshamri 
í Vestmannaevjum (Nd. 132), verklýðsfél. Baldri og Sjómannafél. ísa- 
fjarðar (Nd. 173), verklýðsfél. Bárunni á Evrarbakka (Nd. 175), Al- 
þýðuflokksfundi 12. marz (Nd. 180), almennum verklýðsfundi í Hrísev 
(Nd. 186), 91 sjómanni á Isafirði (Nd. 211), Skipstjórafél. Akureyrar, 
Verklýðsfél. Akurevrar, Sjálfstæðisfél. Akureyrar, Útgerðarmannafél. 
Akurevrar (Nd. 215), 1940 körlum og konum í Revkjavik (Nd. 224), 191 
sjómanni í Hafnarfirði (Nd. 230), 214 kjósendum í Vestmannaeyjum 
(236), Verklýðssambandi Norðurlands (Nd. 260), 578 körlum og kon- 
um í Revkjavík (Nd. 269), 345 Hafnfirðingum (Nd. 274), almennum 
borgarafundi á Akureyri (Nd. 276), verkamannafél. Fram á Sauðár- 
króki (Nd. 278), jafnaðarmannafél. á Isafirði (Nd. 288).

2. Sjálfstæðismannafél. Siglufjarðar skorar á Alþingi að samþvkkja 
norska samninginn. Símsk. 15. marz. (Nd. 185).

Sjá ennfr. Útvarp 6., 8., 11.
Oddur Guðjónsson, sjá Námsstyrkur 18.
Olsen, Jentoft G. H., sjá Ríkisborgararéttur.
Olsen, Simon, sjá Ríkisborgararéttur.
Ólafsdalur, sjá Kaup á jörðum 1.
Ólafur Lárusson, sjá Víxilmál.
Ólöf Vilborg Sigurðardóttir, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 6.

Páll Einarsson, sjá Kaup á jörðum 2.
Páll Halldórsson, sjá Skipamælingar.
Páll ísólfsson, sjá Útvarp 3.
Páll G. Jónsson, sjá Dýralækningar 3.
Páll Kr. Pálsson, sjá Lífeyrissjóður embættismanna 1.
Páll Sigurðsson, sjá Þykkvabær í Landbroti.
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Páll Zóphóníasson, sjá Ullariðnaður 5.
Pedersen, Hagerup M. S., sjá Ríkisborgararéttur.
Pétur Á. Jónsson, sjá Skáld og listamenn 4.
Póstbáturinn á Akurevri, sjá Strandferðir 12.
Póstmál.

1. Aætlun póstmálastjóra um útgjöld við póstmálastjórnina árið 1934. 
Bréf 29. sept. 1932. (Nd. 23, I)?

2. 7 póstar í Revkjavík fara þess á leit, að tekin verði upp i næsta árs 
fjárlög fjárveiting til kaupa á einkennisbúningum banda bréfberum 
póstbússins í Reykjavík. Rréf 3. marz. (Nd. 108).

Sjá ennfr. Launamál 6.
Prestafélag Islands, sjá Barnavernd, Fátækramál, Fækkun prestsembætta,

Kirkjur og kirkjumál.

Rafmagnseftirlit ríkisins. Forstöðumaður rafmagnseftirlits ríkisins sendir áætl- 
un um tekjur og gjöld rafmagnseftirlitsins árið 1934. Bréf 16. des. 1932. 
(Nd. 38).

Rafstöðvar, sjá Abvrgðir 2., 3.
Ragnar Jónas Sigurðsson, sjá Sjúkrastvrkur 3.
Ragnhildur Pétursdóttir, sjá Húsmæðrafræðsla 3.
Rannsóknastofa háskólans, sjá Háskólinn 2., 3.
Rauðakrossdeild Akureyrar, sjá Berklavarnir 3.
Reykhólalæknisbérað, sjá Læknisbústaðir 1., Simamál 2.
Revkjahælið, sjá Sjúkrahús 5., 6.
Réttarfarslöggjöf. Fundur Málaflutningsmannafélags íslands 28. okt. 1932 skor- 

ar á landsstjórnina að beita sér fyrir endurskoðun réttarfarslöggjafarinnar 
svo fljótt sem auðið er og óskar, að tekin verði upp í næsta árs fjárlög fjár- 
veiting til nefndar, er til þessa starfs vrði skipuð. Bréf 17. nóv. 1932. (Nd. 
23, XIII).

Réttindi og skyldur embættismanna. Agúst H. Bjarnason prófessor sendir alls- 
bn. Ed. umsögn sína um frv. til 1. um réttindi og skvldur embættismanna. 
Bréf 15. marz. (Ed. 104).

Ritstyrkur.
1. Baldvin Jónatansson, Halklórsstöðum í Laxárdal, sækir um 500 kr. ár- 

Jegan ritstvrk. Bréf 15. febr. (Nd. 85).
2. Sigurður Guðmundsson skólameistari og Tryggvi Þórballsson alþm. 

sækja um 3000 kr. styrk auk ferðastyrks banda Steini H. Dofra, svo að 
liann geti setzt að í Reykjavík og lagt stund á íslenzk fræði. Bréf 4. maí. 
(Ed. 98).

3. Þórbergur Þórðarson gerir fjvn. Nd. grein fvrir orðasöfnunarstarfi sínu 
og fer þess á leit, að styrkur sá, sem liann liefir notið undanfarin ár, 
verði látinn balda sér. Bréf 9. marz. (Nd. 156).

Rikisborgararéttur. Umsóknir um íslenzkan ríkisborgararétt frá Jolian Rönning.
(Ed. 9), Edward August Kobbelt, (Ed. 19), Arne Kristensen, Jentoft G. H. 
Olsen (Ed. 28), Simon Olsen (Ed. 39), Brynjólfi Björnsson, Frede Jensen,
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Peder Ragnvald Sims Olsen Vidnæs (Ed. 52), Birni Franzsyni, Niels Chris- 
tian Nielsen, Petter Honningsvaag, Hagerup M. S. Pedersen (Ed. 103), 
Bjarne Augustson, Henry Áberg, Paul Ammendrup, Knud Olai Jakobsen, 
Störker Cedrup Hermansen (Nd. 335).

Ríkisfébirðir, sjá Landhelgissjóður, Launamál 7.
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg sendir fjvn. Nd. rekstrarreikning og efnabags- 

reikning sinn árið 1932. Bréf 28. febr. (Nd. 325).
Ræktunarmál. Ræktunarfélag Nesjabænda sækir um 2000 kr. stvrk til að 

ljúka við uppdrætti og áætlanir viðvíkjandi fvrirbugaðri ræktun i Nesja- 
hreppi. Bréf 25. nóv. 1932. 2 fskj. (Nd. 23, LXV).

Ræktunarvegur í Garðalandi, sjá Vegamál 5.
Ræktunarvegur í Hafnarneslandi, sjá Vegamál 10.
Ræktunarvegur í Vestmannaeyjum, sjá Vegamál 4.
Rönning, Jolian, sjá Ríkisborgararéttur.

Sala þjóðjarða. Sveinn Gíslason fer þess á leit við Alþingi að fá breytt söluverði 
ábúðarjarðar sinnar, Leirvogstungu í Mosfellssveit, í samræmi við 1. um sölu 
þjóðjarða frá 1905. Bréf 22. febr. (Ed. 59).

Samband breiðfirzkra kvenna, sjá Garðvrkja.
Samband ísl. karíakóra, sjá Söngkennsla.
Samband ísl. samvinnufélaga, sjá Ullariðnaður 6., Ullarmat.
Samband norðlenzkra knenna sækir um 500 kr. stvrk til starfsemi sinnar. Bréf

2. marz. (Nd. 144).
Samband sunnlenzkra kvenna, sjá Húsmæðrafræðsla 4.
SamúeJ Ketilsson, sjá Námsstvrkur 20.
Sandgræðsla. Magnús Torfason alþm. sendir fjvn. Nd. erindi frá oddvita Eyrar- 

bakkahrepps, dags. 14. marz, um styrk til sjógarðs fyrir sandgræðslusvæð- 
inu á Eyrarbakka. Bréf 20. marz. 1 fskj. (Nd. 203).

