
Ed. 701. Nefndarálit
um frum varp til laga um heimild handa rik iss tjó rn inni til ákvörðunar um sam- 
siglingu islenzkra skipa milli Islands og Stóra-Bretlands.

F rá  minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið sainniála um afgreiðslu málsins. Meiri hl. nefnd- 
a r innar (GJ og IngP) vill afgreiða frumvarpið með nokkrum  breytíng'um, sem ég 
hef ekki getað fallizt á. Tel ég rétt að afgreiða frumvarpið  óbreytt að öðru en því, 
að inn i það sé tekið ákvæði til tryggingar því, að ekki þurfi að kom a til sérstakrar 
tafar á afgreiðslu skipa á höfnum  úti á landi vegna þess, að ekki náist til nefndar 
þeirrar í Reykjavík, sem úrskurðarvald  á að hafa um það, hvort undanþágu skuli 
veita frá samsiglingu skipa. Aðrar breytingar sé ég ekki ástæðu til að gera á frum- 
varpinu, enda er frumvarpið og reglugerðin, sem gefa á ú t  samkvæmt því, ef að lög- 
um verður, samin í samráði við og sam þykkt af fu lltrúum  sjóm anna og útgerðar- 
manna, er mál þetta varðar, anna rra  en ú tgerðarm anna fiskkaupaskipa. Um útgerðar- 
inenn fiskkaupaskipa er þess hins vegar að geta, að þeir hafa ekki látið þetta mál 
sérstaklega til sín taka, en ré tt  virðist þeirra vegna að tryggja betur en gert er i 
reglugerðinni, að ekki verði tafir á afgreiðslu undanþágubeiðna vegna þess eins, að 
ekki næst til undanþágunefndarinnar í Reykjavik. Að þessu athuguðu legg ég til, 
að frumvarpið verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 2. grein. Greinin orðist svo:
Þegar sérstaklega stendur á, má veita undanþágu frá  ákvæðum 1. gr„ eftir því 

og með þeim hætti, er mælt verður í reglugerð, enda sé fyr ir  því séð, að hægt verði 
að afgreiða beiðnir um undanþágu án tafar.

Alþingi, 9. apríl 1943.

Guðm. í. Guðinundsson, 
fundaskr.



í 11. gr. reglugerðarinnar, en meiri h lu tinn  hins vegár á þann  hátt, sem frain keinur 
í tillögum hans um  breytingar á 2. gr. frv. Telur meiri hlutinn, að á þann hátt  sé hvort 
tveggja tryggt, að lögin komi að tilætluðuin notum  og útgerðinni þó eigi íþyngt um 
of með lögunum, svo að hún  af þeim ástæðum yrði að dragast saman á ýmsum 
stöðum á landinu.

Meiri hluti nefndarinnar vill taka það fram, að hann  leggur áherzlu á, að ríkis- 
stjórnin taki upp í h ina nýju  reglugerð 2., 3. og 4. gr. ú r  reglugerð þeirri, sem birt  er 
með frumvarpinu.

Með tilvísun til ofanritaðs leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frumvarpið 
verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. í stað 1.—2. gr. frv. koina f jó ra r  n ý ja r  greinar, svo hljóðandi:

a. (1. gr.) Öll íslenzk skip, sem sigla með ísvarinn fisk milli íslands og Stóra- 
Bretlands, skulu sigla í samflota báðar leiðir, tvö eða fleiri saman. Þó er heim- 
ilt að veita undanþágu frá  þessum ákvæðum, ef upplýst er, að ekkert sam- 
bærilegt skip geti komið til greina til samfylgdar að dómi þeirra manna, sem 
falið er ú rskurðarvald  í jiessum m álum  samkv. 2. gr.

b. (2. gr.) Ráðuneytrð skipar 2 menn og 2 til vara fy r ir  hverja þá höfn á landinu, 
sem gefið er ú t  siglingarleyfi til Stóra-Bretlands, er hafi eftirlit með þessum 
inálum og fullt ú rskurðarvald  um það, hvort og á hvaða hátt  skuli leyfð 
undanþága um samsiglingar samkvæmt 1. gr. Skal annar  skipaður samkvæmt 
tillögu stéttarfélaga sjóm anna á hverjum  stað, en hinn samkvæmt tillögum 
frá  stéttarfélögum útgerðarmanna, eða ú tgerðarm önnum , ef ekkert slíkt stétt- 
arfélag er til á staðnuin.

Eftirlitsmenn skulu skyldir að sjá um, að lögunum sé framfylgt. Úrskurð 
um  undanþágur skulu þeir gefa svo fljótt sem u n n t  er og gæta þess í hvivetna, 
að útgerðinni sé eigi bakaður kostnaður m eira en nauðsynlegt er, án þess 
þó að veikja öryggi um siglingar.

Ef eigi er fullt samkomulag eftirli tsm anna um úrskurð, kalla þeir til lög- 
reglustjóra staðarins sem oddamann. Þó má aldrei fella ú rsku rð  um, að skipi 
skuli leyft að sigla einskipa gegn m ótmælum  skipshafnarinnar.

c. (3. gr.) Skipum, sem eru í samsiglingu, er skylt að haga siglingu þannig, að
þau séu ávallt í nám unda hvort við annað, nema stórviðri eða dimmviðri
hamli.

d. (4. gr.) Ákvæði þessi gilda og um  öll erlend skip, ef þau eru leigð eða gerð út 
af íslenzkum aðilum og s tarfræ kt með íslenzkri áhöfn.

2. 3.—4. gr. frv. verða 5.—6. gr.
3. Þá kom a 2 ný ja r  greinar, sern verða 7.—8. gr., svo hljóðandi:

a. (7. gr.) Jafnsk jó tt  og ástandið breytist þannig, að eftirlitsmenn telji einróma 
ástæðulaust að hafa samsiglingu skipa, getur ráðuneytið gefið út a lm ennar 
undanþágur frá  Iögunum, þar til þau verða num in  ú r  gildi.

b. (8. gr.) Ráðuneytið setur nánari reglugerð um framkvæind þessara laga.
4. 5. gr. verður 9. gr.

Alþingi, 9. apríl 1943.

Gísli Jónsson, Ingvar Pálmason. 
form., frsm.



Nd. 703. Lög
um Kennaraskóla íslands.

(Afgreidd frá  Nd. 9. april.)

Samhljóða þskj. 689.

Ed. 704. Lög
um frestun á framkvæmd laga nr. 60 7. m aí 1940, um  síldartunnur.

(Afgreidd frá  Ed. 9. apríl).

Samhljóða þskj. 655.

Nd. 705. Breytingartillögur
við breytingartill. á þskj. 651 [Dýrtíðarráðstafanir] .

F lm.: Bjarni Ásgeirsson, Pétur Ottesen, Jö ru n d u r  Brynjólfsson,
Jón  Sigurðsson, Sigurður E. Hlíðar, Sveinbjörn Högnason.

1. Fyrirsögn IV. kafla verði: Heimildir til bráðabirgðaráðstafana.
2. Við a-lið (12. gr.). L iðurinn falli burt.
3. Við b-lið (13. gr.). L iðurinn  orðist svo:

Skipa skal 6 m anna nefnd, er finni grundvöll fy r ir  vísitölu framleiðslukostn- 
aðar landbúnaðarafurða, er fa ra  skal eftir við ákvörðun verðs landbúnaðar- 
vara, og hlutfall milli verðlags landbúnaðarvara og kaupgjalds stéttarfélaga, 
er miðist við það, að heildartek jur þeirra, er v inna að landbúnaði, verði í sem 
nánustu  samræmi við tek ju r  an n a rra  stétta þjóðfélagsins. Skal í því sambandi 
tekið tillit til þess verðs, sem fæst fv r ir  ú tf lu tta r  landbúnaðarvörur á hverj- 
um  tíma.

Nefndin skal skipuð hagstofustjóra, og sé hann  form aður nefndarinnar, 
forstöðumanni búreikningaskrifstofu ríkisins, tveim m önnum  eftir tilnefningu 
Búnaðarfélags íslands, einum m anni eftir tilnefningu Alþýðusambands Islands 
og einum m anni t i lnefndum  af Bandalagi s tarfsm anna ríkis  og bæjarfélaga. 
Nefndin skal hafa lokið störfum og skilað áliti sínu til r ik iss t jó rnarinnar  fyrir
1. september 1943.

4. c-liður orðist svo:
Nú ákveður r ík isstjórnin  að nota heimildir (sbr. 5. lið) þessara laga til 

þess að koma fram  Iækkun á framfærsluvísitölu, og skal h ún  þá Ieita sam- 
komulags við félagssamtök bænda og verkam anna — Búnaðarfélag Islands 
og Alþýðusamband Islands — um lækkun á verði landbúnaðarafurða og kaup- 
gjalds eða verðlagsuppbóta, eða um það, að greiðsla verðlagsuppbótar á  kaup- 
gjald og laun skuli fa ra  fram  eftir þeirri vísitölu, sem byggð er á verðlaginu 
fyrsta dag þess sama mánaðar.

Náist slíkt samkomulag við áður nefnda aðila, er r ík isstjórninni heimilt 
að ákveða, að það skuli gilda alm ennt um kaupgjald  og verðlag í landinu, þar 
til því verði sagt upp af öðrum hvorum  aðila eða þeir sam þykkja báðir, að því 
skuli breytt.



5. d-liður orðist svo:
Rikisstjórninni er heimilt að verja á árinu  1943 allt að 3 millj. k róna  ú r  

ríkissjóði til þess að fyrirbyggja hæ kkun  eða til læ kkunar vísitölu kauplags- 
nefndar. Nú lækkar vísitala kauplagsnefndar og kaupgjald i samræmi við það, 
og skal þá verð landbúnaðarvara lækka í sömu hlutföllum. Enn frem ur er ríkis- 
stjórninni heimilt að auka framlag ríkisins til framkvæmdasjóðs frá  þvi, sem 
þegar er ákveðið, um 3 millj. króna, og skal því fé sérstaklega varið til fram- 
kvæmda, er vinna gegn atvinnuleysi.

Nd. 706. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 67 31. des. 1939, um dómsmálastörf, lögreglustjórn, 
gjaldheimtu o. fl. í Reykjavík.

F rá  minni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið á eitt sátt um  afgreiðslu þessa máls. Meiri hlutinn 
leggur til, að frumv. verði samþvkkt með lítils há tta r  breytingu, en minni hlutinn 
leggur til að frumv. sé fellt.

Sakir þess að ég tel, að flu tningur þessa frumv. og' tillaga meiri hl. allsherjar- 
nefndar um  að mæla með sam þykkt þess sé á miklum  misskilningi byggð, vil ég 
fa ra  um málið nokkrum  orðum.

Eitt af þeim ófrávíkjanlegu skilyrðum fyrir  veitingu lögreglustjóraembættisins 
í Revkjavík, samkv. þessu frumv., ef að lögum verður, er, að sá, er veitingu em- 
bættisins hlýtur, hafi tekið lögfræðipróf. Svo mikil áherzla er lögð á þetta atriði af 
flutningsmönnum frumv. og meiri hl. allsherjarnefndar, að ekki má bíða eftir þvi, 
að embættið losni, heldttr á nú hið bráðasta að víkja lögreglustjóranum ú r  embætti 
til þess eins, að því er bezt verður séð, að koma lögfræðingi í embættið. Ekki verður 
af frumv. ráðið, að til þess hafi verið ætlazt af flutningsmönnum  þess, að lögreglu- 
s tjóranum  vrði boðið nokkurt  starf, þótt hann  verði sviptur embætti, gersamlega 
fyr ir  tylliástæður einar, eins og síðar mun sýnt verða. Það hefur vafalaust ekki 
þótt taka  því, þar sem svo mjög skorti á tign m annsins í þessu embætti, þar sem 
hann hefur ekki próf í lögum.

Meiri hlu ta  nefndarinnar hefur þó þótt betur hlýða að sýna lit á því, að lög- 
reg'lustjóranum yrði gefinn kostur á einhverju starfi um leið og hann  léti af em- 
bætti, en ekki ætti að vera miklum  vandkvæðum bundið fyr ir  veitingarvaldið að 
uppfylla það skilyrði, því að ekkert er tekið fram  um það, hvert starfið er, aðeins 
má hann  einskis í missa hvað launakjör snertir. Taki hann  ekki því starfi, er veit- 
ingarvaldið býður honum, er það laust allra  mála. Það getur ráðstafað embættinu 
hvernig sem það vill og hvenær sem er þeirra  hluta vegna.

Manni verður nú á að spyrja. Hver er ástæðan til þessarar lagabreytingar? 
Engin önnur skýring er gefin á þessu af hálfu flutningsm. en að það sé óhjákvæmi- 
legt, að lögreglustjórinn í Reykjavík sé lögfræðingur, — að í öllum öðrum  kaupstöð- 
um landsins séu lögi’eg lustjórarnir lögfræðingar.

Lögreglustjórastaðan í Reykjavík er gersamlega ósambærileg við löggæzlu og 
lögreglustjórn í öðrum héruðuin landsins. Það er óhjákvæmilegt, að þau störf 
hafi með höndum  löglærðir menn. Auk lögreglustarfans hafa þeir með höndum 
rannsókn inála og eiga að annast dómarastörf. Um starf lögreglustjórans í Reykja- 
vik er ekki slíku til að dreifa.

Með lögum nr. 67 31. des. 1939 var lögreglustjóraembættinu i Reykjavík skipt 
i tvö embætti. NTið skiptinguna voru að kalla öll þau störf tekin frá lögreglustjóra-



embættinu, sem lögfræðilegrar þekkingar þarf til að inna af höndum. Þáverandi 
ríkisstjórn m un hafa verið sammála um  að velja í embættið m ann  með liðsforingja- 
menntun, en ekki lögfræðing. Núverandi lögreglustjóra verður ekki borið það á 
brýn, að hann  hafi sótzt eftir embættinu, því að tvívegis var búið að bjóða honum 
það, áður en hann  tók við þvi. Þá var og Pétri  Sigurðssyni liðsforingja boðið starf- 
ið, en hann m un hafa færzt undan  að takast það á hendur.

Þetta sýnir, að r ík isstjórnin  hefur lagt á það megináherzlu að fá m ann í em- 
bættið með þá menntun, sem hún  áleit mestu máli skipta fyr ir  y firm ann lögregl- 
unnar  í Reykjavík. Má og af þessu sjá, að r ík isstjórnin  hefur í vali til starfsins 
ekki bundið sig við neinn sérstakan mann, heldur fyrst og fremst um það hugsað, 
að sá, er embættið hlyti, væri líklegur til að uppfylla þau þýðingarmestu skilyrði, 
er til þess þyrftu, að starfið yrði vel af hendi leyst.

Ekkert hefur komið fram  um það, að r ík iss tjó rn in  hafi ekki verið sammála 
um þessa embættisveitingu.

í lögregluliði Revkjavikur eru um 100 einkennisklíeddir lögreglumenn. Höfuð- 
verkefni lögreglustjórans eru meðal annars  þessi:

1. Almenn stjórn lögregluliðsins, þ a r  með talinn  nauðsynlegur agi innan lög- 
reglunnar. Umsjón með því, að lögregluþjónarnir ræki störf sín með sam- 
vizkusemi og skyldurækni. Að vekja áhuga h já  lögreglunni fyr ir  starf inu og 
m anna hana í háttprýði og fram kom u allri, svo að h ún  geti orðið fyrirm yndar- 
lögregla og verið bæ jarbúum  fyrirm ynd i látbragði og góðum siðum.

2. Að sjá um útbúnað lögreglunnar. Tæki lögreglurmar eru margvísleg. Sum 
þeirra eru hættuleg í höndum  manna, er ekki kunna með þau  að fara. Það 
þarf að annast viðhald þeirra og val, að þau séu við hæfi lögreglustarfsins. Það 
skiptir miklu máli, að lögreglustjórinn beri sem bezt skyn á allt það, er að 
útbúnaði lögreglunnar lýtur.

3. Að þjálfa lögregluliðið sem rækilegast í andlegri og líkainlegri m ennt og kenna 
því, hvernig það á að beita sér í starfi sínu. Lögreglunni er á ým san hátt vand- 
farið við skyldustörfin, og er þvi afar  þýðingarmikið, að hún  kunni sem gleggst 
skil á þeim viðfangsefnum, er hú n  þarf að inna af höndum.
Ég held, að það verði ekki dregið í efa, að brýna nauðsyn beri til, að lögreglu- 

stjórinn hafi sem allra bezta m enntun til þess að geta rækt vel þessi störf. Það m un 
tæpast nokkur maður, sem skyn ber á þessi mál, efast um  það. Maður, sem hefur 
liðsforingjamenntun, hefur m argfalt betri skilyrði til. þess að veita lögregluliði 
forstöðu heldur en lögfræðingur, ef hann  vantar sérmenntun þá, er liðsforingjar 
hafa.

