
Sþ. 45. Tillaga til þingsályktunar
11111 lögreglueftirlit  með sunikoimim og skem m tunum  utan kaupstaða.

F lm .: B jarni Bjarnason, Jörundur B ryn jólfsson.

A lþingi á lyk tar  að fela r ík isstjórnin ni að sjá svo 11111, að lögregla annist eftirlit 
með sam kom um  og skemmtunuin á þeim stöðum í landinu utan kaupstaða, sem 
revnsla bendir lil, að þörf sc á sliku eftirliti.

Iiostnað, er af eftirlitinu leiðir, skal greiða úr r ik issjóði.

G r e i n a r g e r ð .

Skem intisam konnir eru fjö lsóttar  um allt land, bæði a f  ungu fó lk i  og einnig af 
hinu eldra. Ý m sir  telja þó, að skortur á hollu skem m tanalífi  valdi m ik lu  uin það, 
hversu ungt fólk, að því er virðist, unir illa í sveitunum, og að fjö lbreyttara  skemmt- 
analif  mundi gera sitt til að veita m eira lifi og ánægju í d reifbýli  landsins. Undir- 
staða þess, að holl skemmtiatriði fái notið sin og að alm enningur hænist að þess 
háttar sam kom um  í sveitum, cr sú, að þar r ik i regla og m yn darskap u r í öllum  at- 
riðum. Nú er það á allra vitorði, að ölvaðir m enn sæ kjast  eftir að kom ast á skcmmti- 
sam komur. Sýnt er, að sjaldnast tekst að kom a í veg fyrir ,  að slíkar  heim sóknir  
valdi verulegum  truflunum , og oftast stafa a f  drukkn um  m önuum  hrein vandræ ði 
og stór skömm.

íslendingar eru flestir fr iðsam ir  menn og hefja  ekki i lldeilur óneyddir, jafn- 
vel þó að óróaseggir eigi hlut að máli. Ú tkom an verður þvi sú, að lítill hópur 
d rykkjum ann a, sem hafa  þann sið að f læ k jast  milli  skemm tistaða með háreysti  og 
siðleysishætti, gereyðileggja  sam kom urnar. Dæmi eru til þess, að menn, sem reynt 
hafa  að sporna við ósórna þessum með því að hindra inngöngu ö lvaðra  m anna á 
skemm tisam kom ur, hafa  kom ið rifn ir  og slasaðir úr  þeirri viðureign. Það eina, 
sem duga mundi, eru æ fðir  lögregluþjónar. S líkir  rnenn þ yrftu  að vera til í þeim 
sýslum, scm reyn sla  hefur sýnt, að þeirra er þörf. Sýslu m að u r segði þeim að sjálf-  
sögðu fy r ir  verkum , og vrðu  þeir, sem lögregluaðstoðar v ik lu  njóta, að snúa sér 
til hans.

Lögregla  þessi, sem kalla  mætti sýslulögreglu, fengi kennslu á nám skeiðum, 
scm haldin væ ru t. d. í hverjum  landsfjórðungi.  K ennslu önnuðust sýs lum aður og 
van ur vel metinn lögregluþjónn. F ram k væ m d  á svipuðum  grundvelli  og hér er gert 
ráð fy r ir  mundi veita bindindissam tökum  æ skum ann a í skólum  og félögum  ómet- 
anlegan stuðning og uppörvun, enda mundi kom a allt  annar blær á skemmtisam- 
kom u r ým issa  landshluta. K ostnaður allur, bæði af nám skeiðum  og þóknun til lög- 
reglu, yrð i  að greiðast ú r  r ík issjóði. B rýn  nauðsvn ber til, að A lþingi láti þetta mál 
til sín taka tafarlaust.