Sauðanes, sjá Vitamál 3.
Schram, Sigurd, sjá Námsstvrkur 26.
Seltjarnarnesbreppur, sjá Eignarnám.
Siglingalög.

1. Lögmaðurinn í Revkjavík sendir sjútvn. Nd. umsögn sina iim frv. 
til 1. um brevt. á og viðauka við siglingalögin. Bréf 28. marz. (Nd. 
239).

2. Sjóvátrvggingarfélag íslands sendir sjútvn. Nd. umsögn sína um sama 
frv. Bréf 21. marz. (Nd. 209).

Sigriður Helgadóttur, sjá Eftirlaun og styrktarfé 5.
Sigrún Kjartansdóttir, sjá Hanzkar úr islenzku efni.
Sigurður Arason, sjá Strandferðir 10.
Sigurður Jónsson flugmaður sækir um styrk til þess að bann geti staðið við 

skuldbindingar þær, sem á bonum bvíla út af námsskuldum. Bréf 21. febr. 
(Nd. 41).

Sigurður Kristjánsson, sjá Lífeyrissjóður embættismanna 4.
Sigurjón Pétursson, sjá Iþróttakennsla, Verðtollur 2., 3.
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Síld.
1. Atv.- og samgmrn. óskar umsagnar sjútvn. Nd. um erindi Útvegsbanka 

íslands, dags. 26. maí, þess efnis, að ríkisstjórninni er boðin til leigu 
sildarbræðslustöð bankans á Flateyri næsta síldveiðitímabil. Bréf 31. 
mai. 1 fskj. (Nd. 343).

2. Eiríkur Bjarnason, Eskifirði, sækir um 3000 kr. styrk til þess að ferð- 
ast til Skotlands og læra meðferð og verkunaraðferðir Skota á síld. 
Bréf 11. febr. (Nd. 12).

3. Sami óskar ílilutunar sjávarútvegsnefnda út af víxilkröfum austfirzkra 
síldarútvegsmanna á hendur Síldareinkasölu íslands. Bréf 11. febr. 
(Nd. 13).

4. Fjármálaráðunevtið sendir fjvn. Nd. til athugunar umsögn skilanefndar 
Sildareinkasölu íslands, dags. 25. febr., um erindi frá Eiríki Bjarnasyni 
á Eskifirði, varðandi víxilkröfur austfirzkra útgerðarmanna á hendur 
einkasölunni. Bréf 11. marz. 4. fskj. (Nd. 158).

5. Haraldur Guðmundsson alþm. fer þess á leit við sjútvn. Ed., að hún 
mæli með því, að Alþingi hcimili ríkisstjórninni að ábvrgjast allt að 
320—350 þús. kr. lán til stofnunar síldarbræðsluverksmiðju á Seyðis- 
firði. Bréf 2. maí. (Ed. 74).

Síldarbræðslustöð á Flateyri, sjá Sild 1.
Símamál.

1. Aætlun landssímastjóra um tekjur og gjöld landssímans árið 1934. 
Bréf 31. des. 1932. (Nd. 23, II).

2. Bergur Jónsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. Nd. leggi til, að símalína 
verði lögð frá langlínunni um Reykhólasveit að læknisbústaðnum á 
Reykhólum. Bréf 14.. marz. 1 fskj. (Nd. 182).

3. 50 sjómenn og útgerðarmenn á Akranesi skora á Alþingi að veita í næstu 
fjárl. fé til símalagningar út í Hjörsev á Mýrum. Bréf 31. marz. (Nd.273).

4. Jón A. Jónsson alþm. fer þess á leit við fjvn. Nd., að hún leggi til, að fé 
verði veitt í næsta árs fjárlögum til lagningar nokkurra simalína í 
Norður-ísafjarðarsýslu. Bréf 21. febr. (Nd. 59).

5. Landssímastjóri sendir Alþingi áskorun 10 manna í Brokey á Hvamms- 
firði um, að veitt verði fé til simalínu út í Brokey. Bréf 10. apríl. 2 fskj. 
(Nd. 277).

6. Skýrsla um störf landssímans árið 1931. (Nd. 191).
Sjá ennfr. Launamál 3.

Sína Asbjörnsdóttir, sjá Námsstvrkur 22.
Sjálfstæðismannafélag Siglufjarðar, sjá Kommúnistahreyfingin.
Sjómannafélag Reykjavikur, sjá Gengismál 3.
Sjómannastofan í Reykjavík. Stjórn sjómannastofunnar í Revkjavík sækir um

4000 kr. stvrk til stofunnar. Bréf 10. marz. (Nd. 195).
Sjóvátrvggingarfélag íslands, sjá Siglingalög 2.
5’ júkrahús.

1. Aætlun yfirlæknisins á Vífilsstöðum um rekstrarkostnað heilsuhælisins 
þar árið 1934. Bréf 22. nóv. 1932. (Nd. 23, XX).
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2. Aætlun yfirlæknisins í Kristnesi um tekjur og gjöld Kristneshælisins ár- 
ið 1934, dags. 16. nóv. 1932. (Nd. 23, XXI).

3. Kvenfélagið Hvítabandið sækir um 15 þús. kr. stvrk til að standast 
kostnað af byggingu sjúkrahúss í Reykjavík. Bréf 9. marz. 1 fskj. 
(Nd. 131).

4. Landlæknir mælir með beiðni sjúklinga Landsspítalans um, að útvarps- 
tæki verði sett i spítalann til afnota fvrir sjúklinga. Bréf 14. nóv. 1932. 
3 fskj. (Nd. 23, XV).

5. Sami mælir með þvi, að Revkjahælinu verði heimilað að kaupa einn 
kvarzljósalampa og einn solluxlampa. Bréf 15. okt. 1932. 1 fskj. (Nd. 
23, XVI).

6. Sami sendir áætlun um fjárveitingar úr ríkissjóði til Landsspítalans og 
Revkjahælisins árið 1934. Bréf 19. nóv. 1932. (Nd. 23, XVII).

7. Sami sendir fjvn. Nd. umsögn sína um umsókn kvenfélagsins Hvíta- 
bandsins um 15 þús. kr. bvggingarstvrk til sjúkrahússbvggingar félags- 
ins. Bréf 13. marz. (Nd. 168).

8. Sami sendir fjvn. Nd. umsögn sína um beiðni um viðbótarstvrk úr rík- 
issjóði til sjúkraskýlisins á Búðardal. Bréf 21. marz. (Nd. 207).

9. Báðsmaður Kleppsspítalanna sendir áætlun um rekstrarkostnað spital- 
anna árið 1934, dags. 17. nóv. 1932. (Nd. 23, XIX).

10. Sjúkraskýlisnefnd Dalasýslu sækir um 3000 kr. lokastyrk upp í kostn- 
að við bvggingu sjúkraskýlisins á Búðardal. Bréf 17. marz. (Nd. 194).

■S' júkrastyrkur.
1. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. Ed. afrit af bréfi landlæknis, dags. 7. 

apríl, um beiðni hreppsnefndar Borgarhafnarhrepps í Austur-Skafta- 
fellssýslu um eftirgjöf á nokkrum hluta legukostnaðar mænusóttar- 
sjúklings hreppsins, Jóhönnu Þ. Jónsdóttur. Bréf 10. apríl. 1 fskj. 
(Ed. 41).

2. Magnús Magnússon, Urðarstíg 8, sækir um 2000 kr. styrk til að leita sér 
iækninga við sjónlevsi. Bréf 24. febr. (Nd. 76).