Það verður að vera ófrávíkjanlegt skilyrði, að y firm aður lögreglunnar í Reykja- 
vik (lögreglustjórinn) sé svo vel menntaður, að hann  geti séð um þjálfun lögregl- 
unnar og að öllu levti séð um kennslu hennar. Hann þarf  að geta sagt fyr ir  verk- 
um um allt það, er máli skiptir og að starfi lögregluliðsins lýtur. Það er því ger- 
samlega ósambærilegt, hvað niaður með liðsforingjamenntun hefur  betri skilyrði 
til þess að veita lögregluliði forstöðu heldur en lögfræðingur. Og það er satt að 
segja einkennilegt, að frumv. um þetta efni skuli nú kom a fram  á Alþingi.

Ef litið er til þe irra r  reynslu, sem við höfum  í þessu efni, þá hygg ég, að hún 
ætti ekki að ýta undir, að frumv. þetta næði fram  að ganga. Hér gerðist eitt sinn at- 
burður  í Reykjavík fy r ir  a llm örgum  árum. Útlit var fyrir, að lögregla bæjarins 
þvrfti meira að láta til sín taka heldur en venjulega, til þess að halda uppi reglu 
og að fyrirskipun yfirvalda væri hlýtt. Það þurfti að hafa nokkuð meiri og víð- 
tækari stjórn á lögregluliðinu en við venjuleg skyldustörf þess. Þá var vel metinn 
lögfræðingur lögreglustjóri. Við þetta tækifæri fór öll stjórn  á lögreglunni í handa- 
skolum,

Maður með liðsforingjamenntun var þá fenginn til að fram kvæm a skipun yfir- 
valda, og er ekki annars  getið en að það hafi farið vel ú r  hendi. Lögreglustjórinn 
(lögfræðingurinn) kom þar hvergi nærri.



Annað hliðstætt dæmi m á og m inna á. F y r i r  nokkru  þótti ófriðlega horfa  í 
einum kaupstað landsins. Þótti ósýnt, til hvers draga kynni í viðskiptum m anna á 
milli. Búizt var við, að komið gæti til þess, að halda þyrfti uppi reglu í bænum 
með lögregluliði. Kornið m un hafa til orða af hálfu  s tjó rnarva ldanna að biðja 
m ann  með liðsforingjamenntun um  að sjá um  stjórn  lögregluliðsins, ef óum- 
flýjanlegt yrði að auka lögreglu í kaupstaðnum.

Yfirvöldunum m un heldur ekki við þetta tækifæri hafa þótt sérstaklega fýsi- 
legt að fela lögfræðingi starfið. Sem betur fór leystist þetta deilumál með friðsam- 
legum hætti, og lögreglan þurfti  engin afskipti að hafa  af fólkinu í bænum.

F"leiri dæmi mætti nefna, en ég læt hér staðar numið.
Mér finnst, að þetta gefi ótvírætt til kynna, að það þarf annað og m eira til 

þess að vera lögreglustjóri, sérstaklega í Reykjavik, heldur en aðeins að hafa  tekið 
próf í lögum. Að öðru jöfnu m á vafalaust telja, að m aður með lögfræðilega mennt- 
un  eigi frem ur að fá lögreglustjóraembættið í Reykjavik heldur en ólöglærður 
maður. En  allt öðrum skilvrðum þarf sá em bættism aður þó fyrst og fremst að full- 
nægja til þess, að forsvaranlegt geti talizt að veita honum  þetta embætti.

Af því, sem nú hefur verið drepið á hér að framan, m á sjá, að hvenær sem 
horfu r  hafa verið á því, að verulega kynni að reyna á um  stjórn  lögreglu og fram- 
kvæmd á erfiðum viðfangsefnum, hafa s t jóm arvö ld  landsins leitað til m anna  með 
allt aðra m enntun  en lögfræðinám veitir, til þess að takast vandann á hendur, og 
h inum  lögfræðilega m enntuðu m önnum  verið vikið til hliðar. Þetta  m unu  flestar, 
ef ekki allar h inar ýmsu rik iss tjó rn ir  hafa gert, er verið hafa nú um n okkurt  skeið.

Þó að laganemendur hafi lokið embættisprófi í lögum við háskóiann, eru þeir 
ekki strax að námi loknu fr já ls ir  að því að flytja mál fy r ir  rétti, fy r r  en þeir hafa 
uppfyllt ýmiss konar skilyrði, er lög heimta. Meðal annars  verða þeir að flytja nokk- 
u r  prófmál fy r ir  rétti til þess að sanna hæfni sina til starfans. A þetta bæði við um 
flutning mála fyr ir  undirrétti og hæstarétti.

Þessi störf eru það þó einmitt, sem þeir eru að læra um  í háskólanum  og taka 
embættispróf i. Og þó að jieir standist prófið, þá er talið nauðsynlegt að prófa þá 
sérstaklega i því, hvort þeir geti, svo viðunandi sé, flutt mál fyr ir  rétti. En fyrst nú 
svona er um þessi atriði, er þá nokkuð ósennilegt, að lögfræðingur sé ekki endi- 
lega s já lfk jörinn til allt anna rra  vandasam ra starfa, aðeins af því hann  er lög- 
fræðingur, þó að lögfræðimenntun hans veiti honum  ef til vill lítinn eða engan 
m innsta  stuðning í s tarf inu? Það er auðvitað barnaskapur að ætla slíkt. Eða hvernig 
halda menn á undanförnum  árum, frá  því að stríðið hófst, að lögfræðingur hefði 
staðið að vígi með að gefa fyr irsk ipanir  um, hvernig haga skyldi loftvarnarm álum  í 
Revkjavík? Hann hefði auðvitað verið gersamlega ráðvilltur í því, hvað gera skyldi, 
og er það sízt tiltökumál.

Vera má, að sum ir telji, að slíkt sé aukaatrið i í þessu starfi og að ekki beri á 
það að líta. En  er það nokkuð óráðlegt, að lögreglustjóri höfuðstaðarins hafi sem 
allra víðtækasta þekking á hinum  ýmsu vandasömu viðfangsefnum, er komið geta 
fvr ir  í starfi hans og und ir  embætti hans heyra? Ég held, að það fari bezt á því að 
gera enga breyting á þessu frá  því, sem nú er. Og ef það ætti að gera, þyrftu  ástæð- 
u rn a r  fyr ir  því að vera á allt öðrum rökum  reistar en þetta frumv. Lögreglustjóri 
hefur fu lltrúa í skrifstofu sinni með lögfræðilegri menntun. Sá m aður hefur um 
langa stund unnið að þessum m álum  og getið sér hins bezta orðs. Það er því vissu- 
lega vel séð fyr ir  þessum þætti lögreglustarfsins í Reykjavík.

Mér er ekki kunnugt um annað en að núverandi lögreglustjóri hafi rækt starf 
sitt með prýði. Hann fær, eftir þvi sem ég bezt veit, hið bezta orð. E rlingur Pálsson 
yfirlögregluþjónn, sem um langt árabil hefur starfað í lögreglunni undir stjórn m argra 
lögreglustjóra, hefur tjáð mér, að fram kom a núverandi lögreglustjóra hafi verið 
góð og að starfið hafi farið honum ágætlega úr hendi. Hann er s trangur reglumað- 
ur, röskur  og viljafastur.

Hann var að vísu tekinn ungur í embættið, en á þvi á hann  enga sök. Það var



eftir honum  gengið til að fá hann  tit að taka það að sér. Nú hefur hann  öðlazt mikil- 
væga reynslu í þessu starfi. Það væri fávíslegt að svipta nú þennan m ann  embætti, 
aðeins til þess að koma lögfræðingi í það.

Lögfræðingar hafa m enntun  til annars frem ur en lögreglustjórastarfsins í 
Reykjavík, eins og því starfi er nú háttað og verður framvegis. Ekki m á skilja orð 
mín svo, að ég vilji gera lítið ú r  m enntun  lögfræðinga. Það er síður en svo. En 
hún  er á allt öðru sviði en þetta starf útheimtir. Vera kann, að einhverjir lögfræð- 
ingar gætu hugsað sér að taka þetta embætti að sér, ef það stæði þeim til boða. En 
líklegt er, að það skipti litlu máli fy r ir  Alþingi.

Alþingi hafði með skiptingu lögreglustjóraembættisins 1939 lagt grundvöllinn 
að því, hvernig störfum embættisins er nú háttað. Það má hiklaust fullyrða, að þetta 
hafi gefizt vel.

Þá m á og minna á það, að síðan landið var hernumið, hefur vandinn í þessu 
starfi stórlega aukizt. Fullyrða má, að yfirleitt hafi samstarfið og sambúðin við 
h ina erlendu gesti tekizt ágætlega h já  íslenzku lögreglunni. Ef nú ætti að skipta 
um m ann í lögreglustjóraembættinu, taka  í það ókunnugan m ann öllum þessum 
vandasömu störfum, gæti vel svo farið, að það leiddi aðeins til óhappa, en til einskis 
gagns mundi það verða. Ég tel rétt, að Alþingi snúi sér frem ur að öðrum  nauðsyn- 
legri viðfangsefnum, sem yrðu landinu og þjóðinni gagnlegri en þetta mál, og að 
það fái nú  sem skjótast hægt og rólegt andlát.

Alþingi, 9. apríl 1943.

Jö ru n d u r  Brynjólfsson.

Nd. 707. Frumvarp til laga
um dýrtíðarráðstafanir.

(Eftir  2. umr. í Nd.)

1. gr.
Auk skatta þeirra, sem í 6. gr. laga nr. 6 1935, sbr. 1. gr. laga nr. 20 1942, og i 

lögum nr. 21 1942 gjetur, skal árið 1943 leggja á tek ju r  ársins 1942 skatt, er nefnist 
verðlækkunarskattur, samkvæmt eftirfarandi reglum:

Af skattskyldum tek jum  lægri en 10000 kr. greiðist enginn verðlækkunarskattur.

Af 10— 11 þús. kr. greiðist 150 kr. af 10 þús. og 4 % af afg.
— 11— 12 — — 190 — — 11 — — 5 — — —
— 12— 13 — — — 240 — — 12 — — 6 -------------

13— 15 — — — 300 — — 13 — — 7 ------- —
— 15— 17 — — — 440 — — 15 — __ g -------------
— 17— 20 — — — 600 — — 17 — __ 9 -------------
— 2 0 -  25 — — — 870 — — 20 — — 10-------------

25— 30 — — — 1370 — — 25 — — 13------------ -
— 30—100 — — — 2020 — — 30 — —-1 8 -------------
__ 100— 125 — — — 14620 — — 100 — — 15-------------
— 125— 150 — — — 18370 — — 125 — — 10-------------
— 150—200 — — — 20870 — — 150 — —, 5 — — —
— 200 þús. og y fir — 23350 — — 200 — — o ------- —

2. gr.
Um álagningu, gjalddaga, lögtaksrétt, viðurlög og innheimtu viðreisnarskatts 

fer annars að lögum um eignar- og tek juskatt  (sbr. lög nr. 20 20. maí 1942, 14. gr. a.).



3. gr.
Ríkisstjórnin skal leita samninga við Alþýðusamband Islands og önnur sam- 

bönd launþega um, að þau, fyr ir  hönd stéttarfélaganna og að fenginni heimild frá 
þeim, fallist á, að í næsta mánuði eftir að lög þessi öðlast gildi, skuli greiðsla verð- 
lagsuppbótar á kaupgjald  og laun fara fram eftir þeirri vísitölu, sem er byggð á verð- 
laginu 1. dag þess mánaðar.

4. gr.
Skipa skal sex rnanna nefnd, er finni grundvöll fyr ir  vísitölu framleiðslukostn- 

aðar landbúnaðarafurða, er fara skal eftir við ákvörðun verðs landbúnaðarvara, og 
lilutfall milli verðlags landiiúnaðarvara og kaupgjalds stéttarfélaga, er miðist við 
það, að heildartek jur þeirra, er vinna að landbúnaði, verði í sem nánustu  samræmi 
við tek ju r  annarra  vinnandi stétta. Skal í því sambandi tekið tillit til þess verðs, sem 
fæst fy r ir  ú tf lu tta r  landbúnaðarafurðir.

Nefndin skal skipuð hagstofustjóra, og sé hann  form aður nefndarinnar, forstöðu- 
manni búreikningaskrifstofu ríkisins, tveim m önnum  eftir tilnefningu Búnaðarfélags 
íslands, einum m anni eftir tilnefningu Alþýðusambands Islands og einum m anni til- 
nefndum  af Bandalagi starfsm anna ríkis og bæjarfélaga.

Nú verður nefndin sammála um  vísitölu frainleiðslukostnaðar landbúnaðaraf- 
urða og hlutfall milli verðlags á landbúnaðarafurðum  og kaupgjalds stéttarfélaga, og 
skal þá verð á landbúnaðarvörum  ákveðið í samræmi þar við, m eðan núverandi 
ófiiðarástand  helzt. Þó er r ík isstjórninni heimilt að ákveða lægra verð á einstökum 
vörutegundum  gegn framlagi ú r  ríkissjóði.

Nefndin skal ljúka störfum og skila áliti til r ík iss tjó rnarinnar fy r ir  15. ágúst 1943.

5. gr.
Þ ar  til verð landbúnaðarvara verður ákveðið samkvæmt fyrirm ælum  4. gr., er 

rik isstjórninni heimilt að ákveða verð þeirra þannig:
Útsöluverð m jó lkur verði lækkað í allt að kr. 1.30 pr. ltr. og verð an n a rra  mjólk- 

u ta fu rð a  í samræmi við það. Lækkun á verðinu til framleiðenda verði hlutfallslega 
jöfn þeirri lækkun á vísitölu kauplagsnefndar, sem verður í næsta  mánuði eftir að 
mjólkurverðslækkunin  kem ur til framkvæmda, og verðið til þeirra  breytist síðan í 
samræmi við breytingar á vísitölunni, en 'að  öðru leyti verði verðlæikkunin á m jólk  og 
m jólkurafurðum  horguð ú r  ríkissjóði.

Verð á kjöti, sein fyrirliggjandi er í landinu, er heimilt að lækka nieð framlagi 
úr ríkissjóði, þannig að heildsöluverð á dilkakjöti verði fært n iður í allt að, kr. 4.80 
pr. kg. og verð á öðrum tegundum kjöts í samræmi við það.

Ákvæði þessarar greinar um verðlag og rikisframlag falla ú r  gildi eigi síðar en 
15. september 1943.

6. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að leggja fram  ú r  ríkissjóði 3 inillj. k róna í sjóð til 

trvggingar launþega gegn atvinnuleysi, og nefnist hann  Atvinnutryggingarsjóður.
Milliþinganefnd sú, sem skipuð hefur verið samkvæmt þál. 4. sept. 1942 til þess 

að athuga atvinnumál o. f 1., skal í samráði við Alþýðusamband íslands setja reglu- 
gerð um hlutverk og starfsemi sjóðsins. Skal því lokið fyr ir  15. ágúst þ. á., og sé 
reglugerðin staðfest af félagsmálaráðherra.

7. gr.
Til þess að standast kostnað við væntanlegar endurbætur á lögunum um alþýðu- 

tryggingar, nr. 74 frá 1937, skulu eftirta ldar breytingar gerðar á gildandi skatta lögum :
Skattfrelsi það, sem félögum er veitt samkvæmt 1. málsl. 3. málsgr. 3. gr. 1. nr. 

20/1942, skal n iður falla. Þau félög, er um ræðir í 3. gr. a. 1. nr. 6/1935, sem sjávarút- 
veg stunda, enn frem ur einstaklingar og sameignarfélög', er s tunda sjávarútveg sem 
aðalatvinnurekstur, skulu hafa skattfrelsi samkvæmt 2. málsl. 3. mgr. 3. gr. 1. nr.



20/1942, enda skal allt varasjóðstillag og frád rá t tu r  lagður í nýbyggingarsjóð, sbr. 
b.—g.-lið 14. gr. sömu laga. Þegar nýbvggingarsjóður samkv. framansögðu er orðinn 
jafnhár vátryggingarverði skips eða skipa skattþegns, eða ef nýbyggingarsjóður er 
orðinn ein milljón krónur, missir viðkomandi skattþegn það skattfrelsi, er um ræðir 
í næsta málslið hér á undan. Þessi takm örkun  á skattfrjá lsu  nýbyggingarsjóðsfram- 
lagi gildir þó ekki fy rr  en sjóðurinn hefur náð 200000 kr.

8. gr.
Mál ú t  af brotum  á lögum þessum fara að hætti opinberra rnála.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 708. Breytingartillaga
við frv. til 1. um  dýrtíðarráðstafanir.

F rá  Jóni Sigurðssyni.

Við 5. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Þ a r  til verð landbúnaðarvara verður ákveðið samkvæmt fyrirm ælum  4. gi\, 

er ríkisstjórninni heimilt, að fengnu samþykki Búnaðarfélags íslands, að ákveða 
vérð þeirra þannig:

Nd. 709. Breytingartillaga
við frv. til 1. um dýrtiðarráðstafanir.

F rá  fjárhagsnefnd.

Við 2. gr. F y rir  orðin „viðreisnarskatts fer annars  að lögum“ komi: verðlækk 
unarskatts  fer að lögum.

Nd. 710. Breytingartillaga
við frv. til laga um dýrtíðarráðstafanir.

