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E fri  (leild Alþingis á lyk tar  að fela r ík isstjórnin ni að leita álits a llra  sýslunefnda 
á landinu og einnig búnaðarsam bandanna um það, á hvern veg alm enningur til sveita 
telur bezt varið nokkrum  greiðslum  úr r ík issjóði, er veittar kvn n u  að verða  til sveit- 
anna sem réttindajöfnun við þau fríðindi, sem veitt eru með lögum  um  orlof. Skal 
þar sérstaklega spurzt fy r ir  um, hvort sveitafólki þ v k i  hagkvæ m ara  og réttara, að 
kvn nisferðir  verði styrktar  nieð f járfram lö gu m  úr r ík issjóði, eða þá, að þeim styrk  
uin fríðindi til handa sveitafólki, í samræmi við það, er veitt h efu r  verið með lögum, 
verði varið til annars, svo sem m enningarm ála i sveitum, og þá tilgreint, á hvern 
hátt slíkt fengi sem bezt notið sín.

E r  r ík isstjórninni falið  að bera fram  á A lþingi frum varp, að fengnuin þessum 
upplýsingum  og í sam ræm i við þær.

G r e í n a r g e r ð .

F y r ir  A lþingi þvi, sem nú á setu, hefur legið frum varp  um fram lög til kynnis-  
ferða sveitafóiks. V a r  frv. það svo leikið með alls k o n ar  breytingum  og hrakningi 
milli þingdeilda, að öllu sló á dreif um aðstöðu til þess, og það einnig ým issa  þeirra 
manna, er vildu fram gang frv., hefði það fengið að haldast án  gagngerðra breytinga, 
en greiddu svo að siðustu atkvæ ði með rökstuddri dagskrá, er náði sa m þ yk k i  hér i 
Ed. og réð niðurstöðu m álsins að þessu sinni.

Með því að framlög', er kom i beint úr r ík issjóði og veitist sveitafólki til ja fnvæ gis  
við orlofsréttinn, eiga fu llan rétt ó sér og hafa  í rauninni verið nú þegar viðurkennd 
af Alþingi, þó að hrakningar, sem nefnt frv. sætti, y rð u  valdandi þeirri niðurstöðu, 
er að ofan getur, en hins vegar óljóst um, hvernig  a lm enningur til sveita telur slíkan 
styrk kom a að hagfelldustum  notum, þ y k ir  réttmætt að leita nú alm enns álits réttra 
hlutaðeigenda um málefni þetta, svo að Alþingi geti betur áttað sig á allri aðstöðu til 
málsins, er það verður þar næst borið fram.