3. Sigurður P. Oddsson í Vestmannaeyjum sækir um 800 kr. styrk vegna 
sjúkrakostnaðar sonar síns, Ragnars Jónasar. Bréf 3. apríl. 3 fskj. 
(Ed. 77).

4. Sjúkrasjóður kvenfélags Hellissands sækir um 250 kr. styrk til starf- 
semi sinnar. Bréf 5. febr. (Nd. 255).

5. Steingr. Steinþórsson alþm. sendir fjvn. Nd. beiðni Gísla Kristjánssonar 
kennara um allt að 1800 kr. stvrk vegna langvarandi sjúkrahúsvistar 
erlendis. Bréf 6. marz. 2 fskj. (Nd. 118).

6. Unnur Vilhjálmsdóttir sækir um 1000 kr. sjúkrastvrk. Bréf 24. apríl. 
(Ed. 62).

7. Verkamannafélag Akurevrar mótmælir því, að ríkisstyrkur sjúkrasjóðs 
félagsins verði tekinn af því og færður vfir á Verklýðsfélag Akureyrar. 
Bréf 11. apríl. (Nd. 281).

Skallagrímur h/f, sjá Strandferðir 6.
Skáksamband íslands sækir um 1500 kr. styrk, en til vara 1000 kr., upp á ferða-



kostnað 5 taflmanna á alþjóðaskákþing í Englandi í sumar. Bréf 3. april. 
(Nd. 262).

Skáld og listamenn.
1. Eggert M. Laxdal sækir um 2000 kr. styrk til Ítalíuferðar. Bréf 29. marz. 

(Nd. 252).
2. Ingvar Sigurðsson, Laugavegi 20 A, sækir f. h. Þórarins Jónssonar tón- 

skálds um 5000 kr. stvrk. Bréf 23. febr. 2 fskj. (Nd. 53).
3. Menntamálaráð íslands mælir með þvi, að Þórarni Jónssyni tónskáldi 

verði veittur ríflegur stvrkur í næsta árs fjárlögum. Bréf 28. febr. 4 fskj. 
(Nd. 95).

4. Pétur Á. Jónsson söngvari sækir um fjárstyrk í næsta árs fjárlögum. 
Bréf 21. febr. 1 fskj. (Nd. 96).

Skálbolt í Biskupstungum, sjá Kaup á jörðum 2.
Skemmtanaskattur. Leikfélag Bevkjavíkur sækir um undanþágu frá skemmt- 

anaskatti. Bréf ódags. (Nd. 323, Ed. 48).
Skipamælingar. Páll Halldórsson skólastjóri fer þess á leit, að sér verði ávísuð 

úr ríkissjóði 450 kr. þóknun fvrir endurskoðun skipamælinga síðari helm- 
ing ársins 1932. Bréf 5. des. 1932. (Nd. 23, LVI).

Skipaskoðun rikisins.
1. Aætlun skipaskoðunarstjóra um útgjöld vegna eftirlits með skipum og 

bátum og öryggis þeirra og vegna skipaskráningar ríkisins árið 1934. 
Bréf 11. okt. 1932. (Nd. 23, LXI).

2. Skýrsla skipaskoðunarstjóra um ferðakostnað vegna skipaskoðunarinn- 
ar árin 1931—1932. Bréf 5. jan. (Nd. 23, LXII).

Skipaútgerð ríkisins.
1. Forstjóri skipaútgerðar ríkisins sendir áætlun um tekjur og gjöld strand- 

ferðaskipa ríkissjóðs árið 1934. Bréf 10. okt. 1932. (Nd. 23, XXIV).
2. Sami sendir ágrip af skýrslu útgerðarinnar 1930—1931. (Nd. 80).
3. Sami sendir fjárveitinganefndum ársreikninga skipaútgerðarinnar 1932 

ásamt starfsskýrslu og greinargerð. Bréf 30. marz. (Nd. 332, Ed. 96).
Sjá ennfr. Strandferðir 3., 11.

Skipströnd, sjá Slvsavarnir 2.
Skjöl, er snerta sögu íslands. Hannes Þorsteinsson þjóðskjalavörður mælir með 

því, að dr. Jóni Stefánssvni í Lundúnaborg verði greidd nokkur upphæð 
fvrir að afrita skjöl, er snerta sögu Islands og liann befir fundið í Becord 
Office í Lundúnum. Bréf 1. marz. (Ed. 99).

Skógrækt.
1. Tillögur skógræktarstjóra um fjárveitingar til skógræktarinnar árið 

1934. Bréf 25. nóv. 1932. (Nd. 23, LV).
2. Hákon Bjarnason skógræktarfræðingur sækir um 1200 kr. styrk til að 

stunda jarðvegsrannsóknir. Bréf 22. nóv. 1932. 1 fskj. (Nd. 23, XXIX).
3. Skógræktarfélag Eyfirðinga sækir um 3000 kr. stvrk til starfsemi sinnar. 

Bréf 6. febr. (Nd. 5).
4. Skógræktarfélag íslands sækir um 8000 kr. styrk til starfsemi sinnar. 

Bréf 24. febr. (Nd. 84).
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Skóiðnaður, sjá Iðnaðarmál 2.
Skólagjöld. Almennur skólafundur gagnfræðaskóla Isafjarðar mótmælir því, 

að lögð séu skólagjöld á nemendur gagnfræðaskóla landsins og annarra 
skóla, sem kostaðir eru af opinberu fé. Bréf ódags. (Nd. 266).

Skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta.
1. Bæjarfógetinn á Siglufirði sækir um hækkun á skrifstofufé sínu upp i 

að minnsta kosti 9100 kr. á ári. Bréf 23. mai. 2 fskj. (Nd. 351).
2. Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum sendir Alþingi skýrslu um skrifstofu- 

kostnað við embættið. Bréf 18. febr. (Nd. 61).
3. Dóms- og kirkjumrn. sendir allshn. Ed. erindi lögreglustjórans á Akra- 

nesi, dags. 13. jan., um að honurn verði greiddar úr ríkissjóði 700 kr. á 
ári í skrifstofukostnað. Bréf 27. febr. (Ed. 11).

4. Sama sendir allshn. Ed. ýms bréf og skýrslur um embættiskostnað 
nokkurra sýslumanna og bæjarfógeta. Bréf 31. marz. (Ed. 36).

5. Jóbann Jósefsson alþm. fer þess á leit við allshn. Ed., að hún leggi til, 
að skrifstofufé bæjarfógetans í Vestmannaeyjum verði hækkað upp i 
13 þús. kr. á ári. Bréf 5. maí. 1 fskj. (Ed. 80).

6. Sýslumaðurinn í Þingeyjarsýslu sækir um hækkun á skrifstofufé sínu 
upp í 4800—5000 kr. á ári. Bréf 18. marz. (Ed. 29).

Slysavarnir.
1. Aðalfundur Slysavarnafélags íslands skorar á Alþingi og fjárveitinga- 

nefndir að veita félaginu í næsta árs fjárlögum 15 þús. kr. stvrk. Bréf 
24. febr. (Nd. 71, Ed. 8).

2. Forseti Slvsavarnafélags íslands sendir fjvn. Ed. lista vfir skip, sem 
strandað hafa við innsiglinguna til Hvammsfjarðar nokkra undan- 
farna áratugi. Bréf 28. april. (Ed. 66).

Smjörlíki.
1. Búnaðarfélag íslands sendir Alþingi meðmæli búnaðarþings með frv. 

til 1. um tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl. Bréf 12. apríl. (Nd. 
294).

2. Iðnráð Revkjavíkur sendir landbn. Ed. umsögn sína um frv. til 1. um 
tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl. Bréf 7. marz. (Ed. 21).

Steinn H. Dofri, sjá Ritstvrkur 2.
Stórstúka Islands, sjá Áfengi 3.
Strandferðir.