F rá  Lúðvík Jósefssvni og Áka Jakobssyni.
Við 5. gr.
1. málsliður 2. málsgr. orðist svo:
Útsöluverð m jólkur í Reykjavík verði lækkað í allt að kr. 1.30 pr. ltr. og verð 

annarra  m jó lkurafurða i samræmi við það. Útsöluverð m jó lkur annars  staðar á land- 
inu lækki hlutfallslega jafnmikið.



Ed. 711. Breytingartillaga
við frv. til 1. um veiting rík isborgararéttar.

F rá  allsherjarnefnd.
Við 1. gr.
Á eftir 11. lið bætist ný r  liður (og breytist liðatala samkv. þ v í ) : 
Petersen, Skúli, unglingur, fæddur í Danmörku 26. júni 1925.

Nd. 712. Frumvarp til laga
um veiting rík isborgararéttar.

(Eftir  3. umr. í Ed.)

1. gr.
Ríkisborgararétt skulu öðlast:

1. Agústa Pétursdóttir , til heimilis i Reykjavik, fædd í Reykjavik 9. febr. 1915.
2. Börge Axel Jónsson, matsveinn, til heimilis í Revkjavík, fæddur í Kaup- 

m annahöfn 12. okt. 1911.
3. Delphine Maria, nunna, til heimilis í Reykjavik, fædd í Þýzkalandi 23. maí 

1887.
4. Edmunda Maria, nunna, til heimilis i Reykjavik, fædd i Póllandi 24. okt. 

1896.
5. F iaviana María, abbadís, ti! heimilis í Reykjavik, fædd í Þýzkalandi 28. des. 

1890.
6. Hals, Anders Ingebrigt Johan, útgerðarmaður, til heimilis í Yestmannaeyj- 

um, fæddur í Noregi 5. okt. 1908.
7. Henriette Maria, nunna, til heimilis í Revkiavik, f<ædd í Þvzkalandi 13. febr. 

1905.
8. Lioba María, nunna, til heimilis í Reykjavik, fædd í Þýzkalandi 13. júní 1903.
9. Karóla María, nunna, til heimilis í Revkjavík, fædd i Þvzkalandi 21. jún í 

1901.
10. Klothilde Maria, nunna, til heimilis í Revkjavík, fædd í Þvzkalandi 27. febr. 

1898.
11. Petersen, Axel Jakob, bókari, til heimilis í Revkjavik, fæddur í Danmörku 

12. nóv. 1896.
12. Petersen, Skúli, unglingur, fæddur í Danmörku 26. jan. 1925.
13. Sætran, Þorsteinn Bertrand, rafvirki, til heimilis í Revkjavík, fæ ddur 26. okt. 

1911.
14. Theodula Maria, nunna, til heimilís í Revkjavík, fædd í Þvzkalandi 25. júli 

1887.
15. Timothea María, nunna, til heimilis i Revkjavík, fædd í Þvzkalandi 13. 

sept. 1874.
2. gr.

Ef rík iss tjó rn in  telur nauðsvnlegt vegna núverandi s tyrjaldarástands, er henni 
heimilt að lengja frest þann, er 4. mgr. 4. gr. laga nr. 64 28. jan. 1935 ræðir um, eða 
veita aðilum með öllu undanþágu frá skilyrði málsgr.

3. gr-
Lög þessi öðlast þegar gildi.



Ed. 713. Lög
um  breying á lögum nr. 105 1940, um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um toll- 
skrá o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 10. april.)

Samhljóða þskj. 482.

Ed. 714. Lög
um breyting á lögum nr. 51 27. jún í 1941, um brevting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, 
um síldarverksmiðjur rikisins.

(Afgreidd frá Ed. 10. apríl.)

Samhljóða þskj. 500.

Nd. 715. Breytingartillögur
við frv. til 1. um dýrtíðarráðstafanir.

Flm.: Jakob Möller.

1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt, að fengnu samkomulagi við félagasambönd laun- 

þega, að ákveða, að í næsta mánuði eftir að lög þessi öðlast gildi, skuli greiðsla 
verðlagsuppbótar á kaupgjald  og laun fara fram  eftir þeirri visitölu, sem byggð 
er á verðlaginu 1. dag þess mánaðar.

2. Við 4. gr.
a. í stað „sex“ í upphafi fyrstu málsgr. komi: finnn.
b. Ö nnur málsgr. orðist svo:

Nefndin skal skipuð einum m anni tilnefndum af hæstarétti, og sé hann  
form aður nefndarinnar, tveim m önnum  eftir tilnefningu Búnaðarfélags ís- 
lands, einum manni eftir tilnefningu Alþýðusambands íslands og einum m anni 
tilnefndum af Bandalagi s tarfsm anna ríkis og bæja. Nefndin njóti aðstoðar 
hagstofustjóra og forstöðum anns búreikningaskrifstofu ríkisins.

3. Við 5. gr. Fyrs ta  málsgr. orðist svo:
Að fengnu samkoinulagi við stjórn Búnaðarfélags íslands er rík isstjórninni 

heimilt, þar til verð landbúnaðarafurða verður ákveðið samkvæmt fvrirmælum
4. gr., að ákveða verð þeirra þannig:

4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt, ef samkomulag næst við félagasambönd launþega 

eins og í 3. gr. segir, að leggja fram ú r  rikissjóði allt að 3 millj. k róna  í sjóð til 
tryggingar gegn atvinnuleysi, og nefnist hann  atvinnutryggingarsjóður. Félags- 
m álaráðherra setur reglugerð um hlutverk og starfsemi sjóðsins.



Nd. 716. Breytingartillaga
við frv. til 1. um veiting rík isborgararéttar.

F rá  allsherjarnefnd.
Við 1. gr. 12.,Nýr liður:
Sætran, Jón  Meyvant Sivertsen, tekn. ing., nú í Kaupmannahöfn, fæ ddur i Reykja- 

vík 21. febr. 1915.

Nd. 717. Nefndarálit
um  frv. til 1. urn breyt. á 1. rir. 44 23. jún í 1932, um skipun læknishéraða, verksvið 
landlæknis og störf héraðslækna.

F rá  allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefur leitað um sagnar landlæknis um þetta frv., sein fer fram  á 
að stofna nýtt læknishérað á sunnanverðu Snæfellsnesi. Landlæknir svaraði nefnd- 
inni um hæl með ýtarlegri umsögn, sem prentuð er sem fylgiskjal með nál. þessu. 
V iðurkennir landlæknir h ina brýnu  þörf fyr ir  íbúa um ræ ddra  héraða til að fá sér- 
s takan héraðslækni, en telur ré tta ra  að afgreiða málið nú  með „rökstuddri dagskrá 
þess efnis, að heilbrigðisstjórninni verði falið að athuga málið og leggja tillögur um 
það fy r ir  Alþingi næsta haust  eða vetu r“ .

Allsherjarnefnd fellst á þessa tillögu landlæknis og leggur til, að frv. verði afgreitt 
með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með tilvísun til álitsgerðar landlæknis, dags. 9. apríl 1943, og í trausti  þess, að 

heilbrigðisstjórnin láti fram  fara  a thugun og undirbúning að stofnun sérstaks lækn- 
ishéraðs á sunnanverðu Snæfellsnesi, m. a. a thugun á stað fy r ir  læknisbústað, í sam- 
ráði við íbúa hins væntanlega læknishéraðs, enda leggi hún tillögur um málið fyrir  
Alþingi á þessu ári, tekur deildin fyrir  næsta inál á dagskrá.

Alþingi, 10. apríl 1943.

Garðar Þorsteinsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Gunnar Thoroddsen, 
form. fundaskr. frsm.

Jö ru n d u r  Brynjólfsson. Áki Jakobsson.

Fylgiskjal.

LANDLÆKNIRINN
Reykjavík, 9. apríl 1943.

Til svars bréfi há ttv ir ta r  allsherjarnefndar, dags. 7. þ. m., þ a r  sem leitað er um- 
sagnar m innar  um  frum varp  um  breyting á  löguin nr. 44 23. jún í 1932, um  skipun 
læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna (þ. e. um  stofnun nýs 
læknishéraðs á sunnanverðu Snæfellsnesi), vil ég tak a  fram  ef ti r fa ran d i:

Þegar litið er á erfiðleika og kostnað flestra h inna um ræ ddu byggða af að leita 
læknis, er ekki unn t að mæla því í gegn, að íbúunum  er full nauðsyn á að fá sérstak- 
an héraðslækni. E f slíkt hérað yrði stofnað, ætla ég og, að ekki orki tvímælis, að 
undir það ættu að hverfa einmitt þeir hreppar, sem frum varpið  gerir ráð fyrir. E f  ekki



væri á annað að líta en þetta, mundi ég því geta m ælt með sam þykkt frumvarpsins án 
nokkurs fyrirvara. E n  að vísu m undi m ér þá bera svipuð skylda til að mæla með 
stofnun nýrra  l.æknishéraða á ým sum  öðrum stöðum á landinu, og nefni ég þar eink- 
um til Suðureyri í Súgandafirði, Hrútafjörð, Raufarhöfn  og Borgarfjörð eystra. E r um 
alla þessa staði svipuðu máli að gegna og' Snæfellsnes sunnanvert, að því er tekur til 
erfiðleika við læknisvitjanir og m ikinn  kostnað af þeim.

Kostnað rikisins af fjölgun héraðsla'kniseinbætta læt ég liggja á milli hluta, með 
því að ég ætla Alþingi að meta getu ríkissjóðs til að standa undir  þeim kostnaði bæði 
nú og síðar, er m iður kann  að vegna ríkisbúskapnum. En á h inu  vek ég athygli, að 
stofnun nýs læknishéraðs á tilteknum stað er út af fyr ir  sig engin trygging fyr ir  því, 
að ú r  rakni erfiðleikum á að ná til læknishjálpar með skaplegu móti, og getur meira 
að segja orðið til þess að gera illt verra. El' enginn læknir fæst í hið nýja hérað, er 
m inna en ekkert  unnið. Aður á ttu  íbúar héraðsins beina kvöð á þ jónustu  héraðs- 
læknis sins, en á eftir eiga þeir einungis aukakvöð á nág ranna læ kna  um utanhér- 
aðsþjónustu, sem gera má ráð l'yrir, að oft verði rækt sam kvæ m t því. En þá kasl- 
ar  tólfunum, ef læknishérað, sem lafir í þeim fólksfjölda að vera no k k u rn  veginn 
útgengilegt, er klofið í sundur i tvö svo smá og rýr héruð, að hvorugt fæst skipað. 
Aður en varir  eru þá í stað eins héraðs, sem að vísu bjó við ófullnægjandi þjónustu 
eins læknis, komin tvö héruð, ba^ði algerlega hvknislaus.

Af ótta við þetta (þ. e. fy r irfram  vitað læknisleysi h in s  fyr irhugaða nýja hér- 
aðs eða jafnvel tvö læknislaus héruð í stað eins, er þó heldur lækni), hef ég til þessa 
ekki treyst m ér til að mæla með því, að orðið yrði við mjög eindregnum  kröfum, 
er á ým sum  tím um  hafa verið bornar fram  af íbúum  þeirra  staða, er ég áðan 
nefndi, um  stofnun ný rra  læknishéraða. Veit ég og ekki be tu r en h lu taðeigendur 
hafi við n án a ri  a thugun  látið sér skiljast, hver to rm erk i eru á fram kvæm dinni,  
og talið eftir atvikum  ré tt  að láta k rö fu r  s ínar i þessa á tt  falla n iður í bili. Síðan 
hefur  þó s tórum  dregið úr ef tirspurn  lækna eftir h é ruðum  viti á landi. Um úrvals- 
héruð, sem auglýst eru laus til um sóknar,  sækir nú ým ist einn eða enginn læknir, 
og eru fjögur læknishéruð sem s tendur algerlega læknislaus og lítil von um. að ú r  
rætist, auk  tveggja héraða, þ a r  sem vant er s taðgöngum anna í veikindaforföllum 
liéraðslæknanna.

Ef u in ræ tt  f rum varp  yrði að lögum, mundi af jiví leiða ef tir fa rand i breytingar 
á læknishéraðaskipuninni á Snæfellsnesi og í Mýrasýslu (ibúatala læknishérað- 
anna  sam kvæ m t m anntali  1940, en íbúatala h reppanna  síðustu töluin Hagstof- 
u n n a r ) :

Undan S tykkishólm shéraði félli M iklahollshreppur (177 íbúar) ,  og íbúatala 
héraðsins lækkaði úr  1616 niður í 1439.

Undan Ólafsvíkurhéraði félli Staðarsveit (239 íbúar) og Breiðavíkurhreppur 
(240 íbúar) ,  og íbúatala héraðsins hekkaði úr  1550 n iður í 1071.

Undan Borgarneshéraði félli K olbeinsstaðahreppur (221 íbúi) og Eyjahrepp- 
ur (92 íbúar) ,  og íbúatala héraðsins lækkaði úr 1596 n iður i 1283.

í h inu  fyrirhugaða nýja  heknishéraði yrði íbúatalan  969.
Eg geri ekki ráð  fyrir, að brevtingin á íbúatölu Borgarneshéraðs og Slykkis- 

hólm shéraðs skipti neinu máli fyrir  e f tirspurn  hekna eftir þessum héruðum . Hins 
vegar yrði fó lksfækkunin  í Ólafsvíkurhéraði tilfinnanleg. Hingað til he fu r  það 
þótt í betri héraða röð, en m undi eftir b rey tinguna verða talið aftarlega í flokki 
miðlungshéraða, og gæti vel leitt til þess, að öllu (ibreyttu, að læ knar sæ ktust lítið 
eða ekki eftir því, og með vissu m iður en hingað til. \ Tera má, að la-knir, sem í hér- 
aðinu sæti og þ rey ttu r  væri orðinn á að gegna h inum  fjarhegari  hreppuin, sætti 
sig fyrir  sitt leyti við brey tinguna og æskti jafnvel eflir henni, en þannig líta ung- 
ir Iæknar ekki á málið. Þeir te lja  að jal’nuði fyrir ölln, að ho rfu r  séu á nægu starfi 
og spyrja  fyrst og frem st um  fólksfjöldann.

Fólksfjö ld inn í h inu  fyr irhugaða ný ja  héraði er út af fyrir  sig við hæfi sér- 
staks læknishéraðs, og að þvi leyti hafa þessar bvggðir nokkra  sérstöðu, miðað við



þá staði aðra, sem h ér  hafa  verið nefndir og k æ m u  til greina sem ný læknishéruð. 
Á öllum þeim  stöðum  er fólksfjöldinn svo að verulegu nem ur minni. E n  það rý r ir  
a f tu r  hið fy r irhugaða Snæfellsneshérað og m und i gera það að sam a skapi m inna 
e f tirsóknarvert  læ knum , að þar er ekke rt  þorp eða fjölbýli, enginn verzlunarstað- 
u r  né sameiginleg miðstöð byggðarinnar, en fyr ir  það m undi verulegur h iu ti  lækn- 
isv iðsk ip tanna falla til u tanhéraðslæ kna, er s itja  á verz lunarstöðunum . Ber á þessu 
víða um  land, þ a r  sem svipað hagar  til, og gætir m eira  og meira, eftir  því sem sam- 
göngur verða ö rari og greiðari.

Að þessu athuguðu  tel ég undir  hæ linn  lagt, að þe tta  fyr irhugaða læknishérað 
fengist skipað, þó að stofnað yrði, og að vísu iná no k k u rn  veginn fullyrða, að svo 
verði ekki, á m eðan málið er ekki be tu r  undirbúið  en það, að á engan stað er hægt 
að benda, þ a r  sem læ knirinn á að sitja, hvað þá að vitað sé, að til sé þak  yfir höf- 
uðið á honum .

Ég tel því ekki ré tt  að h rap a  að því að sam þykk ja  þetta  frum varp , og ra u n a r  
er það ætið góð regla, að þvílíkar sk ipulagsbreytingar séu rækilega a thugaðar  og 
u n d irb ú n ar  af rík iss tjó rn inni,  áður en Alþingi afgreiðir þæ r endanlega. E r og æði- 
langt síðan breyting hefur  verið gerð á læ kn ishéraðaskipuninni öðruvísi en sam- 
kvæ m t s tjó rnarfrum varp i .

Vil ég mjög eindregið ráða  til, að frum varp ið  verði að þessu sinni afgreitt með 
röks tuddri  dagskrá  þess efnis, að heilbrigðisstjórninni verði falið að a thuga málið 
og leggja tillögur um  það fyr ir  Alþingi næ sta  hau s t  eða vetur.

Teldi ég þá sjálfsagt, að heilbrigðisstjórnin  a thugaði málið af skilningi og 
velvild og hefði um það sam vinnu við h lutaðeigendur. Má ra u n a r  m arg t til þess 
gera, að sveitahérað með allt að 1000 íbúum  sé ekki fy r ir fram  dæ m t til læknis- 
leysis, og bezt verður það gert með því að tryggja aðlaðandi læ knisse tur og' koina 
upp snotrum  og þægilegum læknisbústað, b ú n u m  nauðsynlegustu  tæ k jum . E r hér 
mikið komið und ir  áhuga og fórnfýsi h inna væntanlegu héraðsbúa, og að vísu væri 
ekki ósanng ja rn t  að æ tlast til þess, að slíkur áhugi og fórnfýsi hefði að einhverju  
leyti sýnt sig í verki, áður en Alþingi og stjórnarvöld láta til sín taka  um fram- 
kvæmdir.