1. Atv.- og samgmrn. sendir samgnin. Nd. bréf h/f Djúpbátsins, dags. 24. 
febr., um stvrk til banda félaginu til að lialda uppi bátaferðum um 
ísafjarðardjúp, Vestfirði og víðar. Bréf 4. marz. 1 fskj. (Nd. 143).

2. Eimskipafélag Islands fer þess á leit, að strandferðastyrkur og tillag 
ríkissjóðs til félagsins verði látin halda sér i næsta árs fjárlögum. 
Bréf 22. marz. (Nd. 213).

3. Forstjóri skipaútgerðar ríkisins sendir áætlun um tekjur og gjöld 
standferðaskipa rikissjóðs árið 1934. Bréf 10. okt. 1932. (Nd. 79).

4. Gunnar Snorrason sækir um styrk til að halda uppi strandferðum 
milli Seyðisfjarðar og Reykjavikur. Bréf 1. marz. 4 fskj. (Nd. 102, 103).
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5. H/f Breiðafjarðarbáturinn Norðri, Flatey, sækir um 10 þús. kr. árleg- 
ah styrk til vöru- og fólksflutninga á norðanverðum Breiðafirði. Bréf 
10. febr. 1 fskj. (Nd. 86).

6. H/f Skallagrímur í Borgarnesi sækir nm 25 þús. kr. styrk til að halda 
úti e/s Suðurlandi. Bréf 15. marz. 4. fskj. (Nd. 201).

7. Jón A. Jónsson alþm. leggur fram reikninga b/f Djúpbátsins árið 1932 
ásamt ferðaáætlun fyrir sama ár. (Nd. 66).

8. Kaupfélag Stykkisbólms sækir um allt að 4000 kr. stvrk til að halda 
uppi mótorbátsferðum á innanverðum Breiðafirði með m/b Baldri. 
Bréf 8. marz. 1 fskj. (Nd. 141).

0. Pétur Ottesen alþm. sendir samgmn. Nd. umsókn oddvita Hvalfjarð- 
arstrandarhrepps um 1500 kr. fjárveitingu til að halda uppi ferðum 
um Hvalfjörð á yfirstandandi ári. Bréf 17. marz. 1 fskj. (Nd. 345).

10. Sigurður Arason á Fagurbólsmýri sækir um allt að 1500 kr. stvrk til 
mótorbátaflutninga til Öræfa. Bréf 30. jan. (Nd. 346).

11. Skipaúlgerð ríkisins sendir samgnin. Nd. nokkrar upplýsingar um 
rekstur strandferðaskipanna síðasta ár. Bréf 4. og 9. marz. 7 fskj. (Nd. 
111, 130).

12. Útgerðarfélag póstbátsins á Akurevri sækir um 15 þús. kr. styrk til 
að balda uppi föstum ferðum við Norðurland. Bréf ódags. 2 fskj. (Nd. 
234).

Sturla Guðlaugsson, sjá Námsstvrkur 7.
Stúdentagarðurinn. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. Nd. til athugunar afrit af 

2 bréfum ráðuneytisins til bvggingarnefndar stúdentagarðsins, dags. 31. 
ágúst og 16. okt. 1928, um stúdentagaðsmálið. Bréf 21. marz. (Nd. 210).

Stúdentar.
1. Stúdentafélag báskólans skorar á Alþingi að samþ. þá hækkun á náms- 

og búsaleigustvrk stúdenta, er ríkisstjórnin liefir tekið upp i fjárlaga- 
frv. fyrir árið 1934. Bréf 31. inarz. (Nd. 246).

2. Stúdentaráð Háskóla Islands fer þess á leit við fjvn. Ed., að hún leggi 
til, að hækkun húsaleigustvrks og námsstyrks til háskólastúdenta verði 
aftur tekin upp í fjárlagafrv. Bréf 27. apríl. (Ed. 65).

Sjá ennfr. Stúdentagarðurinn.
Styrktarsjóður verkamanna- og sjómannafélaganna í Reykjavík sækir um 

stvrk. Bréf 13. des. 1932. (Nd. 23, LXVI).
Stýrimannaskólinn. Tillögur skólastjóra stýrimannaskólans um fjárveitingar 

úr ríkissjóði til skólans árið 1934, dags. 22. nóv. 1932. (Nd. 23, XXXIII).
Sundkennsla, sjá Iþróttakennsla.
Sundlaugar. Jón A. Jónsson alþm. leggur fram lýsingu á sundlauginni í Bol- 

ungavík, ásamt teikningu og 3 myndum. Bréf 25. febr. (Nd. 00).
Sútunarverksmiðja, sjá Iðnaðarmál 1., 4.
Svafar Guðmundsson, sjá Bankamál 2.
Sveinn Gíslason, sjá Sala þjóðjarða.
Sveinn Guðmundsson, sjá Vinnudómur.
Sveinn Pétursson, sjá Námsstyrkur 10.
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Söngfélagið Geysir á Akurevri sækir um 2000 kr. styrk til starfsemi sinnar.
Bréf 25. febr. (Nd. 88).

Söngkennsla. Samband íslenzkra karlakóra sækir um 3500 kr. styrk til söng- 
kennslu. Bréf 11. marz. (Nd. 169).

Tollar og tollgæzla.
1. Áætlun tollstjórans í Reykjavík um skrifstofukostnað við tollstjóraem- 

bættið árið 1934. Bréf 22. des. 1932. (Nd. 23, X).
2. Áætlun sama um kostnað við tollgæzluna í Reykjavík árið 1934. Bréf 

22. des. 1932. (Nd. 23, XII).
Tóbakseinkasala ríkisins. Fjármálaráðuneytið sendir iðnn. Ed. skýrslu um inn- 

flutning tóbaks og annað, er varðar tóbakseinkasölu ríkisins. Bréf 11. 
marz. (Ed. 25). Sjá ennfr. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga 1.

Trausti Einarsson, sjá Nájnsstyrkur 25.
Tréskurður. Geir G. Þormar, myndskeri á Akureyri, sækir um 800 kr. styrk 

til að halda uppi kennslu i tréskurðarlist. Bréf 1. marz. (Nd. 233).
Tryggingarmál. Almennur verklýðsfundur í Reykjavík 22. febr. krefst þess, 

að Alþingi samþ. lög um atvinnuleysistrvggingar. Bréf ódags. (Nd. 73).

Ullariðnaður.
1. Aðalfundur sýslunefndar Árnessýslu skorar á Alþingi að styðja að tó- 

vinnuiðnaði í landinu. Bréf 24. april. (Ed. 84).
2. Bogi A. Þórðarson sækir um 4000 kr. styrk til að auka vélastofn ullar- 

verksmiðju sinnar. Bréf 21. apríl. (Ed. 50).
3. Hafsteinn Pétursson fer þess á leit f. h. Búnaðarsambands Austur- 

Húnavatnssýslu, að Alþingi heimili ríkisstjórninni að ábyrgjast allt að 
15 þús. kr. lán handa sambandinu til þess að kaupa lopunar- og kemb- 
ingarvélar. Bréf 11. april. 1 fskj. (Nd. 282).

4. Halldóra Bjarnadóttir fer þess á leit við kreppun. Nd., að hún styðji að 
þvi, að tóvinnuvélar hlíti framvegis sömu reglum og jarðræktarlögin 
mæla fyrir um verkfæri til jarðvinnslu. Bréf 31. marz. 2 fskj. (Nd. 248).

5. Páll Zóphóníasson ráðunautur sendir fjvn. Ed. umsögn sína um erindi 
Boga A. Þórðarsonar um stvrk til að auka vélastofn ullarverksmiðju 
sinnar. Bréf 2. maí. (Ed. 76).

6. Samband ísl. samvinnufélaga sendir fjvn. Ed. umsögn sína um erindi 
Boga A. Þórðarsonar um styrk til að auka vélastofn ullarverksmiðju 
sinnar. Bréf 1. maí. (Ed. 73).

Ullarmat. Samband ísl. samvinnufélaga sendir landbn. Ed. umsögn sína um frv. 
til 1. um breyt. á 1. um ullarmat. Bréf 24. marz. (Ed. 32).

Umdæmisstúkan nr. 5 á Akureyri, sjá Áfengi 4.
Umdæmisstúkan nr. 6 á Isafirði, sjá Áfengi 5.
Unnur Vilhjálmsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 6.
Uppgötvanir.

1. Guðjón P. Jóhannsson vélstjóri sækir um 1500 kr. styrk til að geta sótt 
um einkaleyfi á uppgötvun sinni, endurbót á gufuvélum. Bréf 21. febr. 
8 fskj. (Nd. 51).
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2. Sami áréttar umsókn sína, dags. 21. febr. Bréf 2. marz. (Nd. 106).
3. Hjálmar Stefánsson frá Smyrlabergi beiðist hjálpar Alþingis til að geta 

unnið að uppgötvunum sínum, taðvinnsluvél, vindmvlnu og snjóreið- 
hjóli. Bréf 26. marz. (Ed. 54).

Utanfararstyrkur presta. Séra Jón Þorvaldsson sækir um 2000 kr. utanfarar- 
styrk samkv. 1. um utanfararstvrk presta. Bréf 20. febr. (Nd. 36).

Utflutningsgjald af fiski.
1. S/f Akurgerði í Hafnarfirði mótmælir því, að lögleitt verði aukaút- 

flutningsgjald af söltuðum fiski. Bréf 6. apríl. (Nd. 271).
2. Samskonar mótmæli frá Lofti Bjarnasvni, útgerðarmanni í Hafnarfirði. 

Bréf 15. marz. 2 fskj. (Nd. 272).
Útflutningur á fiski. G. Albertsson skorar á Alþingi að beita sér fyrir því, að 

ísaður kassafiskur og fersk síld frá Islandi fái að njóta sömu réttinda i 
brezkum höfnum og annar fiskur, sem þangað ér fluttur. Bréf 28. marz. 
(Nd. 240).

Útvarp.
1. Aætlun útvarpsstjóra um tekjur og gjöld ríkisútvarpsins árið 1934, dags. 

14. nóv. 1932. (Nd. 23, IV).
2. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. Ed. til athugunar erindi forstöðumanns 

Veðurstofunnar, dags. 2. maí, varðandi greiðslu til útvarpsins fyrir út- 
varpaðar veðurfregnir. Bréf 6. maí. (Ed. 81).

3. Sama sendir fjárveitinganefndum bréf varðandi ferðastyrk til útvarps- 
stjóra, forstjóra viðtækjaverzlunarinnar og Páls Isólfssonar organleik- 
ara. Bréf 13. maí. 4 fskj. (Ed. 92).

4. Blindravinafélag Islands æskir þess, að Alþingi heimili því að lána 
fátækum, blindum mönnum ákveðna tölu útvarpstækja á ári, sem ríkið 
ætti, en félagið fengi umráðarétt vfir, og að blindum mönnum verði 
veitt undanþága frá ársafnotagjaldi til útvarps. Bréf 20. marz. (Nd. 
228).

5. Félag útvarpsnotenda skorar á Alþingi að breyta lögum um útnefningu 
i útvarpsráð eftir tillögum þess. Bréf 19. apríl. (Nd. 307).

6. Fulltrúar skipstjórafélagsins Bvlgjunnar á Isafirði, Sjómannafélags Is- 
firðinga og verklýðsfélagsins Baldurs, s. st., gera þá kröfu til Alþingis, 
að útvarpað verði aðalumræðum um viðskiptasamninginn við Noreg. 
Símsk. 6. marz. (Nd. 115).

7. Guðmundur Þórðarson i Gerðum skorar á Alþingi að hlutast til um, að 
fluttar verði daglega í útvarpinu aflafréttir frá sem flestum veiðistöðv- 
um landsins og að grammófóntónleikar verði bannaðir eftir kl. 10 á 
kvöldin. Bréf 27. marz. (Nd. 347).

8. Jafnaðarmannafélagið Þórshamar í Vestmannaeyjum krefst þess, að út- 
varpað verði umræðum um norska samninginn. Bréf 7. marz. (Nd. 132).

9. Jón Baldvinsson alþm. gerir þá kröfu f. h. Alþýðuflokksins, að útvarpað 
verði umræðum um frv. til 1. um lögreglumenn við 1. umr. í Nd. Bréf
24. maí. (Nd. 338).
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10. Útvarpsráðið mælir með þvi, að Alþingi veiti atvmrn. heimild til að 
verja allt að 25 þús. kr. af rekstrarhagnaði viðtækjaverzlunarinnar til að 
greiða fyrir útvarpsnotum í landinu þar sem raforka er ekki fyrir hendi. 
Bréf 8. maí. (Ed. 86).

11. Verklýðsfélagið Báran á Evrarbakka skorar á þing og stjórn að láta út- 
varpa umræðum um norska samninginn. Bréf 12. marz. (Nd. 174).

12. Þingmenn Alþýðuflokksins fara þess á leit við forseta Nd., að útvarp- 
að verði umræðum um frv. til 1. um löggæzlu við 1. umr. i Nd. Bréf 6. 
maí. (Nd. 337).

Sjá, ennfr. Sjúkrahús 4.
Útvarpsráð, sjá Útvarp 5., 10.
Útvegsbanki íslands, sjá Bankamál 1., 2.

Varðskip ríkisins. Félag ísl. loftskevtamanna fer þess á leit við Alþingi, að 
■ framvegis skuli vera að minnsta kosti tveir fullgildir loftskeytamenn á 

hverju af varðskipum ríkisins og að stöðugur vörður skuli haldinn á loft- 
skeytastöðvum varðskipanna í hafi og á höfnum inni. Bréf 27. febr.
(Nd. 83).

Varnir gegn sjúkdómum.
1. Héraðslæknirinn í Vestmannaevjum óskar þess, að allshn. Nd. athugi, 

hve miklu tekjurýrnun sú muni nema fvrir hann, er leiði af sam- 
þvkkt frv. til 1. um varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til 
landsins. Símsk. 7. apríl. (Nd. 275).

2. Landiæknir sendir allshn. Ed. afrit af bréfi sínu til bæjarstjórnar 
Revkjavíkur, dags. 18. apríl, út af mótmælum heilbrigðisnefndar gegn 
frv. til 1. um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Islands. 
Bréf 18. apríl. (Ed. 44).

Vatnamál.
1. Búnaðarmálastjórnin sækir um 6000 kr. fjárveitingu til að fram- 

kvæma mælingar á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts Bréf 20. okt. 
1932. 1 fskj. (Nd. 23, LXIV).

2. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar skorar á Alþingi að stuðla að því, að Sog- 
ið verði virkjað nú þegar. Bréf 15. marz. (Nd. 183).

3. Bændur í Mýrahreppi í Austur-Skaftafellssýslu sækja um 4500 kr. styrk 
til vatnsvarna í Hornafjarðarfljóti. Bréf 10. febr. 3 fskj. (Nd. 187).

Sjá ennfr. Bændur 1.
Vattarnes, sjá Hafnir og lendingarbætur 3., 14.
Veðurfregnir, sjá Útvarp 2.
Veðurstofan. Áætlun veðurstofustjóra um útgjöld veðurstofunnar árið 1934, 

ásamt athugasemdum. Bréf 8. nóv. 1932. (Nd. 23, LVIII).
Vegamál.