Vilm. Jónsson.

Til a llsherja rnefndar  neðri deildar Alþingis, Reykjavík,

Ed. 718. Frumvarp til laga
um veiting rík isborgararéttar.

(E ftir  eina umr. í Nd.)

1. gr.
R íkisborgararétt skulu öðlast:

1. Ágústa Pétursdóttir ,  til heimilis í Reykjavík, fædd í Reykjavik 9. febr. 1915.
2. Börge Axel Jónsson, matsveinn, til heimilis í Reykjavík, fæddur í Kaup- 

m annahöfn  12. okt. 1911.
3. Delphine María, nunna, til heimilis í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 23. maí 

1887.
4. Edm unda María, nunna, til heimilis í Reykjavik, fædd í Póllandi 24. okt. 

1896.
5. F laviana Maria, abbadís, til heimilis í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 28. des, 

1890.



6. Hals, Anders Ingebrigt Johan, útgerðarmaður, til heimilis í Vestmannaeyj- 
um, fæddur í Noregi 5. okt. 1908.

7. Henriette María, nunna, til heimilis í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 13. febr. 
1905.

8. Lioba María, nunna, til heimilis í Reykjavik, fædd i Þýzkalandi 13. jún i 1903.
9. Karóla María, nunna, til heimilis í Reykjavik, fædd i Þýzkalandi 21. júní 

1901.
10. Klothilde María, nunna, til heimilis í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 27. febr. 

1898.
11. Petersen, Axel Jakob, bókari, til heimilis i Reykjavík, fæ ddur í Danmörku 

12. nóv. 1896.
12. Petersen, Skúli, unglingur, fæddur í Danmörku 26. jan. 1925.
13. Sætran, Jó n  Meyvant Sivertsen, tekn. ing., nú í Kaupmannahöfn, fæddur í 

Reykjavík 21. febr. 1915.
14. Sætran, Þorsteinn Bertrand, rafvirki, til heimilis í Reykjavík, fæddur 26. okt. 

1911.
15. Theodula Maria, nunna, til heimilis í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 25. júlí 

1887.
16. Timothea María, nunna, til heimilis í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 13. 

sept. 1874.
2. gr.

Ef rík isstjórnin  telur nauðsynlegt vegna núverandi s tyrjaldarástands, er henni 
heimilt að lengja frest þann, er 4. mgr. 4. gr. laga nr. 64 28. jan. 1935 ræðir um, eða 
veita aðilum með öllu undanþágu frá  skilyrði málsgr.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 719. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þingskjali 701 [Samsigling íslenzkra skipa milli íslands og 
Stóra-Bretlands].

F rá  Ingvari Pálmasyni.

Aftan við tillöguna bætist: á hverri útflutningshöfn.

Ed. 720. Frumvarp til laga
um heimild handa r ík isstjórninni til ákvörðunar um samsiglingu íslenzkra skipa milli 
íslands og Stóra-Bretlands.

(Eftir  2. umr. í Ed.).

1. gr.
R ikisstjórnin getur ákveðið með reglugerð, að íslenzk skip eða önnur skip, leigð 

eða gerð út af íslenzkum m önnum  eða fyrir tækjum , er sigla milli ís lands og Stóra- 
Bretlands, skuli sigla tvö sam an eða fleiri báðar leiðir.

Nánari fyrirmæli um þetta efni skal setja i reglugerð.



2. gr.
Þegar sérstaklega stendur á, m á \e i ta  undanþágu frá  ákvæðum 1. gr., eftir þvi 

og með þeim hætti, er mælt verður í reglugerð, enda sé fy r ir  þvi séð, að hægt verði að 
afgreiða beiðnir um undanþágu án tafar  á hverri útflutningshöfn.

3. gr.
Brot á ákvæðum laga þessara eða reglugerðar varða sektum frá  1000—50000 

króna, enda liggi ekki þyngri refsing við að öðrum lögum. ítrekað brot getur og 
varðað missi ré ttar til sk ipstjórnar allt að 6 mánuði.

4. gr.
Mál vegna brota á ákvæðum laga þessara sæta meðferð opinberra mála.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Sþ. 721. Nefndarálit
uin till. til þál. um útvegun á efni til v irk junar  Andakílsár í Borgarfjarðarsýslu.

F rá  fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og leggur til, að hún verði sam þykkt óbreytt.

Alþingi, 10. apríl 1943.
F in n u r  Jónsson, Helgi Jónasson, Pétur Ottesen, 

form. fundaskr. frsm.
Páll Zóphóníasson. Lúðvík Jósefsson. Þóroddur Guðmundsson. 

Sigurður E. Hlíðar. Jónas Jónsson. Þorsteinn Þorsteinsson.

Nd. 722. Breytingartillaga
við frumv. til laga um dýrtíðarráðstafanir.

F rá  Ingólfi Jónssyni.

Við 7. gr. 1. málsgrein orðist svo:
Eftirta ldar breytingar skulu gerðar á gildandi skattalögum og sú upphæð, sem 

kem ur í r íkissjóðinn þeirra vegna, ganga í raforkusjóð.

Nd. 72.3. Breytingartillaga
>dð brtt. á þskj. 715 (Dýrtíðarráðstafanir) .

F rá  Eysteini Jónssyni.
Við 1. Till. orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að fengnu samkomulagi við Alþýðusamband 

íslands og Bandalag starfsm anna rikis og bæja, að greiðsla verðlagsuppbótar á kaup- 
gjald og laun fari fram  eftir þeirri vísitölu, sem byggð er á verðlaginu 1. dag þess 
m ánaðar eftir að lög þessi öðlast gildi.



Nd. 724. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um dýrtíðarráðstafanir.

F'lni.: Sigurður Bjarnason, Sigurður Kristjánsson.

Við 7. gr. Greinin falli niður.

Nd. 725. Breytingartillaga
við frv. til 1. um dýrtíðarráðstafanir.

F rá  Jóni Pálmasyni.

Við 7. gr. Orðin „eða ef nýbyggingarsjóður er orðinn ein milljón k ró n u r“ falli 
burt.

Nd. 726. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 722 [Dýrtíðarráðstafanir] .

F rá  Eysteini Jónssyni.

Niðurlag meginmáls brtt. orðist þannig, að í stað orðanna „ganga í ra forkusjóð“ 
komi: skal að hálfu ganga í raforkusjóð og að hálfu til þess að standast kostnað við 
væntanlegar endurbætur á lögum um alþýðutryggingar.

Nd. 727. Breytingartillaga
við frv. til laga um dýrtíðarráðstafanir.

F rá  Lúðvík Jósefssvni og Aka Jakobssyni.

Aftan við 7. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Ákvæði þessarar greinar skulu koma til fram kvæm da við álagningu skatta á 

tek jur ársins 1942.

Ed. 728. Frumvarp til laga
um dýrtíðarráðstafanir.

(E ftir  3. umr. í Nd.L

1. gr.
Auk skatta þeirra, sern í 6. gr. laga nr. 6 1935, sbr. 1. gr. laga nr. 20 1942, og i 

lögum nr. 21 1942 getur, skal árið 1943 leggja á tek ju r  ársins 1942 skatt, er nefnist 
verðlækkunarskattur, samkvæmt eftirfarandi reglum:



Af skattskyldum tekjum  lægri en 10000 kr. greiðist enginn verðlækkunarskattur.

Af 10— 11 þús. kr. greiðist 150 kr. af 10 þús. og 4 % af afg.
— 11— 1 2 -------- — 190 — — 11 — — 5 —■ —■
__ 12— 1 3 -------- 240 — — 12 -------- 6 -----------
— 13— 1 5 -------- 300 — — 13 — — 7 —. —.
— 15— 1 7 -------- 440 — — 15 -------- 8 -----------
— 17— 2 0 -------- 600 — — 17 -------- 9 -----------
— 20— 25 — — 870 — — 20 -------- 10---------
— 25— 30 -------- 1370 — — 25 -------- 13---------
— 30— 100 -------- 2020 — — 30 -------- 18---------
— 100—125 -------- — 14620 — — 100 -------- 15---------
— 125— 150 -------- — 18370 —- — 125 -------- 10---------
— 150—200 — — — 20870 — — 150 -------- 5 -----------
— 200 þús. og yfir — 23350 — — 200 -------- 0 — —

2. gr.
CJm álagningu, gjalddaga, lögtaksrétt, viðurlög og innheim tu verðlæíkkunar- 

skatts fer að lögum um eignar- og tekjuskatt  (sbr. lög nr. 20 20. mai 1942, 14. gr. a.).

3. gr.
R ík iss tjórn inni er heimilt, að fengnu samkoinulagi við félagasainbönd Iaun- 

þega, að ákveða, að í næsta mánuði eftir að lög þessi öðlast gildi, skuli greiðsla 
verðlagsuppbótar á kaupg jald  og laun fara fram  eftir þeirri vísitölu, sem byggð ei 
á verðlaginu 1. dag þess m ánaðar.

4. gr.
Skipa skal sex m anna nefnd, er finni grundvöll fy r ir  vísitölu framleiðslukostn- 

aðar landbúnaðarafurða, e r  fara skal eftir við ákvörðun verðs landbúnaðarvara, og 
hlutfall milli verðlags landbúnaðarvara  og kaupgjalds stéttarfélaga, er miðist við 
það, að he ildartek jur þeirra, er v inna að landbúnaði, verði í sem nánustu  samræmi 
við tek jur an n a rra  vinnandi stétta. Skal í því sambandi tekið tillit til þess verðs, sem 
fæst fy r ir  ú tf lu tta r  landbúnaðarafurðir.

Nefndin skal skipuð hagstofustjóra, og sé hann  formaður nefndarinnar, forstöðu- 
m anni búreikningaskrifstofu ríkisins, tveim m önnum  eftir tilnefningu Búnaðarfélags 
íslands, einum  m anni eftir tilnefningu Alþýðusambands Islands og einum m anni til- 
netndum  af Bandalagi s tarfsm anna ríkis og bæjarfélaga.

Nú verður nefndin  sammála uin vísitölu framleiðslukostnaðar landbúnaðaraf- 
u rða  og hlutfall milli verðlags á landbúnaðarafurðum  og kaupgjalds stéttarfélaga, og 
skal þá verð á landbúnaðarvörum  ákveðið í sainræmi þar við, m eðan núverandi 
ófriðarástand helzt. Þó er r ík isstjórninni heimilt að ákveða lægra verð á einstökum 
vörutegundum gegn framlagi ú r  ríkissjóði.

Nefndin skal l júka störfum og skiln áliti til r ík iss tjó rnarinnar fyr ir  15. ágúst 1943.

5. gr.
Þ a r  til verð landbúnaðarvara verður ákveðið samkvæmt fyrirm ælum  4. gr., 

er r ík isstjórninni heimilt, að fengnu samþykki Búnaðarfélags íslands, að ákveða 
verð þeirra  þannig:

Útsöluverð m jó lkur verði lækkað í allt að kr. 1.30 lítrinn og verð anna rra  mjólk- 
u ra fu rða  í samræmi við það. Læ kkun  á verðinu til framleiðenda verði hlutfallslega 
jö fn  þeirri læ kkun á vísitölu kauplagsnefndar, sem verður í næsta mánuði eftir að 
m jó lkurverðslæ kkunin  kem ur til framkvæmda, og verðið til þeirra  breytist síðan i 
samræmi við breytingar á vísitölunni, en að öðru leyti verði verðlækkunin  á m jó lk  og 
m jólkurafurðum  borguð ú r  rikissjóði.



Verð á kjöti, sem fyrirliggjandi er í landinu, er heimilt að lækka með framlagi 
úr  ríkissjóði, þannig að heildsöluverð á d ilkakjöti verði fært n iður i allt að kr. 4.80 
kg. og verð á öðrum  tegundum kjöts  í samræmi við það.

Ákvæði þessarar greinar um verðlag og rikisframlag falla ú r  gildi eigi síðar en 
15. september 1943.

6. gr.
R ík iss tjó rn inni er heimilt, ef sam kom ulag næ st við félagasambönd launþega 

eins og í 3. gr. segir, að leggja fram  ú r  rík issjóði allt að 3 millj. k róna  í sjóð til 
tryggingar gegn atvinnuleysi, og nefnist h an n  atvinnutryggingars jóður. Félags- 
m álaráðherra  setur reglugerð uin h lutverk og s tarfsem i sjóðsins.

7. gr.
Eftirta ldar breytingar skulu gerðar á gildandi skattalögum, og sú upphæð, 

sem kem ur í ríkrssjóðinn þeirra  vegna, skal að hálfu  ganga í rafo rkusjóð  og að 
hálfu  til þess að s tandas t  kostnað við væntanlegar end u rb æ tu r  á lögum um  alþýðu- 
tryggingar.

Skattfrelsi það, sern félögum er veitt samkvæmt 1. málsl. 3. málsgr. 3. gr. 1. nr. 
20/1942, skal n iður falla. Þau  félög, er um  ræðir í 3. gr. a. 1. nr. 6/1935, sem sjávarút- 
veg stunda, enn frem ur einstaklingar og sameignarfélög, er s tunda sjávarútveg sem 
aðalatvinnurekstur, skulu hafa skattfrelsi samkvæmt 2. málsl. 3. mgr. 3. gr. 1. nr. 
20/1942, enda skal allt varasjóðstillag og f rád rá t tu r  lagður í nýbyggingarsjóð, sbr.
b.—g.-lið 14. gr. sömu laga. Þegar nýbyggingarsjóður samkv. framansögðu er orðinn 
ja fnhá r  vátryggingarverði skips eða skipa skattþegns, eða ef nýbyggingarsjóður er 
orðinn ein milljón krónur, missir viðkomandi skattþegn það skattfrelsi, er um  ræðir 
í næsta málslið hér á undan. Þessi takm örkun  á skattfrjá lsu  nýbvggingarsjóðsfram- 
Jagi gildir þó ekki fy rr  en sjóðurinn hefur náð 200000 kr.

Ákvæði þessa rar  gre inar skulu koma til fram kvæ m da við álagningu skatta á 
tek ju r  ársins 1942.

8. gr.
Mál ú t  a f  brotum  á lögum þessum fara  að hætti opinberra  mála.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 729. Nefndarálit
nm frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 39 28. jan. 1935, um breyt. á 1. nr. 46/1921, um  af- 
stöðu foreldra til óskilgetinna barna.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt, en einstakir nefndarm enn áskilja sér 
þó rétt til þess að bera fram  breytingartillögur við það eða fylgja breytingartillögum, 
sem fram  kunna að koma.

Alþingi, 12. apríl 1943.

Garðar Þorsteinsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Áki Jakobsson, 
form. fundaskr. frsm.

Jö ru n d u r  Brynjólfsson. Gunnar Thoroddsen.



Ed. 730. Lög
um veiting ríkisborgararéttar.

(Afgreidd frá Ed. 12. apríl).

Samhljóða þskj. 718.

Nd. 731. Breytingartillaga
við frv. til 1. um heimild handa r ík isstjó rn inni til ákvörðunar um samsiglingu ís- 
lenzkra skipa milli Islands og Stóra-Bretlands.

Flm.: Jakoh  Möller.

F y r i r  orðið „samsiglingu“ i fyrirsögn frv. komi: samflot.

Sþ. 732. Þingsályktun
um heimild fyr ir  r ík isstjórnina til þess að láta byggja eða kaupa strandferðabát 
fy r ir  Austurland.

(Afgreidd frá Sþ. 12. apríl.)

Alþingi felur ríkisstjórninni að láta byggja vandaðan strandferðabát fyr ir  Aust- 
urland af hæfilegri stærð og ja fn fram t að hefja undirbúning  þess, að ríkið eignist 
hæfilega m arga strandferðabáta, sem reknir  verði í nánu  sambandi við aðalstrand- 
ferðaskip ríkisins.

Sþ. 733. Þingsályktun
um athugun á jarðeignamálum kaupstaða, kauptúna og sjávarþorpa.

(Afgreidd frá Sþ. 12. apríl.)

Alþingi á lyktar að skora á rík iss tjó rn ina að láta athuga með nefndarskipun 
eða á annan  hátt, hvernig megi veita kaupstöðum, kauptiinum  og sjávarþorpum  
eignar- og um ráðarétt  v fir  nauðsynlegum löndum og lóðum, með sanngjörnum  kjör- 
um, án þess að gengið verði of næ rri  hagsm unum  nágrannasveita þeirra, hvernig 
komið verði í veg fyr ir  óréttmæta verðhækkun á þessum löndum og afnotarétti 
þeirra, og hvernig tryggja megi, að verðhækkun á löndum og lóðum, sem verða 
kann  á fyrrnefndum  stöðum vegna meiri há tta r  opinberra framkvæmda, verði al- 
menningseign.

Athugun þessi fari fram í samráði við hlutaðeigandi bæjar- og sveitarstjórnir, 
eftir því, sem þurfa þykir, og sé henni lokið fvr ir  reglulegt Alþingi 1944.



Sþ. 734. Þingsályktun
um aukauppbót á styrki til skálda, rithöfunda, v isindam anna og listamanna.

(Afgreidd frá  Sþ. 12. apríl.)

Samhljóða þskj. 173.

Sþ. 735. Þingsályktun
um síldarmjöl til fóðurbætis.

(Afgreidd frá  Sþ. 12. apríl.)

Samhljóða þskj. 573.

Sþ. 736. Þingsályktun
um útvegun á efni til v irk junar  Andakílsár í Borgarfjarðarsýslu.

(Afgreidd frá  Sþ. 12. apríl.)

Samhljóða þskj. 661.

Ed. 737. Breytingartillögur
við frv. til 1. um dýrtíðarráðstafanir.

F rá  Gísla Jónssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Stofna skal sérstakan verðlækkunarsjóð til þess að halda niðri og lækka 

verðlag á nauðsynjavörum  í landinu og á þann  hátt að lækka verðvísitöluna, 
eftir því sem ríkisstjórninni þykir  nauðsynlegt til öryggis atvinnum álum  og fjár- 
málum þjóðarinnar. Ef nauðsynlegt þykir  að lækka eða afnema tolla á einstök- 
um vörutegundum til læ kkunar á verðvísitölu, skal það fé, sem rík issjóður missir 
við slikar ráðstafanir, greiðast ú r  verðlækkunarsjóði.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Tek jur verðlækkunarsjóðs skulu vera sem hér segir:

a. Lagt sé verðlækkunargjald, 1% — einn af hundraði —, á allan verzlunar- 
og a tv innurekstur í landinu, þar með talin sala fasteigna, verðbréfa og hvers 
konar lausafjár.

Ráðuneytið setur reglugerð um innheimtu, sem fram kvæm d skal mán- 
aðarlega, eftir því sem við verður komið.

b. R íkisstjórninni heimilast að taka handa sjóðnum allt að 10 — tíu — milljón 
króna  innlent skuldabréfalán til bráðabirgða, ef nauðsynlegt þykir. Skal lánið 
allt endurgreitt ú r  verðlækkunarsjóði, og m á eigi fella n iður gjald til hans 
fyrr  en tryggt er, að hann  geti greitt lánið að fullu.

3. Við 4. gr. 1 stað orðanna „gegn framlagi ú r  rikissjóði" í niðurlagi 3. málsgr. 
komi: gegn framlagi xir verðlækkunarsjóði.

4. Við 5. gr. í stað orðanna „úr rík issjóði“ í 2. og 3. málsgr. komi: iir verðlækkun- 
arsjóði.



5. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Til þess að standast kostnað við nauðsynlegar verklegar fram kvæm dir og 

ja fn fram t til þess að draga ú r  væntanlegu atvinnuleysi að loknum ófriði heim- 
ilast rik isstjórninni að gefa ú t  ríkisskuldabréf, allt að 20 m illjónum  króna, er 
seld séu nafnverði. Skulu bréfin vera vaxtalaus og afborgunarlaus þar til ári 
eftir að núverandi Evrópu-styrjöld er lokið, en greiðast ú r  þvi á næstu 5 áruin 
ásamt 5% ársvöxtum, eftir nánari  ákvæðum, er setja skal með reglugerð.

F já rhæ ðir  þær, sein einstaklingar, félög eða stofnanir verja til kaupa á slík- 
um bréfum, koma til f rád rá t ta r  við ákvörðun skattskyldra tekna, þó eigi hærri 
fjárhæð en sem nem ur 10% — tíu af hundraði — af hre inum  tek jum  viðkom- 
andi aðila.

Sþ. 738. Þingsályktun
um skipun nefndar til að gera tillögur um  fram tiðarafnot ja rða rinnar  Reykhóla.

(Afgreidd frá Sþ. 12. apríl.)

Alþingi á lyk tar að fela rík isstjórn  að skipa nú þegar fimm m anna nefnd til að 
gera nákvæm ar athuganir og tillögur um  fram tíðarnot ja rð a rin n ar  Reykhóla sem 
skólaseturs og tilraunastöðvar fyr ir  Vesturland. Nefndin verði þannig skipuð: einn 
m aður eftir tilnefningu Búnaðarfélags Islands, einn eftir tilnefningu hreppsnefndar 
Reykhólahrepps, einn eftir tilnefningu sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, einn 
eftir tilnefningu Breiðfirðingafélagsins í Reykjavík, og einn skipaður af ríkisstjórn- 
inni án  tilnefningar, og sé hann  formaður. Nefndin skili áliti sínu og tillögum fvriv
1. október 1943.

Sþ. 739. Þingsályktun
um ráðstafanir út af læknislausum héruðum.

(Afgreidd frá Sþ. 12. april.)

Samhljóða þskj. 644.

Sþ. 740. Þingsályktun
um  nefndarsk ipun  til að athuga skilyrði fy r ir  byggingu og rekstri  skipasmíða- 
stöðvar í Reykjavik og allsherjarskipulagi á s trandferðum  landsins.

(Afgreidd frá Sþ. 12. apríl.)

Sameinað Alþingi ályktar að skora á rík iss tjórn ina  að skipa, eftir tilnefningu 
þingflokkanna, fjó ra  m enn í nefnd til að:

1. R annsaka skilyrði fyr ir  byggingu og starfrækslu  fu llkom innar skipasmiða- 
stöðvar i Reykjavík.

2. Athuga og gera tillögur urn nýja skipun strandsiglinga, einkum um fyrirkomu- 
lag flóabáta og hversu bezt megi samræma ferðir þeirra við siglingar strand- 
ferða- og millilandaskipa.
Ríkisstjórnin skipar einn af nefndarm önnum  íorm ann. Nefndin fær, fyrir  at- 

beina rik iss tjórnarinnar ,  alla þá aðstoð við starf sitt, sem kunnáttum enn i þjón- 
ustu ríkisins geta veitt henni.



um  heimild handa  r ík iss tjó rn inn i til ákvörðunar um samflot íslenzkra ski])a milli 
íslands og Stóra-Bretlands.

(E ftir  3. umr. í Nd.)

1. gr.
R ik isstjó rn in  getur ákveðið með reglugerð, að íslenzk skip eða önnur skip, 

leigð eða gerð ú t  af íslenzkum  m önnum  eða fy r ir tæ k jum , er sigla milli Islands og 
Stóra-Bretlands, skuli sigla tvö sam an  eða fleiri báðar leiðir.

Nánari fyrirmæli um  þetta  efni skal setja  í reglugerð.

2. gr.
Þegar sérstaklega s tendur á, m á veita undanþágu  frá  ákvæ ðum  1. gr„ eftir 

því og með þeim hætti, er m ælt verður í reglugerð, enda sé fyrir  því séð, að hægt 
verði að afgreiða beiðnir um  undanþágu  án ta fa r  á hverri  ú tflu tn ingshöfn.

3. gr.
Brot á ákvæðum  laga þessara eða reglugerðar varða sek tum  frá  1000— 50000 

króna, enda liggi ekki þyngri refsing við að öðrum lögum. ítrekað brot getur og 
varðað missi ré tta r  til sk ips tjó rnar  allt að 6 mánuði.

4. gr.
Mál vegna brota  á ákvæðum laga þessara sæta meðferð opinberra mála.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Sþ. 742. Lög
um breyting á lögum nr. 76 27. jún í 1941, um brevting á lögum nr. 66 1940, um stríðs- 
slysatryggingu sjómanna.

(Afgreidd frá Nd. 12. apríl.)

Samhljóða þskj. 657.

Nd. 743. Breytingartillaga
við till. til þál. um útgáfu á Njálssögu.

F rá  Einari Olg'eirssyni.

Tillögugreinin orðist svo:
Neðri-deild Alþingis álvktar að skora á r ík isstjórnina að greiða fyrir  því, að 

Fornritaútgáfan geti vandað alveg sérstaklega til útgáfu Njálu á vegum Fornrita- 
útgáfunnar, þannig að hún geti m. a. verið prýdd m yndum  og teikningum beztu 
islenzku listamanna, og leggi ríkisstjórnin, að fengnum upplýsingum, það fyr ir  Al- 
þingi, hvað kosta mundi að hafa þessa vönduðu útgáfu svo ódýra, að sem flestir 
landsmenn gætu eignazt hana.

Ed. 741. Frumvarp til laga



Ed. 744. Nefndarálit
uni frv. til 1. uin dýrtíðarráðstafan ir .

F rá  f járhagsnefnd.

Fjórii' n e fndarm anna  (HG, LJóh, PM og StgrA) vilja eftir a tvikuni mæla 
með þvi, að frv. verði sam þykkt með nokkrum  hreytingum . E inn  nefn d arm an n a  
(BSt) te lur það mikið unnið með sam þykkt frv., að h an n  vill ekki setja  það í 
h æ ttu  með þvi að, gera brey tingar á því, svo að það þurf i  að ganga a f tu r  til Nd. 
seinasta starfsdag þingsins, og leggur því til, að það verði sam þykkt óhreylt. 
Skrifar h an n  því undir  nál. með fyrirvara.

Hinir f jó rir  nefn d arm en n irn ir  hera fram  eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Á efir 1. gr. komi ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi:

T ekjum  þeim, sem aflað er samkv. 1. gr., skal varið til að standast kostnað
þann, er ríkissjóður kann  að hafa af fram kvæm d 4. og 5. gr. laganna. Enn fremur 
skal verja 3 milljónum króna af tek junum  til þess að efla alþýðutrvggingar. 
Upphæðin greiðist til Tryggingarstofnunar ríkisins, og skal setja nánari ákvæði 
um  notkun fjárins um leið og endurskoðun fer fram á lögum um alþýðutrvgg- 
ingar.

2. Við 3. gr. Greinin falli niður.
3. Við 6. gr. Greinin falli niður.
4. Við 7. gr. Greinin falli niður.

Greinatalan breytist samkv. atkvgr.

Alþingi, 13. apríl 1943.

Pétur Magnússon, H. Guðmundsson, Steingr. Aðalstcinsson. 
form., frsm. fundaskr.

Bernharð Stefánsson, Lárus Jóhannesson. 
með fvrirvara.

Ed. 745. Frumvarp til laga
um dýrtíðarráðstafanir.

(Eftir  2. umr. í Ed.).

1. gr.
Auk skatta þeirra, sein í (i. gr. laga nr. (i 193ö, shr. 1. gr. laga nr. 20 1942, og í 

lögum nr. 21 1942 getur, skal árið 1943 leggja á tekjur ársins 1942 skatt, er ncfnist 
verðlækkunarskattur, sainkvæint el'tirfarandi reglum:

Af skattskyldum tekjum kegri en 10000 kr. greiðist enginn verðlækkunarskattur.

Af 10— 11 þús. kr. greiðist 150 kr. af 10 þús. og 4 %  af afg.
— 11— 12----------- — 1 9 0  11 — — 5 -----------------
— 12— 13----------  -  240----------  12 ---- 6 -------------
— 13— 15   — 300   13 --------  7 ---------- —
— 15— 17   — 440   15 — — 8 ---------- --

17 20 — — (100 — 17 --------  9 -------- —



Af 20— 25 þús. kr. greiðisl 870 kr. af 20 þús. og 10 af afg.
— 25— 30--------------- — 1370 — — 25 ----------  13 --------------
— 30— 100--------- — 2020---------- 30   18--------------
— 100—125------------  — 14620---------  100  l q --------------
— 125— 150--------------- — 18370---------  125   10 --------------
— 150—200--------------- — 20870 — — 150 ---------- 5 --------------
— 200 þús. og yfir — 23350---------  200   0 --------------

2. gr.
Tekjum þeim, sem aflað er samkv. 1. gr., skal varið til að standast kostnað þann, 

er ríkissjóður kann  að hafa af framkvæmd 4. og 5. gr. laganna. Enn frem ur skal verja 
3 miiliónuin króna af tekjunuin  til þess að efla alþýðutryggingar. Upphæðin greiðist 
til T ryggingarstofnunar ríkisins, og skal setja nánari  ákvæði uin notkun fjárins um 
leið og endurskoðun fer frain á lögum um alþýðutryggingar.

3. gr.
Um álagningu, gjalddaga, lögtaksrétt, viðurlög og innheim tu  verðlækkunar- 

skatts  fer að lögum um eignar- og tek juska tt  (slir. lög nr. 20 20. maí 1942, 14. gr. a.).

4. gr.
Skipa skal sex m anna nefnd, er finni grundvöll fyrir  vísitölu framleiðslukostn- 

aðar landbúnaðarafurða, er fara skal eftir við ákvörðun verðs landbúnaðarvara, og 
hlutfall milli verðiags landbúnaðarvara og kaupgjalds stéttarfélaga, er miðist við 
það, að heildartekjur þeirra, er vinna að kindbúnaði, verði í sem nánustu  samræmi 
við tekjur annarra  vinnandi stétta. Skal í því sambandi tekið tillit til þess verðs, sem 
fæst fyr ir  ú tf lu ttar landbúnaðarafurðir.

Nefndin skal skipuð hagstofustjóra, og sé hann  fo n n að u r  nefndarinnar, forstöðu- 
manni búreikningaskrifstofu ríkisins, tveim m önnum  eftir tilnefningu Búnaðarfélags 
íslands, einum m anni eftir tilnefningu Alþýðusambands íslands og einuin m anni til- 
nefndum af Bandalagi starfsm anna ríkis og bæjarfélaga.

Nú verður nefndin sammála um vísitölu framleiðslukostnaðar landbúnaðarafurða 
og hlutfall milli verðlags á landbúnaðarafurðuin  og kaupgjalds stéttarfélaga, og skal 
þá verð á landbúnaðarvörum  ákveðið í samræmi þar við, m eðan núverandi ófriðar- 
ástand helzt. Þó er rik isstjórninni heimilt að ákveða lægra verð á einstökum vöru- 
tegundum gegn framlagi ú r  ríkissjóði.

Nefndin skal ljúka störfum og skila áliti til r ík iss tjó rnarinnar fyr ir  15. ágúst 1943.

5. gr.
Þ a r  til verð landbúnaðarvara  verður ákveðið sam kvæ m t fyr irm æ lum  4. gr„ 

er r ík iss tjó rn inni heimilt, að fengnu sam þykki Búnaðarfélags íslands, að ákveða 
verð þeirra  þannig:

Útsöluverð m jólkur verði lækkað í allt að kr. 1.30 pr. ltr. og verð anna rra  mjólk- 
urafurða í samræmi við það. Lækkun á verðinu til framleiðenda verði hlutfallslega 
jöfn  þeirri lækkun á vísitölu kauplagsnefndar, sem verður í næsta mánuði eftir að 
m jólkurverðslækkunin kem ur til framkvæmda, og verðið til þeirra breytist síðan í 
samræmi við breytingar á visitölunni, en að öðru leyti verði verðlækkunin á mjólk og 
m jólkurafurðum  borguð ú r  ríkissjóði.

Verð á kjöti, sem fvrirliggjandi er í landinu, er heimilt að lækka með framlagi 
ú r  ríkissjóði, þannig' að heildsöluverð á dilkakjöti verði fært n iður í allt að kr. 4.80 
pr. kg. og verð á öðrum tegundum kjöts í samræmi við það.

Ákvæði þessarar greinar um verðlag og ríkisframlag falla úr gildi eigi siðar en 
15. september 1943.



6. gr.
Mál út af brotum  á lögum þessum fara að hælti opinberra mála.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 746. Lög
um heimild handa rík isstjórninni til ákvörðunar nm samflot íslenzkra skipa milli 
íslands og Stóra-Bretlands.

(Afgreidd frá Ed. l.‘h apríl).

Samhljóða þskj. 741.

Nd. 747. Lög
um viðauka við lög nr. 159 28. jan. 1935, nni breyting á lögum nr. 40/1921, uin afstöðu 
foreldra til óskilgetinna barna.

(Afgreidd frá Nd. 13. apríl).

Samhljóða þskj. 028.

Nd. 748. Þingsályktun
uin útgáfu á Njálssögu.

(Afgrcidd frá Nd. 13. apríl).

Samhljóða þskj. 090.

Ed. 749. Breytingartillaga
við frv. til 1. um dýrtíðarráðstafanir.

F rá  Bernharð Stefánssyni.

Við 1. gr. Aftan við greinina bætist ný  málsgr., svo hljóðandi:
Skattfrjálst nýbyggingarsjóðstillag, sern einstaklingum og sameignarfélögum, er 

stunda sjávarútveg sem aðalatvinnurekstur, er heimilað samkv. g-lið 14. gr. laga nr. 
20 1942, skal hækka í. OOVá'r af hreinum árstekjum  þeirra af útgerð. Þessi hækkun 
skal þó eigi koma til greina hjá þeim einstaklingum eða sameignarfclögum, sem lagt 
hafa í nýbyggingarsjóð 200000 kr. eða þar yfir. Ákvæði þessi koma til framkvæmda 
við álagningu skatta á tek jur ársins 1942.



Ed. 750. Breytingartillaga
við frv. til 1. um dýrtíðarráðstafanir.

F rá  Brynjólfi Bjarnasyni.