1. Tillögur vegamálastjóra um fjárveitingar til vegamála árið 1934, dags. 
16. des. 1932. (Nd. 23, XXV).

2. Bæjarfógetinn á Siglufirði sendir Alþingi áskorun bæjarstjórnar
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Siglufjarðar um, að vegurinn frá Haganesvík til Siglufjarðar verði tek- 
inn i þjóðvegatölu og fé veitt til vegar upp á Siglufjarðarskarð. Bréf 24. 
febr. (Nd. 91).

3. Hreppsnefndir Hjaltastaðarhrepps og Eiðaþinghár fara þess á leit, að 
tekin verði upp í fjárlagafrv. fjárveiting til vegar um héraðið. Símsk.
25. apríl. (Ed. 56).

4. Jóhann Jósefsson alþm. fer þess á leit við fjvn. Nd., að hún taki upp í 
tillögur sínar við fjárlagafrv. 15 þús. kr. styrk til lagningar ræktunar- 
vega í Vestmannaevjum. Bréf 13. marz. (Nd. 162).

5. Oddviti Ytri-Akraneshrepps sækir f. h. hreppsins um styrk til ræktun- 
arvega í Garðalandi á Akranesi. Símsk. 5. apríl. (Nd. 263).

6. Sveinn Ólafsson alþm. sendir fjvn. Nd. tillögur til breytinga á skiptingu 
vegafjárins frá því, sem er í fjárlagafrv., einkum að því er snertir Suð- 
ur-Múlasýslu. Bréf 25. febr. (Nd. 78).

7. Sýslumaðurinn i Gullbringu- og Kjósarsýslu sendir Alþingi útskrift úr 
fundargerðabók Gullbringusýslu, sem í er falin áskorun til Alþingis um 
að sýsluvegurinn frá Keflavik að Sandgerði verði þegar tekinn i þjóð- 
vegatölu. Bréf 29. apríl. (Ed. 71).

8. Sýslunefnd Norður-Múlasýslu skorar á Alþingi að taka veginn frá 
Vopnafirði að Möðrudal upp i þjóðvegatölu og að veita á næsta ári 5000 
kr. til úthéraðsvegar o. fl. Símsk. 7. maí. (Nd. 324).

9. Sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu skorar á Alþingi og ríkisstjórn að 
gera ráðstafanir til, að hið bráðasta verði lagður bifreiðafær vegur alla 
leið á sýsluenda. Bréf 6. apríl. (Nd. 285).

10. Þorleifur Jónsson alþm. fer þess á leit við fjárveitinganefndir f. h. rækt- 
unarfélagsins á Höfn í Hornafirði, að þær beri fram tillögu um, að 
veittar verði í næsta árs fjárlögum 3000 kr. til ræktunarvegar í Hafn- 
arneslandi. Bréf 6. marz. 1 fskj. (Nd. 123).

Verðtollur.
1. Húsgagnameistarafélag Beykjavíkur óskar þess, að húsgögn verði sett í 

50% verðtollsflokk. Bréf 28. april. (Nd. 348).
2. Sigurjón Pétursson bendir fjbn. Nd. á nokkrar vörutegundir, sem liann 

telur rétt að taka upp í frv. til 1. um bráðabirgðaverðtoll. Bréf 28. apríl. 
(Nd. 317).

3. Sami bendir fjhn. Ed. á, að rétt sé að setja i 30% verðtollsflokk ullar- 
vörur úr ísl. ull, sem send hefir verið út úr landinu til vinnslu. Bréf 5. 
maí. (Ed. 79).

Vernharður Þorsteinsson, sjá Fréttastofa.
V erzlunarskóli íslands. Skólaráð verzlunarskóla íslands fer þess á leit, að 

stvrkur til skólans verði hækkaður. Bréf 14. marz. (Nd. 192).
Vélstjóraskólinn.

1. Aætlun skólastjóra vélstjóraskólans um fjárveitingar til skólans árið 
1934, dags. 7. des. 1932. (Nd. 23, XXXV).

2. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. Nd. ýms skjöl um stofnun væntan- 
legrar vélgæzludeildar við vélstjóraskóla Islands. Bréf 3. april. (Nd.261).
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3. Félag undanþáguvélstjóra Islands og Vélstjórafélag Islands fara þess 
á leit, að þegar verði veitt fé til stofnunar vélgæzludeildar við vél- 
stjóraskóla íslands. Bréf 24. apríl. (Ed. 58).

Vidnæs, Peder Ragnvald Sims Olsen, sjá Ríkisborgararéttur.
Viðtækjaverzlun ríkisins, sjá Útvarp 3., 10.
Vinnudómur. Sveinn Guðmundsson á Akranesi mælir með því, að settur verði 

á stofn vinnudómur í landinu, sem ákveði um verkakaup. Bréf 24. marz. 
(Nd. 251).

Vinnuhæli. Forstjóri vinnuhælisins á Litla-Hrauni sendir áætlun um rekstrar- 
kostnað vinnuhælisins árið 1934. Bréf 18. nóv. 1932. (Nd. 23, VIII).

Vinnumiðsiöð kuenna.
1. Stjórn Kvenréttindafélags íslands sækir um styrk til að starfrækja 

vinnumiðstöð kvenna í Reykjavík. Bréf ódags. 2 fskj. (Nd. 23, LXVIII).
2. Sama fer þess á leit, að styrkur til vinnumiðstöðvar kvenna verði á- 

kveðinn 2000 kr., gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að. Bréf 10. 
marz. 3fskj. (Nd. 171).

Virkjun Sogsins, sjá Vatnamál 2.
Vitagjald af skemmtiskipum.

1. Björn Ólafsson fér þess á leit við fjhn. Nd., að hún mæli með því, að 
vitagjald af skemmtiskipum verði lækkað að miklum mun. Bréf 22. 
febr. 2 fskj. (Nd. 54).

2. Fjármálaráðuneytið sendir fjhn. Nd. erindi sama, dags. 3. febr., varð- 
andi lækkun á vitagjaldi af skemmtiskipum. Bréf 4. marz. (Nd. 110).

Vitamál.
1. Aætlun vitamálastjóra um útgjöld til vitamála árið 1934, ásamt athuga- 

semdum. Bréf 5. okt. 1932. (Nd. 23, XXII).
2. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. erindi frá vitamálastjóra, dags. 27. 

okt. 1932, um að rannsökuð séu grunn á djúpmiðum við Island og um 
mælingar á Breiðafirði. Bréf 1. marz. 4 fskj. (Nd. 104).

3. Bæjarfógetinn á Siglufirði sendir Alþingi áskorun bæjarstjórnar Siglu- 
fjarðar um, að reistur verði á næsta sumri hljóð- og ljósviti á Sauða- 
nesi. Bréf 24. febr. (Nd. 91).

4. Forseti Slysavarnafélags Islands fer þess á leit við fjvn. Ed., að hún 
hlutist til um, að nægilegt fé verði veitt til að koma upp radíóvita á 
Reykjanesi á yfirstandandi ári. Bréf 26. apríl. (Ed. 67).

5. Vitamálastjóri sendir fjvn. Nd. tillögur sínar um fjárveitingar til nýrra 
vita árið 1934. Bréf 3. marz. 1 fskj. (Nd. 112).

6. Sami gefur fjvn. Nd. skýrslu um starf h/f Isaga, einkum að því er 
snertir gasframleiðslu til vitanna. Bréf 7. marz. 2 fskj. (Nd. 137).

7. Sami sendir fjvn. Nd. frekari upplýsingar um gasframleiðslu li/f Isaga 
til vitanna. Bréf 17. marz. (Nd. 199).

Sjá ennfr. Vitagjald af skemmtiskipum 1., 2.
Vifilsstaðir, sjá Sjúkrahús 1.
Vísindafélag íslendinga, sjá Háskólinn 4.
Víxilmál. Ólafur Lárusson prófessor sendir fjhn. Nd. nokkrar leiðréttingar



við frv. til víxillaga, frv. til 1. um tékka og frv. til 1. um varnarþing og 
stefnufrest í víxilmálum. Bréf 13. apríl. (Nd. 289).