Yið 5. gr. 1. málsl. 2. málsgr. orðist þannig:
Útsöluverð m jólkur í Reykjavík verði la'kkað í allt að kr. 1.30 pr. ltr. og verð 

annarra  m jó lkurafurða í samræmi við það. Útsöluverð m jólkur annars  staðar á land- 
inu lækki hlutfallslega jafnmikið.

Ed. 751, Breytingartillaga
við frv. til I. um dýrtíðarráðstafanir.

F rá  meiri hl. fjárhagsnefndar.

Við 1. gr. Við greinina ba'tist:
Skattfrjálst nýbyggingarsjóðstillag einstaklinga og sameignarfélaga, sem stunda 

sjávarútveg sem aðalatvinnurekstnr, skal hækka frá  því, er segir í g-lið 14. gr. laga 
nr. 20/1942, ú r  20/f í 331 •»'- af hre inum  árstekjum  þeirra. Akvæði þetta skal koma 
til framkvæmda við álagningu skatta á tek jur ársins 1942.

Ed. 752. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þskj. 749 [Dýrtíðarráðstafanir].

F rá  Ingvari Pálmasyni.

I stað „200000 k r .“ komi: 300000 kr.

Nd. 753. Frumvarp til laga
um dýrtíðarráðstafanir.

(Eflir  3. uinr. í Ed.)

1. gr.
Auk skatta þeirra, sem í 0. gr. laga nr. 6 193á, sbr. 1. gr. laga nr. 20 1942, og í 

lögum nr. 21 1942 getur, skal árið 1943 leggja á tck jur ársins 1942 skatt, er nefnist 
verðlækkunarskattur, sainkvæmt eftirfarandi regluni:

Af skattskyldum tekjuin lægri en 10000 kr. greiðist cnginn verðlækkunarskattur.

Af 10— 11 þús. kr. greiðist 150 kr. af 10 þús. og 4 % af afg.
— 11— 1 2 ------------  — 1 9 0 --------- 1 1 -------------- 5 -------------
— 12— 13 -------------  — 240   12   6 ------- -
— 13— 15 -----------------— 300   13   7 --------



600 — — 17 — — 9 -------------
870 — — 20 — _ _ i o -------------

1370 — — 25 — — 13------- -----
2020 — — 30 — _  18-------------

14620 — — 100 — _  i ^ ------------
18370 — — 125 — — 10-------------
20870 — — 150 — — 5 -------------
23350 — — 200 — — 0 ------- —

Af 15— 17 þús. kr. greiðist 440 kr. af 15 þús. og 8 % af afg.
— 17— 2 0 -------------- —
— 20— 25 --------
— 25— 30 --------
— 30— 100  -------
— 100—125 — —
— 125— 150 --------
— 150—200 --------
— 200 þús. og yfir —

Skattfrjálst nýbyggingarsjóðstillag einstaklinga og sameignarfélaga, sem stunda 
sjávarútveg sem aðalatvinnurekstur, skal hækka frá því, er segir í g-lið 14. gr. laga 
nr. 20/1942, ú r  20r/  í 33(4% af hreinum árstekjum  þeirra. Ákvæði þetta skal koma 
til fram kvæm da við álagningu skatta á tek jur ársins 1942.

2. gr.
Tekjum  þeim, sem aflað er sainkv. 1. gr., skal varið til að standast kostnað þann, 

er ríkissjóður kann  að hafa af framkvænid 4. og 5. gr. laganna. Enn frem ur skal verja 
3 milljónum króna af tek junum  til þess að efla alþýðutryggingar. Upphæðin greiðist 
til Tryggingarstofnunar ríkisins, og skal setja nánari ákvæði um notkun  fjárins um 
leið og endurskoðun fer fram á lögum um alþýðutryggingar.

3. gr.
Um álagningu, gjalddaga, lögtaksrétt, viðurlög og innheim tu verðlækkunar- 

skatts fer að lögum um eignar- og tek juskatt (sbr. lög nr. 20 20. maí 1942, 14. gr. a.).

4. gr.
Skipa skal sex m anna nefnd, er finni grundvöll fyrir  visitölu framleiðslukostn- 

aðar landbúnaðarafurða, er fara skal eftir við ákvörðun verðs landbúnaðarvara, og 
h lutfall milli verðlags landbúnaðarvara og kaupgjalds stéttarfélaga, er miðist við 
það, að heildartek jur þeirra, er vinna að landbúnaði, verði í sem nánus tu 'sam ræ m i 
við tek ju r  annarra  vinnandi stétta. Skal i því sambandi tekið tillit til þess verðs, sem 
fæst fyr ir  ú tf lu tta r  landbúnaðarafurðir.

Nefndin skal skipuð hagstofustjóra, og sé hann  formaður nefndarinnar, forstöðu- 
m anni búreikningaskrifstofu ríkisins, tveim m önnum  eftir tilnefningu Búnaðarfélags 
íslands, einum manni eftir tilnefningu Alþýðusainbands íslands og einum m anni til- 
nefndum af Bandalagi s tarfsmanna ríkis og bæjarfélaga.

Nú verður nefndin sammála uin visitölu fram leiðslukostnaðar landbúnaðarafurða 
og hlutfall milli verðlags á landbúnaðarafurðum  og kaupgjalds stéttarfélaga, og skal 
þá verð á landbúnaðarvörum  ákveðið í samræmi þar við, meðan núverandi ófriðar- 
ástand helzt. Þó er ríkisstjórninni heimilt að ákveða lægra verð á einstökum vöru- 
tegundum gegn framlagi ú r  ríkissjóði.

Nefndin skal ljúka störfuin og skila áliti til r ík iss tjó rnarinnar fyr ir  15. ágúst 1943.

5. gr.
Þ ar  til verð landbúnaðarvara verður ákveðið samkvæmt fyrirmælum  4. gr., 

er rík isstjórninni heiinilt, að fengnu samþykki Búnaðarfélags íslands, að ákveða 
verð þeirra þannig:

Útsöluverð m jólkur verði lækkað í allt að kr. 1.30 pr. ltr. og verð annarra  mjólk- 
u rafurða í samræmi við það. Lækkun á verðinu til framleiðenda verði hlutfallslega 
jöfn þeirri lækkun á vísitölu kauplagsnefndar, sem verður í næsta inánuði eftir að 
m jólkurverðslækkunin  kenuir til framkvæmda, og verðið til þeirra  breytist síðan í 
samræmi við brevtingar á vísitölunni, en að öðru leyti verði verðlækkunin á mjólk og 
m jólkurafurðum  borguð ú r  ríkissjóði.



Verð á kjöti, sein fyrirliggjandi er i landinu, er heimilt að lækka með framlagi 
lir ríkissjóði, þannig að heildsöluverð á dilkakjöti verði fært n iður í allt að kr. 4.80 
kg og verð á öðrum tegundum kjöts i samræmi við það.

Ákvæði þessarar greinar um verðlag og ríkisframlag falla ú r  gildi eigi síðar en
15. september 1943.

6. gr.
Mál út af broluni á löguin þessum fara að hætti opinberra mála.

7. gr.
Lög Jiessi öðlast Jiegar gildi.

Nd. 754. Lög
u m d ý r t í ð a r r á ð s t a f a n i r .

(Afgreidd frá Nd. 13. apríl).

Samhljóða Jiskj. 753.



l 'as lanefnd ir  Sj>.: I ' já rve it inganefnd .

Sþ. 755. Nefndaskipun.
(61. löggjaí'arþing.)

I.
Fastanefndir.

A.
í  sameinuðu þingi.

1. F j á r v c i t i n g r i n e f m l :
P étu r  Ottesen,
Lúðvík Jósefsson,
Eysteinn Jónsson ,1)
Þorste inn  Þorsteinsson,
F in n u r  Jónsson, forrnaður,
Jónas Jónsson,
S igurður E. Hlíðar,
Þ óroddur Guðmundsson,
Helgi Jónasson, fundaskrifari .

T i 1 h e n n a r v í s a ð :
1. Frv. til fjárlaga fyrir  árið 1943 (1, n. 2682).

Frsm .: F in n u r  Jónsson.
2. Till. til þál. um undanþágu á aðflulningstollum af efni til vatnsveitu Víkur-

kauptúns (10).
Nefndarálit kom  ekki.

3. Till. til þál. uin heimild fvr ir  rik iss tjó rn ina til jress að áhyrgjast fyr ir  Akur-
evrarbre lán til aukningar Laxárv irk juninni og raforkuveitu  A kureyrar 
(18).

Nefndarálit kom ekki.
4. Till. til þál. um endurgreiðslu á l'é þjóðleikhússjóðs (26).

Nefndarálit kom ekki.
5. Till. til þál. um flutningastyrk lil hal’nleysishéraða landsins (39).

Nefndarálit kom ekki.
6. Till. til þál. um undanþágu á aðflutningstolhim á aðfluttu efni til rafvirkj-

ana (40, n. 572 (meiri hl.) og 594 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Þorsteinn Þorsteinsson.
Frsm. minni hl.: Þóroddur Guðmundsson.

7. Till. til þál. iim endurgreiðslu á fé hvggingarsjóðs verkam anna (77).-
Nefndarálit kom ekki.

8. Till. til þál. iiin lirúargerð á Hvítá h já  Iðu i Árnessýslu (74).
Nefndarálit kom ekki.

9. Till. til þál. um heimild fyr ir  rík iss tjó rn ina  til þess að ábyrgjast fvrir  Reyðar-
fjarðarhrepp  lán til aukningar raforkuveitu  hreppsins (85).

Nefndarálit kom ekki.

1) Sæti h ans  í nefnd inn i  tók 6. j an .  Páll Z óphóníasson.
2) T ö lu rn a r  in n a n  sviga ták n a  n ú m e r  á þ ingsk jö lum ,  og eru ekki talin ö n n u r  þ in g sk ja la n ú m e r  

en þau,  sem m álið bar,  þá e r  því v a r  til n e fn d a r  visað, svo og þau,  e r  n e fn d ará l i t  ( skam m sta fað :  
n.) h lu tu .  Sam a er  um  mál, en n e fn d i rn a r  flvtja.



l 'as íanefnd ir  Sþ.:  F já rve i t inga-  og a llshe r ja rnc fnd ir .

10. Till. lil þál. um hæ tur vegna fjárskaða í N orður-ísafjarðarsýslu  (91).
Nefndarálit kom ekki.

11. Till. til þál. um verðuppbætur á ú tflu tt  refa- og m inkaskinn  (79, n. 552).
Frsm .: Páll Zóphóníasson.

12. Till. til þál. um  aukauppbót á styrki til skálda, rithöfunda, vísindam anna og
listamanna (173, n. 626 (meiri hl.) og 593 (minni h l.)) .

Frsm. meiri hl.: Jónas Jónsson.
Frsm. minni hl.: Þóroddur Guðmundsson.

13. Till. til þál. u m  raforkum álaábyrgðir í Suður-Þingeyjarsýslu (139).
Nefndarálit kom ekki.

14. Till. til þál. um fjarstýrð  talskeytamóttökutæki í Vestmannaeyjum (377, n.
608).

Frsm .: F in n u r  Jónsson.
15. Till. til þál. uin skipun milliþinganefndar í póstmálum (479, n. 666).

Frsin.: Páll Zóphóníasson.
16. Till. til þál. uni heimild fyr ir  r ík isstjó rn ina til þess að bvggja eða kaupa strand-

ferðabát fyr ir  A usturland (527, n. 677).
Frsm .: Jónas Jónsson.

17. Till. til þál. uni heimild fyr ir  r ík isstjórnina lil þess að kaupa gistihúsið Val-
höll (579, n. 625).

Frsm .: Jónas  Jónsson.
18. Till. til þál. uni, að ríkið taki á leigu sí ldarbræðsluverksm iðjuna Ægi í Krossa-

nesi (501, n. 652).
Frsin.: F in n u r  • Jónsson.

19. Till. til þál. uni heimild fyr ir  r ík isstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir
rafveitu ísafja rðarkaupstaðar og Eyrarhrepps (631, n. 653).

Frsm .: F in n u r  Jónsson.
20. Till. lil þál. iiin útvegun á efni til v irk junar  Andakílsár í Borgarfjarðarsýslu

(661, n. 721).
F rsm .: P é tu r  Ottesen.

2. Al lsher jarnefmi:
Gísli Sveinsson, formaður,
Sigfús S igurhjartarson, fundaskrifari,
Páll Zóphóníasson,
Gísli Jónsson,
Asgeir Asgeirsson,
Sigurður Þórðarson,
Jón  Sigurðsson.1)

T i l  h e n n a r  v í s a ð :
1. Till. til þál. 11111 ú lvarpsfréttir  (3, n. 65).

Frsm .: Gísli Jónsson.
2. Till. til þál. uni tilhögun flutninga á langleiðuni (9, n. 61).

Frsm .: Gísli Sveinsson.
3. Till. til þál. um milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum (35, n. 332).

Frsm.: Sigfús Sigurhjartarson.
4. TiII. til þál. uiii beitumál vélbátaútvegsins (38, n. 170).

Frsm .: Sigurður Þórðarson.
5. Till. til þál. uiii ráðstafanir til eflingar íslenzkum landbúnaði (53, n. 335).

Frsm .: Páll Zóphóníasson.

1) I n e fnd ina  var  i ö n dve rðu  kosinn  G u n n a r  I 'horoddsen, en  þ a u  rnannask ip t i  u rð u  í nefnd- 
inn i  þeg ar  i þ in g b y r ju n ,  að JS tók  sæti l ians þar.



Fasldneftidir Sji.: Allsherjar-,  u tan r ik ism ála - ,  k jörbréfa-  og þ in g fa ra rk au p sn efn d ir .

6. Till. til þál. uni kaup  á k jarnfóðri og rannsókn á úthliilun síldarnijöls á síð-
astliðnu hausti  (27, n. 226).

Frsm .: Gísli Sveinsson.
7. Till. til þál. uin undirbúning verklegra franikvæinda eftir slvrjöldina og endur-

skoðun á skipulagi s tóra tv innurekstrar  í landinu (55, n. 333).
Frsm .: Asgeir Ásgeirsson.

iS. Till. til þál. uiii flugniál íslendinga (64, n. 169).
Frsm .: Gísli Jónsson.

9. TiII. til þál. uni rannsókn á v irk jun  Lagarfoss (175, n. 469).
Frsni.: Sigfús Sigurhjartarson.

19. Till. til þál. uni áætlun uni kostnað við raforkuvcilur í Suðui-Þingeyjarsýslu 
(140, n. 592).

Frsin.: Páll Zóphóníasson.
11. Till. til þál. uin niilliþinganefnd í jarðeignaináluin kaupslaða, kauptúna og

sjávarþorpa (504, n. 589).
Frsm .: Asgeir Asgeirsson.

12. Till. til þál. uni skipun nefndar til rannsóknar á Þornióðsslysinu 18. fehr. 1943
(523, n. 614 (ineii'i hl.) og 642 (niinni h l . ) ).

Frsni. nieiri hl.: Gisli Sveinsson.
Frsni. niinni hl.: Sigfús Sigurhjartarson.

13. Till. til þál. uni að trvggja Kennaraskóla íslands henlugl land við jarðhita  í
sveit (578).

Nefndarálit koni ekki.
14. Till. til þál. uni skipun nefndar til að gera tillögur uni fram tíðarafnot jarðar-

innar  Reykhóla (588, n. 667).
Frsm .: Gísli Jónsson.

15. Till. til þál. uni nefndarskipun til að athuga skilvrði fyr ir  byggingu og rekstri
skipasniíðastöðvar í Revkjavik og allsherjarskipulagi á strandferðuin lands- 
ins (627, n. 666).

Frsm.: Gísli Sveinsson.

Utnnríkif fmálanefnd:
Ólafur Thors,
E inar Olgeirsson, varaforniaður, 
Rjarni Ásgeirsson, fonnaður,
Magnús Jónsson,
Stefán Jóh. Stefánsson, fundaskrifari, 
Herm ann Jónasson,
Jóhann  Jósefsson.

Kjörbréfanefnd:

Varanienn:
Garðar Þorsteinsson, 
Rrvnj ó 1 fu r Rj arnason , 
Eysteinn Jónsson, 
R jarni Renediktsson, 
Ásgeir Ásgeirsson,
Páll Zóphóníasson, 
Pclur Magnússon.

Þorsteinn Þorsteinsson,
Áki Jakobsson, fundaskrifari,
H ennann  Jónasson, forniaður,
P é tu r  Magnússon,
F in n u r  Jónsson.

Henni falið að láta fara fram rannsókn aí' tilefni vottorðs Kristjáns Jens- 
sonar í sanibandi við kosninguna á Snæfellsnesi.

Nefndarálit koin ekki.

5. Þ ing fararkaupsnefnd:
Sigurður Kristjánsson, formaður, 
Áki Jakobsson,



Fasiancfnd ir  S j i . : P ing fa ra rk au p sn e fn d .  - Ed.:  k já rh ag sn e fn d .

Páll Zóphóníasson, fundaskrifari,
Sigurðui; E. Hlíðar,
Ásgeir Ásgeirsson.

B.
í efri deild:

1. Fjárhagsnefnd:
Pétur Magnússon, formaður,
H araldur Guöinundsson, fundaskrifari,
Bernharð Stefánsson,
Lárus Jóhannesson,
Steingríinur Aðalsteinsson.

T i 1 h e n n a r  v í s a ð :
1. Frv. til 1. um  brevt. á 1. nr. 36 28. nóv. 1919, uin þ ingfararkaup  alþingismanna

(81, n. 1981."
Frsm .: Bernharð Stefánsson.

2. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 63 28. jan. 1935, um útflutningsgjald (131).
Nefndarálit kom ekki.

3. Frv. til 1. um framlenging á gildi 1. nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu h / f
Eimskipafélags íslands (102, n. 254).

F rsm .: Lárus Jóhannesson.
4. Frv. til 1. uiii innflutning og gjaldeyrismeðferð (192, n. 214).

F rs m . : H araldur Guðmundsson.
5. Frv. til 1. uiii breyt. á 1. nr. 27 23. júní 1932, uin samgöngubætur og fyrirhleðslur

á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts (195, n. 368).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.

6. Frv. til 1. uni brevt. á 1. nr. 98 9. júlí 1941, um  heimild fyr ir  rík iss tjórn ina til
ráðstafana og tek juöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna 
(196, n. 525).

Frsin.: H araldur Guðmundsson.
7. Frv. til 1. uiii heimild fvr ir  bæjar- og sveitarstjórnir til litsvarsinnheimtu árið

1943 (322, n. 354)."
Frsm.: Pétur Magnússon.

8. Frv. til 1. uni verðlag (349, n. 379).
F rsm .: Pétur Magnússon.

9. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 87 9. júlí 1941, um viðauka við 1. nr. 84 6. júlí 1932,
uni bifreiðaskatt o. fl. (222, n. 524).

Frsm.: Bernharð Stefánsson.
10. Frv. til I. uni brevt. á 1. nr. 98 3. maí 1935, uni v irk jun  F ljó taár (71, n. 571).

Frsm.: Pétur Magnússon.
11. F'rv. til 1. 11111 innheimtu skatta og ú lsvara (485).

Nefndarálit kom ekki.
12. Frv. til 1. uni lífevrissjóð s tarfsm anna ríkisins (508).

Nefndarálit kom ekki.
13. Frv. til 1. um lífevrissjóð barnakennara  og ekkna þeirra (509).

Nefndarálit kom ekki.
14. Frv. til I. um breyt. á I. nr. 105 1940, iiin brevt. á 1. nr. 62 30. des. 1939, um

tollskrá o. fl. (482, n. 685).
Frsm.: H araldur Guðmundsson.

15. Frv. til 1. um dýrtíðarráðstafan ir (728, n. 744).
F rs m . : Pétur Magnússon.



F a sh m e fn d ir  l id .:  F já rhags- ,  sa rngöngum ála-  og lan d b ú n a ð a rn e fn d i r .

N e f n d i n  f l u t t i :
F n '.  til 1. um  breyt. á 1. nr. 44 19. júní 1933, uni s tofnun happdrættis  fyrir  

ísland (208).
F rs m . : Pétur Magnússon.

2. Snmgöngumálanefnd:
Gísli Jónsson, formaður,
Brynjólfur Bjarnason,
Ingvar Pálmason, fundaskrifari .

T i 1 h  e n n a r v í s a ð :
1. Frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933, og 1. iim brevt. á þeim

]., nr. 72 1936 og nr. 109 1940 (15).
Nefndarálit kom ekki.

2. Frv. til 1. um breyt. á ]. nr. 32 23. júní 1932, iim brúargerð ir (113, n. 457).
F rsm .: Ingvar Pálmason.

3. L andbún að ar ncf nd:
Þorsteinn Þorsteinsson,
Kristinn Andrésson,
Páll Hermannsson, formaður,
E ir íku r  Einarsson, fundaskrifari,
H ara ldur Guðniundsson.

T i 1 h  e n n a r v í s a ð :
1. Frv. til 1. um  heimild til þess að selja jarðe ignirnar Stagtey og Sperðlahlíð

(6, n. 121).
Frsm .: Páll H ennannsson.

2. Till. til þál. uin skógræktarstöð í Hvammi í Dölum (25, n. 84).
Frsm .: Þorsteinn Þorsteinsson.

3. Frv. til 1. um skólasetur á Reykhólum (90, n. 550).
Frsm .: Páll Hermannsson.

4. Frv. til 1. uiii breyt. á 1. nr. 2 9. jan. 1935, iim ráðstafanir til þess að greiða
fvrir  viðskiptum með s lá tu rfjá rafu rð ir  og ákveða verðlag á þeim (89, 
n. 375).

Frsm .: Kristinn Andrésson.
5. b'rv. til 1. um brevt. á jarðræktarlögum, nr. 54 4. júlí 1942 (94).

Nefndarálit koin ekki.
6. Frv. til 1. um brevt. á jarðræktarlöguni, nr. 54 4. júlí 1942 (100, n. 234 (minni

h l .), n. 260 (meiri h l .) ) .
Frsni. m inni hl.: Þorsteinn Þorsteinsson.
Frsm. meiri hl.: Páll Hermannsson.

7. F’rv. til 1. uiii heimild til þess að selja h lu la  úr landi ja rða rinnar  Viðvíkur í
Skagafirði (32).

Nefndarálit kom ekki.
8. Frv. til I. 11111 breyt. á 1. nr. 24 12. júní 1939, um dýralæ kna (116, n. 200).

Frsm .: E irikur Einarsson.
9. Frv. til 1. iiin breyt. á 1. nr. 100 14. maí 1940, uni skógrækt (155, n. 261).

Frsm .: Þorsteinn Þorsteinssón.
10. Frv. til 1. uiii sölu á spildu ú r  Neslandi í Selvogi (185, n. 305 (meiri hl.), n.

■342 (minni h l.)) .
F’rsm. meiri hl.: E ir íku r  Einarsson.
Frsm. m inni hl.: Páll Hennannsson.

11. Frv. til 1. um búfjártryggingar (237, n. 325).
F rsm .: Þorsteinn Þorsteinsson.



12. Frv. til 1. um  framlög til kynnisferða sveitafólks (247, n. 262).
Frsm .: H ara ldur Guðmundsson.

Frv. tekið síðar til meðferðar í deildinni sem nýtt frv. væri og vísað til nefnd- 
a r inna r  af ný ju  (473, n. 570 (minni hl.), n. 591 (annar  minni h l .)). 

Frsm. m inni hl.: Þorsteinn Þorsteinsson.
Frsm. annars  minni hl.: H araldur Guðmundsson.

13. Frv. til 1. uni verzlun með kar tö f lu r  o. fl. (401, n. 494).
F rsm .: Páll Hermannsson.

14. Frv. til 1. uni breyt. á jarðræktarlögum, nr. 54 4. júlí 1942 (470, n. 574).
Frsm .: E iríkur Einarsson.

4. Sjávan' itvegsnefnd:
Gísli Jónsson, fonnaður,
Guðunm dur í. Guðniundsson, fundaskrifari,
Ingvar Pálmason.

T i l  h e n n a r  v í s a ð :
1. Frv. til I. um brevt. á 1. nr. 93 25. sept. 1942, um  að reisa ný ja r  síldarverk-

smiðjur (33, n. 130 (minni hl.), n, 133 (meiri h l.)) .
Frsm. minni hl.: Gísli Jónsson.
Frsm. meiri hh : Ingvar Pálmason.

2. Frv. til I. uin brevt. á hafnarlögum  fvrir  Húsavík, nr. 38 19. júní 1933 (142, n.
311).

Frsm.: Gísli Jónsson.
3. Frv. til I. uni brevt. á I. nr. 110 9. okt. 1941, um fiskveiðasjóð íslands (239> n.

326).
F rsm .: Gisli Jónsson.

4. Frv. til I. uiii hreyt. á hafnarlögum  fyrir  H afnarf jarðarkaupstað , nr. 30 14.
júní 1929 ( 230, n. 319).

Frsm .: Guðniundur I. Guðmundsson.
5. Frv. til I. uiii hrevt. á I. nr. 58 28. jan. 1935, 11111 hafnargerð á Hornafirði (68,

n. 329).
F r s m . : Ingvar Páhnason.

6. Frv. til 1. um  lendingarhætur í Bakkagerði í Borgarfirði (72, n. 315).
Frsm .: Ingvar Páhnason.

7. Frv. til hafnarlaga fyr ir  Keflavík (215, n. 316).
Frsm .: Guðmundur í. Guðmundsson.

8. I'rv. iil I. um jöfnunarsjóð aflahluta (306, n. 475).
Frsin.: Gísli Jónsson.

9. Frv. til 1. imi lendingarbætur á Vattarnesi við Reyðarfjörð (449, n. 476).
Frsm .: Ingvar Pálmason.

10. Frv. til 1. uiii breyt. á 1. nr. 51 27. júní 1941, uin breyt. á 1. nr. 1 5. jan. 1938,
um síldarverksmiðjur ríkisins (500, n. 665 (meiri lil.), n. 698 (minni h l.)) .  

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni hk: Gísli Jónsson,

11. Frv. til 1. imi frestun á framkvæmd 1. nr. 60 7. maí 1940, uin síldartunnur
(655, n. 676).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
12. Frv. til 1. uni heimild handa r ík isstjórninni til ákvörðunar um samsiglingu

íslenzkra skipa milli íslands og' Stóra-Bretlands (675, n. 701 (minni hk), 
n. 702 (meiri h k )) .

Frsni. minni hk: G uðm undur I. Guðmundsson.
Frsm. meiri hk : Gísli Jónsson.

Fustunefndir  Ed .:  L an d b ú n a ð a r -  og s jávarú tvegsnefndir .



Fastanefnd ir  Hrf.: Iðnaðar- ,  m e n n ta m á la -  og a llsherjarnefnciir .

1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.

4. Till.

5. Frv.

6. Frv.

7. Frv.

8. Frv.

1. Frv. 

2 Frv. 

3. Frv.

5. Iðnaðarnefnd:
Gísli Jónsson,
Guðm undur I. Guðmundsson, formaður,
Páll Hermannsson, fundaskrifari.

Til nefndarinnar var engu máli visað.

6. Menntamálanefnd:
E iríku r  Einarsson, formaður,
Kristinn Andrésson, fundaskrifari ,
Jónas Jónsson.

T i 1 h e n n a r v í s a ð :
til 1. um  kaup á Vesturheimsblöðunum Heimskringlu og Lögbergi (87).

Nefndarábt kom ekki. 
til 1. um afnám  1. nr. 127 9. des. 1941, um  viðauka við 1. nr. 13 20. okt. 
1905, um rithöfundarétt  og prentrétt  (120, n. 575 (1. m inni h 1.), n. 590 
(2. minni hl.), n. 605 (3. m inni h l.)) .

Frsm. 1. minni hl.: Kristinn Andrésson.
Frsin. 2. minni hl.: E ir íkur Einarsson.
Frsin. 3. m inni hl.: Jónas Jónsson. 

til 1. um breyt. á 1. nr. 7 12. apríl 1928, uin m enntamálaráð íslands (118, 
n. 601 (meiri hl.), n. 700 (minni h l.)) .

Frsin. meiri hl.: Kristinn Andrésson.
Frsin. m inni hl.: Jónas Jónsson. 

til þál. um  heim ildasöfnun frá útlöndum  11111 frainlög úr ríkissjóði í
nokkrum  löndum til skálda og listamanna (141).

Nefndarálit kom ekki. 
til 1. um stofnun emba'ttis háskólahókavarðar við Háskóla íslands (146, 
n. 295).

Frsm .: Kristinn Andrésson. 
til I. uni lireyt. á 1. nr. 13 20. okt. 1905, uni rithöfundarétt  og prentrétt
(202, n. 499 (meiri hl.), n. 526 (minni l i l . )).

Frsm. meiri hl.: Kristinn Andrésson.
Frsin. íninni hl.: Jónas Jónsson. 

til I. um litgáfurétt að uppdrá ttum  af Islandi (275).
Nefndarálit koin ekki. 

til I. um  Kennaraskóla Islands (577, n. 635 (meiri lil.), n. 649 (minni hl.)). 
Frsm . meiri hl.: Kristinn Andrésson.
Frsm. niinni hl.: Jónas Jónsson.

7. Al lsher jarnefnd:
Bjarni Benediktsson, formaður,
Guðmundur I. Guðmundsson, fundaskrifari,
Herm ann Jónasson,
Lárus Jóhannesson,
Brynjólfur Bjarnason.

T i 1 h  e n n  a r  v í s a ð :
til 1. 11111 orlof (13, n. 135 og 240 (frhnál.) ) .

Frsm .: Guðm undur I. Guðmundsson. 
til I. uiii breyt. á I. nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis (46, n. 199).

F rs m . : Bjarni Benediktsson. 
til 1. um greiðslu íslenzkra afurða (49, n. 259).

Frsm .: Bjarni Benediktsson.



4. Frv. til 1. iini stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavikur (54, n. 172 (meiri hl.),
n. 250 (ininni hl.)).

Frsm. meiri hl.: B jarni Benediktsson.
Frsm. minni hl.: Guðmundur í. Guðmundsson.

5. Frv. til 1. um framkvæmd á IV. kafla 1. nr. 74 31. des. 1937, um  alþýðutrygg-
ingar (78, n. 245).

Frsm.: B rynjólfur Bjarnason.
(i. Frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 30 19. jún í 1933, um s júkrahús o. fl. (82, n. 347 

og 418 (frhnál.)) .
Frsm .: Guðm undur í. Guðmundsson.

7. Frv. til 1. uin stækkun lögsagnarumdæmis Neskaupstaðar (105, n. 263 (meiri
h l . ) ).

Frsm. meiri hk: Bjarni Benediktsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

8. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 115 19. nóv. 1936, um  þingsköp Alþingis (109, n.
207).

F rsm .: B rvnjólfur Bjarnason.
9. Frv. til 1. um hreyt. á og viðauka við 1. nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutrygg-

ingar (148).
Nefndarálit koin ekki.

10. Frv. til 1. uni breyt. á 1. nr. 3 9. jan. 1935, um verkam annabústaði (149).
Nefndarálit kom ekki.

11. Frv. til 1. uiii brevt. á 1. nr. 74 31. des. 1937, uni alþýðutryggingar (150, n. 534).
Frsm.: B rynjólfur Bjarnason.

12. Frv. til 1. uiii breyt. á sveitarstjórnarlöguin, nr. 12 31. maí 1927, og uni afnám
1. nr. 43 27. júní 1941, uni brevt. á þeim I. (218, n. 273).

Frsin.: Herm ann Jónasson.
13. Frv. til 1. um jöfnunarsjóð vinnulauna (241, n. 543).

Frsm.: Bjarni Benediktsson.
14. Frv. til I. iiin breyt. á 1. nr. 52 27. júní 1925, um verzlunaratvinnu (98, n. 280).

Frsm .: B rynjó lfur Bjarnason.
15. Frv. til 1. uin brevt. á áfengislögum, nr. 33 9. jan. 1935 (244, n. 374 (ineiri hk),

n. 380 (minni h l.)) .
Frsm. meiri hk: Giiðimindur í. Guðnnindsson.
F rsm . 'm in n i  hk: Bjarni Benediktsson.

16. Frv. til I. uiii breyt. á 1. nr. 112 18. maí 1935, um hæstarétt, og k nr. 71 28. nóv.
1919 (525).

Nefndarálit kom ekki.
17. Frv. til I. uni eignarnámsheiniild fyrir  Siglufjarðarkaupstað á jörðinni Höfn

í Siglufirði (287, n. 356).
Frsm .: Bjarni Benediktsson.

18. Frv. til 1. uiu samkomudag reglulegs Alþingis 1943 (323, n. 395 (minni hl.)).
Frsm. minni hk: Bjarni Benediktsson.
Nefndarálit kom ekki frá  meiri hk

19. Frv. til 1. uiii bann við töku Ijósmvnda og meðferð ljósmjmdavéla (338, n. 483).
Frsm .: Bjarni Benediktsson.

20. l 'rv. til 1. uiii húsaleigu (382, n. 478).
Frsm .: Guðinundur í. Guðmundsson.

21. Frv. til 1. uin rannsókn skattamála (452).
Nefndarálit kom ekki.

22. Tilk til þál. iim rannsókn á skilyrðum fvrir  byggingu og starfrækslu  æsku-
lýðshallar í Reykjavík (533, n. 632 (meiri hk),  n. 696 (minni hl.)).

Fastanefnd ir  Ed.:  A llsherja rnefnd.



Faslanefndir  /•'(/.: A l lsher ja rnefnd .  — \<l.: F já rhagsnefnd .

Frsm. meiri hl.: Lárus Jóhannesson.
Frsm. minni hl.: Herm ann Jónasson.

23. Frv. til 1. uin vernd barna  og ungm enna ((>10).
Nefndarálit kom ekki.

24. Frv. til 1. um  veiting rik isborgararé tta r (016, n. 659).
Frsni.: Bjarni Benediktsson.

25. Frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 76 27. jún i 1941, uiii breyt. á 1. nr. 66 1940, um
stríðsslysatryggingu sjónianna (657, n. 686).