V örugjald. Jafnaðarmannafélagið Þórshamar í Vestmannaeyjum skorar á Al- 
þingi að veita ekki bæjarstjórn Vestmannaevja heimild til að leggja frek- 
ara vörugjald á nauðsvnjavörur almennings en orðið er. Bréf 7. marz. (Nd. 
132).

Þingmálafundargerðir.
Frá Akranesi, ein, 11. febr. (Nd. 28).
Úr Austur-Húnavatnssýslu, þrjár, 21. jan., 23. jan., 25. jan. (Ed. 7).
Cr Austur-Skaftafellssýslu, tvær, 15. nóv. 1932, 4. febr. 1933. (Nd. 49). 
Cr Arnessýslu, fjórar, 17., 18., 19. des. 1923, 11. febr. 1933 (Nd. 43).
Cr Dalasýslu, tvær héraðsmálafundargerðir, 10. sept. 1932, 6. febr. 1933. 
(Nd. 22).
Cr Eyjafjarðarsýslu, fjórar, 13. nóv. 1932, 29., 31. jan. 1933 (Nd. 46), 22. 
okt. 1932. (Nd. 188).
Frá Isafirði, ein, 24. febr. (Nd. 89).
Cr Mýrasýslu, sex, 3. febr., 5. febr., 6. febr., 7. febr., 8. febr., 9. febr. (Nd. 
134).
Cr Norður-lsafjarðarsýslu, ein (fundargerð 6. þing- og héraðsmálafundar 
N.-lsf., 24. nóv. 1932). (Nd. 17).
Cr Norður-Þingevjarsýslu, fjórar, 17. jan., 29. jan., 2. febr. (Nd. 21), 17. 
febr. (Nd. 279).
Cr Bangárvallasýslu, ein, 11. febr. (Nd. 29).
Frá Seyðisfirði, ein, 4. febr. (Nd. 20).
Frá Siglufirði, ein, 10. marz. (Nd. 217).
Cr Skagafjarðarsýslu, þrjár, 27. jan., 28. jan., 4. febr. (Nd. 48).
Cr Snæfellsnessýslu, þrjár, 13. febr. (Nd. 181), 5. febr., 7. febr. (Nd. 253). 
Cr Suður-Múlasýslu, þrjár, 9. febr. (Nd. 31), 29. jan. (Nd. 37), 15. des. 
1932 (Nd. 68).
Cr Suður-Þingeyjarsýslu, tvær, 23. jan., 5. febr. (Nd. 63).
Cr Vestur-Barðastrandarsýslu, ein (fundargerð héraðsþings Vestur-Barða- 
strandarsýslu, 24.—26. nóv. 1932 (Nd. 105).
Frá Vestmannaeyjum, ein, 7. febr. (Nd. 30).
Cr Vestur-Húnavatnssýslu, ein, 28. jan. (Nd. 16).
Cr Vestur-lsafjarðarsýslu, ein, 29.—31. jan. (Nd. 27).
Cr Vestur-Skaftafellssýslu, sex, 27. jan., 29. jan., 30. jan., 3. febr. (Nd. 18), 
10. febr., 11. febr. (Nd. 50).

Þjóðernishreyfing Islendinga, sjá Bankamál 2.
Þjóðminjasafnið. TiIIögur þjóðminjavarðar um fjárframlög til þjóðminjasafns- 

ins árið 1934. Bréf 6. des. 1932. (Nd. 23, XLVII).
Þjóðskjalasafnið. Tillögur þjóðskjalavarðar um fjárframlög til þjóðskjala- 

safnsins árið 1934. Bréf 15. nóv. 1932. (Nd. 23, XLVI).
Þjóðsögur. Helgi Guðmundsson frá Austmannsdal sækir um 1000 kr. stvrk til 

að safna þjóðsögum á Vesturlandi. Bréf 23. febr. 1 fskj. (Nd. 67).

1558 Skrá um erindi til Alþingis 1933. Pskj. 963



í*skj. 963 Skrá um erindi til Alþingis 1933. 1559

Þorsteinn Hannesson, sjá Námsstyrkur 27.
Þorvaldur Pálsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 17.
Þórarinn Björnsson, sjá Menntaskólinn á Akurevri 3.
Þórarinn Jónsson, sjá Skáld og listamenn 2., 3.
Þórbergur Þórðarson, sjá Ritstyrkur 3.
Þórður Flóventsson, sjá Laxa- og silungsrækt.
Þórhallur Þorgilsson, sjá Kennslubækur 2.
Þórkötlustaðanes, sjá Hafnir og lendingarbætur 13.
Þórsmörk. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. til umsagnar erindi hreppsnefnd- 

ar Fljótshlíðarhrepps, dags. 29. ágúst 1932, um girðinguna á Þórsmörk. 
Bréf 8. marz. (Nd. 151).

Þykkvabær í Landbroti. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. til umsagnar bréf 
hjónanna Páls Sigurðssonar og Gvðríðar Sigurðardóttur í Þykkvabæ í 
Landbroti, dags. 31. júlí 1932, þess efnis, að þau bjóðast til að gefa ríkinu 
eignarjörð sína, Þvkkvabæ II í Kirkjubæjarhreppi í Vestur-Skaftafells- 
sýslu. Bréf 17. marz. (Nd. 202).

ölgerð. Stjórn Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar býður ríkinu ölgerðina til 
kaups. Bréf 1. júní (Nd. 344).



Sþ. 964. Þingmannaskr;
Skatnmsfafanir: a. — alisherfarnefnd, fjh. = fjárhagsnefnd, fjv. = fjárveiíinganefnd, i. = iðnaðarnefnd, 1. — íandbúnaðarnefnd, m. = menní

Tala Nðfn þingmanna og staða Kjördæmi Fæðingar- 
dagur og ár

1. Ásgeir ÁsgeirssoD, forsætisráöherra ....................... Vestur-ísafjarðarsýsla. 13/5 ’94
2. Bergur Jónsson, sýslumaður ..................................... Barðastrandarsýsla. 24/9 ’98
3. Bernharð Stefánsson, bóndi, skrifari i neðri deild Eyjafjarðarsýsla, 1. pm. 8/1 ’89
4. Bjarni Ásgeirsson, bóndi............................................ Mýrasýsla. 1/8 ’91
5. Bjarni Snæbjörnsson, læknir..................................... Hafnarfjarðarkaupstaður. 8/3 ’89
6 Björn Kristjánsson, kanpfélagsstjóri....................... Norður-Pingeyjarsýsla. 22/2 ’80
7. Einar Árnason, bóndi ................................................ Eyjafjarðarsýsla, 2. pm. 27/11 ’75
8. Guðbrandur tsberg, sýslumaður............................... Akureyri. 28/5 ’93
9. Guðmundur Ólafsson, bóndi, forseti efri deildar Austur-Húnavatnssýsla. 13/10 ’67

10. Guðrún Lárusdóttir, frú ............................................ 6. landskjörinn pm. 8/1 ’80
11. Halldór Stefánsson, tryggingarstj., 2. varafors. Nd. Norður-Múlasýsla, 1. pm. 26/5 ’77
12. Halidór Stcinsson, héraðslæknir ............................. Sn æfel 1 s n essýsl a. 31/8 ’73
13. Hannes Jónsson, kaupfélagsstjóri ........................... Vestur-Húnavatnssýsla. 17/11 ’93
14. Haraldur Guðmundsson, bankaútibússtjóri.......... Seyðisfjarðarkaupstaður. 26/7 ’92
15. Héðinn Valdimarsson, forstjóri ............................... Reykjavik, 2. pm. 26/5 ’92
16. Ingólfur Bjarnarson,bóndi,l.varafors.Nd.,skrif. í Sp. Suður-Pingeyjarsýsla. 6/11 ’74
17. Iogvar Pálmason, bóndi, 1. varaforseti Ed............ Suður-Múlasýsla, 2. pm. 26/7 ’73
18. Jakob Möller, bankaeftirlitsmaður ......................... Reykjavík, 1. pm. 12/7 ’80
19. Jóhann Jósefsson, kaupmaður, útgerðarmaður .. Vestmannaeyjar. 17/6 ’86
20. Jón Áuðunn Jónsson, forstjóri, skrifari i Sp......... Norður-ísafjarðarsýsla. 17/7 ’78
21. Jón Baldvinsson, bankastjóri..................................... 2. landskjörinn pm. 20/12 ’82
22. Jón Jónsson, bóndi, skrifari i Ed............................. 3. landskjörinn pm. 8/9 ’86
23. Jón ÓlafssoD, bankastjóri .......................................... Rangárvallasýsla, 1. pm. 16/10 ’69
24. Jón Porláksson, verkfræðingur, borgarstjóri ___ 1. iandskjörinn pm. 3/3 ’77
25. Jónas Jónsson, skólastjóri ......................................... 5. landskjörinn pm. 1/5 ’85
26. Jónas Porbergsson, útvarpsstjóri............................. Dalasýsla. 22/1 ’85
27. Jörundur Brynjólfsson, bóndi, forseti neðri deildar Árnessýsla, 1. pm. 21/2 ’84
28. Lárus Helgason, bóndi .............................................. Vestur-Skaftafellssýsla. 8/8 ’73
29. Magnús Guðmundsson, dómsmálaráðherra.......... Skagafjarðarsýsla, 2. pm. 6/2 ’79
30. Magnús Jónsson, guðfræðiprófessor, skrifari i Nd. Reykjavík, 3. pm. 26/11 ’87
31. Magnús Torfason, sýslumaður ................................. Árnessýsla, 2. pm. 12/5 ’68
32. Ólafur Thors, forstjóri................................................ Gullbringu- og Kjósarsýsla. 19/1 ’92
33. Páll Hermannsson, bóndi, 2. varaforseti Ed......... Noröur-Múlasýsla, 2. pm. 28/4 ’80
34. Pétur Haildórsson, bóksaii.......................................... Reykjavík, 4. pm. 26/4 ’87
35. Pétur Magnússon, hæstaréltarmálaflm., skrif. í Ed. 4. landskjörinn pm. 10/1 ’8H
36. Pétur Ottesen, bóndi....................... ............................ Borgarfjarðarsýsla. 2/8 ’88
37. Steingríraur Steinpórsson, skólastjóri ................... Skagafjarðarsýsla, 1. pm. 12/2 ’93
38. Sveinbjörn Högnason, prestur ................................. Rangárvaliasýsla, 2. pm. 6/4 ’98
39. Sveinn Ólafsson, bóndi ............................................... Suöur-Múlasýsla, 1. pm. 11/2 ’63
40. Tryggvi Pórhallsson, bankastjóri, forseti Sp......... Strandasýsla. 9/2 ’8£
41. Vilmundur Jónsson, landlæknir............................... ísafjarðarkaupstaður. 28/5 ’8S
42. Porleifur Jónsson, bóndi, varaforseti Sp................ Austur-Skaftafellssýsla. 21/8 ’64



neð bústöðum o. fl.

nálanefnd, sa. = samgöngumálanefnd, sj. = sjávarútvegsnefnd. A = Alþýðuflokkur, F = Framsólcnarflokkur, S = Sjálfstæðisflokkur.

Heimili Dvalarstaður um þingtímann 
(og simi)

í hverjum 
fastanefndum

Tala
iður

setinna
þinga

Ping-
flokkur

Ping-
delld

Reykjavik.
I

Tjarnargata 32. S. 2291. 10 F Nd.
Patreksfjörður. Tjarnarg. 30. S. 2440,4002,3141. sj.; i.; a. 2 F Nd.
Pverá i Öxnadal. Hverflsgata 21. S. 4519. fjh.; m. 10 F Nd.
Reykir í Mosfellssveit. Vesturgata 27. S. 3723. 1.; sj. 6 F Nd.
Hafnarfjarðarkaupstaður. Hafnarfjarðarkaupst. S. 9245. fjv. 2 S Ed.
Kópasker. Nönnugata 1. S. 2688. fjv. 2 F Nd.
Eyrarland. Tjarnargata 22. S. 3020. fjv.; sa.; m. 19 F Ed.
Blönduós. Túngata 12. S. 3129. 1.; a. 2 S Nd.
Ás i Vatnsdal. Vesturgata 11. S. 4597. 21 F Ed.
Reykjavík. Sólvallagata 23. S. 3236. m. 3 S Ed.
Reykjavik. Ljósvallagata 32. S. 2194. fjh.; m. 10 F Nd.
Ólafsvik. Snðurgata 5. S. 3688. fjv.; sa. 21 S Ed.
Hvammstangi. Öldugata 11. S. 4115. fjh.; sa. 6 F Nd.
Seyðisfjarðarkaupstaður. Hótel Borg. 6 A Nd.
Reykjavík. Sjafnargata 14. S. 3682, 1690. 7 A Nd.
Fjósatunga i Fnjóskadal. Tjarnargata 22. S. 3020. fjv. 12 F Nd.
Neskaupstaður. Marargata 6. S. 2828. fjh.; sj.; i. 10 F Ed.
Reykjavik. Hólatorg 2. S. 3117. sj.; i. 10 S Ed.
Vestmannaeyjar. Hótel Borg. sj.; a. 10 S Nd.
Isafjarðarkaupstaöur. Suðurgata 18. S. 3520. fjh.; sa. 14 S Nd.
Reykjavik. Miðstræti 10. S. 3989. 13 A Ed.
Stóridalur í Húnavatnssýslu- Bókhlöðustfgur 2. S. 2566. fjv.; I.; m. 5 F Ed.
Reykjavík. Laufásvegur 55. S. 3415. sa.; i. 7 S Nd.
Reykjavík. Bankastr. 11. S. 1284, 4283, 1204. fjh. 13 S Ed.
Reykjavík. Sambandshúsið. S. 3603. fjh.; i.; a. 11 F Ed.
Reykjavik. Baugsvegur. S. 2219. fjv. 2 F Nd.
Skálholt i Biskupstungum. Hveiflsgata 21. S. 4519. 15 F Nd.
Kirkjubæjarklaustur á Síðu. Skólavörðustigur 30. S. 3636. 1.; i. 8 F Nd.
Reykjavik. Staðastaður. S. 3034. 19 S Nd.
Reykjavik. Laufásvegur 63. S. 3877. i; m. 13 S Nd.
Eyrarbakki. Laugavegur 40. S. 1897. sj.; a. 16 F Ed.
Reykjavík. Garðastræti 41. S. 3551. fjh.; sj. 8 S Nd.
Eiðar i Eiðapinghá. Hótel Borg. fjv.; sa.; 1. 6 F Ed.
Reykjavik. Túngata 38. S. 3135 og 3733. fjv.; m. S Nd.
Reykjavík. Suðurg. 18. S. 3202, 2002, 3533. 1.; a. 3 S Ed.
Ytri-Hólmur á Akranesi. Stýrimannastfgur 9. S. 3033. fjv; 1. 19 S Nd.
Hólar í Hjaltadal. Ránargata 6 A. S. 2278. 1.; i.; a. 2 F Nd.
Breiðabólsstaður i Fljótshlíð. Hótel Borg. sa.; m.; a. 2 F Nd.
Fjörður í Mjóafirði. Hótel Skjaldbreið. sa.; sj. 19 F Nd.
Reykjavik. Laufás. S. 3091. fjv. 10 F Nd.
Reykjavik. Tjarnargata 30. S. 2161 og 2171. 2 A Nd.
Hólar í Hornaflrði. Laufás. S. 3091. fjv. 25 F Nd.
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