F r s m . : Bjarni Benediktsson.
N e f n d i n  f l u t t i :

Frv. til 1. iiin viðauka við 1. nr. 39 28. jan. 1935, uni breyt. á 1. nr. 46/1921, um
afstöðu foreldra til óskilgetinna barna  (628).

Frsm . B rynjólfur Bjarnason.
M e i r i h  1. n e f n  d a r  i n n a r  f 1 u 11 i :

Frv. til 1. uni breyt. á 1. nr. 16 6. april 1939, uin breyt. á 1. nr. 68 28. des. 1934,
uiii ú tvarpsrekstur ríkisins (348).

F rsm .: Bjarni Benediktsson.

C.
f neðri deild.

7. Fjárhagsncfnd:
Jón  Pálmason, fundaskrifari,
E inar  Olgeirsson,
Skúli Guðmundsson,
Ingólfur Jónsson,
Ásgeir Ásgeirsson, formaður.

T  i 1 h e n n a r  v í s a ð :
1. Frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 27 23. júni 1932, uni samgöngubætur og fvrir-

hleðslur á vatnasva'ði Þverár og Markarfljóts (7, n. 156).
Frsm .: Ingólfur Jónsson.

2. Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 48 30. júní 1942, uin verðlagsuppbót á laun em-
badtism anna og an n a rra  s tarfsm anna rikisins og ríkisstofnana (23, n. 
304 (meiri h l .), n. 318 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingólfur Jónsson.
Frsui minni hk : Skúli Guðmundsson.

3. Frv. lil 1. uni v irk jun  Andakílsár í Borgarfjarðarsýslu (31, n. 461 (meiri h I.),
n. 468 (minni h l.)) .

Frsm. meiri hk : Jón  Pálmason.
Frsm. minni hk : E inar Olgeirsson,

4. Frv. til 1. uni v irk jun  Gönguskarðsár í Skagafirði (37).
Nefndarálit kom ekki.

5. Frv. til 1. uin einkasölu á bifreiðum, bifhjóluni, hjólliörðum, hjólbarðaslöng-
uni og um  úth lu tun  bifreiða (41, n. 103 (1. m inni hk),  n. 138 (2. minni 
hk), n. 174 (3. minni hl.)).

Frsm. 1. minni hk : Skúli Guðinundsson.
Frsm. 2. minni hk: E inar Olgeirsson.
Frsm . 3. minni hk : Jón Pálmason.

6. Frv. til I. uin v irk jun  Tungufoss í Rangárvallasýslu (58).
Nefndarálit kom  ekki.

7. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 98 3. maí 1935, iim virk jun  F ljó taár (71, n. 386
(minni hk),  n. 400 (meiri h l .) ) .

Frsm. m inni hl.: Ásgeir Ásgeirsson,
Frsin. meiri lik: Jón Pálmason.



8. Frv. lil 1. um innflutning og gjaldeyrismeðferð (184, n. 171).
Frsin.: Ásgeir Asgeirsson.

9. Frv. til 1. 11111 breyt. á 1. nr. 98 9. júlí 1941, iini heimild fyr ir  r ík isstjó rn ina til
ráðstafana og tek juöflunar vegna dvrtíðar og erfiðleika alvinnuveganna 

(196, n. 253).
F'rsm.: Jón  Pálniason.

10. Till. til þál. iini rannsókn  á skilyrðiim fyrir rafleiðslu frá Akureyri til Dal-
vikur (177, n. 438).

Frsin.: Jón Pálmason.
11. Frv. til I. uni v irk jun  Fossár í Ólafsvíkurhreppi í Snæfellsnessýslu (194).

Nefndarálit koni ekki.
12. Frv. til 1. uiii verðlag (243, n. 298).

Frsni.: Ingólfur Jónsson.
13. Frv. til 1. uin hrevt. á 1. nr. 36 28. nóv. 1919, uin þ ingfararkaup  alþingismanna

(232, n. 265).
Frsni.: Jón  Pálniason.

14. Frv. til 1. uni hreyt. á 1. nr. 44 19. júní 1933, uin stofnun happdrættis fvrir
ísland (208, n. 267).

Frsm .: Asgeir Ásgeirsson.
15. Frv. til 1. uiii breyt. á 1. nr. 87 9. júlí 1941, uni viðauka við 1. nr. 84 6. júlí 1932,

uni bifreiðaskatt o. fl. (222,' n. 435).
Frsin.: Skúli Guðinundsson.

16. Till. til þál. uni athugun á ra fv irk jun  til alinenningsþarfa í Vestur-Skafta-
fellssýslu (277, n. 439).

F rs m . : Jón Pálniason.
17. Frv. til 1. uni heimild fvr ir  liæjar- og sveitarstjórnir lil útsvarsinnheinitu árið

1943 (403, n. 44 3 )/
Frsm .: Ásgeir Ásgeirsson.

18. Frv. til 1. uni dýrtíðarráðstafan ir (451, n. 662).
Frsni.: Ásgeir Ásgeirsson.

19. Till. til þál. uni útreikning þ jóðarteknanna (530, n. 613).
Frsm .: Skúli Guðniundsson.

N e f n d i n  f l u t t i :
1. Frv. til ]. uui lieiniild fyr ir  rík iss tjó rn ina  til að innheinita skemmtanaskatt

nieð viðauka árið 1943 (62).
Frsm .: Ásgeir Ásgeirsson.

2. Frv. til ]. uin franilenging á gildi 1. nr. 33 7. niaí 1928, uni skattgreiðslu h / f
Eimskipafélags íslands (102).

F rsm .: Ásgeir Ásgeirsson.
3. Frv. til 1. uni heiniild fyr ir  r ík isstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1943

með viðauka (112).
Frsm. var ekki kosinn.

4. Frv. til I. um lireyt. á 1. nr. 98 9. júlí 1941, 11111 heimild fyrir rikisstjórnina
til ráðstafana og tek juöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveg- 
anna (167).

Frsin. var ekki kosinn.
5. Frv. til 1. uni hreyt. á 1. nr. 105 1940, um lireyt. á I. nr. 62 30. des. 1939, uni

tollskrá o. fl. (482).
F rsm .: Ásgeir Ásgeirsson.

2. Samgöngumálanefnd:
Gísli Sveinsson, formaður,
Þóroddur Guðmundsson,

Faslanefndir  Xd.:  F já rhags -  og sam göng u m álan e fn d ir .



Sveinbjörn Högnason, fundaskrifari,
Sigurður Bjarnason,
Barði Guðmundsson.

T i 1 h  e n n a r  v í s a ð :
1. Frv. til 1. uin breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 19T1 (8, n. 459).

Frsm .: Gísli Sveinsson.
2. Frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 82 28. júní 1982, uni brúargerðir (52).

Nefndarálil kom ekki.
8. Till. til þál. um rannsókn nýrra  vinnuaðferða í vegagerð og símalagningu (98, 

n. 286).
Frsm .: Gísli Sveinsson.

3. Landbúnaðarnefnd:
Jón  Sigurðsson,
Sigurður Guðnason,
Bjarni Ásgeirsson, formaður,
Jón  Pábnason, fundaskrifari,
Einil Jónsson.

T i 1 h  e n n a r v í s a ð :
1. Frv. til 1. iim breyt. á 1. nr. 71 28. nóv. 1919, uin laun embættisinanna (12, n. 80).

Frsm .: Sigurður Guðnason.
2. Frv. til 1. um  heimild til þess að selja h luta  úr landi ja rð a r in n ar  Viðvikur í

Skagafirði (82, n. 88).
Frsni.: Jón Sigurðsson.

8. b"rv. til 1. nin búfjártryggingar (60, n. 161).
Frsm .: Jón Sigurðsson.

4. Frv. til 1. um heimild til að selja Slaglev (158, n. 828).
Frsni.: Bjarni Asgeirsson.

5. Frv. til 1. iini sölu á jarðeignum ríkisins (184).
Nefndarálit kom ekki.

6. Frv. til I. imi framlög til kvnnisferða sveitafólks (247, n. 885).
Frsni.: Bjarni Asgeirsson.

7. Frv. til I. uni sölu á spildu úr Neslandi í Selvogi (865, n. 502 (meiri Iil.), n. 516
(minni hl.)).
Frsm. meiri hk: Jón Pálmason.
Frsm. minni hk: Emil Jónsson.

8. Frv. til I. uni brevt. á I. nr. 2 9. jan. 1985, um ráðstafanir til þess að greiða
fvrir  viðskiptum með s lá tu rfjá rafu rð ir  og ákveða verðlag á þeiin (414,
n. 490).

Frsm .: Jón Páhnason.
9. Frv. til 1. imi bann gegn minkaeldi o. fk (581),

Nefndarálit kom ekki.
N e f n d i n f 1 u 11 i :

1. Tilk til þál. iini ráðstafanir til úthreiðslu og eflingar skógra'ktinni (122).
Frsm .: Jón  Sigurðsson.

2. Frv. til 1. uiii hreyt. á 1. nr. 24 12. júní 1989, um dýralækna (116).
Frsin.: Bjarni Ásgeirsson.

8. Frv. lil 1. um hreyt. á 1. nr. 100 14. maí 1940, imi skógra^kt (117).
Frsm.: Jón Sigurðsson.

4. Frv. til 1. um verzlun með kartöflur o. 11. (284).
Fi'sm.: Jón Sigurðsson.

5. Frv. til I. iini brevt. á jarðræktarlögum, nr. 54 4. júlí 1942 (429).
Frsin.: Emil Jónsson.

Fasittncfmlir Xd.:  Sam göngum ála-  og lan i lbúnaða rnefnd ir .



4. Sjávarútvegsnefnd:
Sigurður Kristjánsson,
Lúðvík Jósefsson,
Gísli Guðmundsson, fundaskrifari,
Signrður Bjarnason,
F in n u r  Jónsson, formaður.

T i 1 h  e n  n  a r  v í s a ð :
1. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 110 9. okt. 1941, uni fiskveiðasjóð íslands (20,

n. 164 (meiri h l .), n. 183 (minni h l.)) .
Frsm. meiri hl.: Sigurður Kristjánsson.
Frsm. minni h l . : Gisli Guðmundsson.

2. Till. til þál. uni fu llnaðarrannsókn hafnarsk ilyrða  á Þórshöfn  (5, n. 188).
F rs m . : Gisli Guðmundsson.

3. Till. til þál. uiii fu llnaðarundirbiining hafnargerðar í Bolungavík (19, n. 189).
F rs m . : Sigurður Bjarnason.

4. Till. til þál. um  dýpkunarsk ip  ríkisins (34).
Nefndarálit kom ekki.

5. Frv. til I. um jöfnnnarsjóð aflahluta (63, n. 210).
Frsm .: Sigurður Kristjánsson.

6. Frv. til I. 11111 breyt. á hafnarlögum  fvrir  H afnarf jarðarkaupstað , nr. 30 14.
jiiní 1929 (67, n. 216).

Frsm .: F in n u r  Jónsson.
7. Frv. til 1. um  hrevt. á 1. nr. 58 28. jan. 1935, um  haínargerð  á Hornafirð i (68,

n. 236).
Frsm .: Gísli Guðmundsson.

8. Frv. til I. uin lendingarbætur í Bakkagerði í Borgarfirði (72, n. 223).
Frsm.: Liiðvík Jósefsson.

9. Frv. til 1. iini breyt. á I. nr. 45 13. júní 1937, um dragnótaveiði í landhelgi
(70, n. 4 6 2 ) /

F r s m . : Sigurður Bjarnason.
10. Frv. til 1. imi nýhyggingarsjóð fiskiskipa (165).

Nefndarálit kom ekki.
11. Frv. til 1. uin brevt. á 1. nr. 93 25. sept. 1942, uni að reisa ný ja r  síldarverk-

sm iðjur (159, n. 310 (meiri hl.), n. 337 (minni h l .) ) .
Frsm. meiri hl.: Gisli Guðniundsson.
Frsm. minni hl.: Sigurður Kristjánsson.

12. Frv. til hafnarlaga fyr ir  Keflavik (215, n. 255).
Frsm .: Sigurður Kristjánsson.

13. Frv. til 1. um brevt. á hafnarlögum  fyrir  Húsavík, nr. 38 19. júní 1933 (339,
n. 528).

Frsm.: Sigurður Kristjánsson.
14. Frv. til I. inn breyt. á 1. nr. 51 27. júní 1941, uni lireyt. á 1. nr. 1 5. jan. 1938,

11111 s íldarverksmiðjur ríkisins (500, n. 598).
Frsm .: Gísli Guðmundsson.

15. F r \ ’. til 1. 11111 lendingarbætur á Vattarnesi við Reyðarfjörð (487, n. 599).
Frsm .: F in n u r  Jónsson.

N e f n d i n  f l u t t i :
Frv. til 1. um hreyt. á I. nr. 42 19. júní 1933, nm vinnslu, verkun og mat meðala- 

lýsis (465).
Frsm .: F in n u r  Jónsson.

M i n n i h 1. n e f n d a r  i n n a r  ( G G ) f 1 u 11 i :
Frv. til 1. um nýbvggingarsjóð fiskiskipa (165).

Fastanefndir  \ d . :  S jávarútvegsnefnd.



Fuslanefndir  Xd.:  Iðnaðar- ,  m e n n ta m á la -  og a llsherjarnefntl i r .

Till.

1. Frv.

2. Till.

1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.

1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.

4. Frv.

J. Iðnaðarnefnd:
Sigurður E. Hlíðar, fundaskrifari,
Sigurður Thoroddsen, forniaður,
Sigurður Þórðarson,
Ingólfur Jónsson,
Emil Jónsson.

Til nefndarinnar var engu máli vísað.
N e f n d i n  f l u t t i :
til þál. um  rannsókn  á þvi, hverja r  afleiðingar verðupphætur á i'itfhittar 
landbúnaðarvörur hafa haft á afkomu islenzkra iðnfyrirtækja, er vinna 
ú r  þessum vörum (442).

Frsm .: Einil Jónsson.

G. Menntamálanefnd:
Gísli Sveinsson,
Sigfús Sigurhjartarson,
Páll Þorsteinsson,
G unnar Thoroddsen, fundaskrifari ,1)
Barði Guðmundsson, formaður.

T i 1 h e n n a r v í s a ð :
til 1. um breyt. á 1. nr. 13 20. okt. 1905, 11111 r i lhöfundarctt  og prentrétt (202, 
n. 257).

F rsm .: G unnar Thoroddsen. 
til þál. um  undirbúning að slofnun menntaskóla að Laugarvatni (000).

Nefndarálit kom ekki.
N e f n d i n f 1 u 11 i :
til 1. uiii útgáfurétl að uppdrá ttum  af íslandi (145).

Frsm .: Barði Guðmundsson. 
lil 1. um stofnun embætlis háskólahókavarðar við Háskóla íslands (140).

Frsm .: Gunnar Thoroddsen. 
til 1. iim Kennaraskóla Islands (514).

Frsm .: Páll Þorsteinsson.

7. Alhher jarnef nd :
Garðar Þorsteinsson, forinaður,
Aki Jakohsson,
Jö ru n d u r  Brynjólfsson,
Gunnar Thoroddsen,
Stefán Jóh. Stefánsson, fundaskrifari.

T i 1 li e n n a r v í s a ð :
til I. um brevt. á áfengislögum, nr. 33 9. jan. 1935 (4, n. 137 (meiri h 1.),
n. 157 (minni h l . ) ).

Frsm. meiri hk: Aki Jakohsson,
Frsm. minni lil.: G unnar Thoroddsen. 

til I. mn brevt. á I. nr. 100 1941, uiii húsaleigu, og 1. nr. 126 1941, iim við-
auka við og brevt. á þeim 1. (51).

Nefndarálit kom ekki. 
til 1. um brevt. á 1. nr. 74 31. des.. 1937, um alþýðutryggingar (45, n. 151).

Frsni.: Jö ru n d u r  Brynjólfsson. 
til 1. uiii breyt. ó 1. nr. 106 8. sept. 1941, 11111 húsaleigu (56).

Nefndarálit kom ekki.
1) 1 ne fn d in a  v a r  i öndverðu  kosinn  Jón  Sigurðsson, en þ an  m a n n a sk ip t i  u rð u  i nefnd inn i  

þegar  í þ in g b v r ju n ,  að GTh tók sæti h a n s  þar.



l 'as lancfnd ir  X d . : AUsherjarnefnd.

5. Frv. til J. um brevt. á 1. nr. 106 26. jún í 1966, uin útsvör (57, n. 136).
Frsni.: Áki Jakobsson.

6. Frv. til t. um ráðstafanir til þess að tryggja húsnæðislausu fólki húsnæði og
uin stóríbúðaskatt (59).

Nefndarálit kom ekki.
7. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis (99).

Nefndarálit kom ekki.
8. Frv. lil 1. um notkun  hyggingarefnis (75),

Nefndarálit kom ekki.
9. Frv. til 1. um eignarnámsheimild fyrir  Siglufjarðarkaupstað á jö rðunum  Höfn,

Nyrðri-Skútu, Svðri-Skútu, Neðri-Skútu og Staðarhóli í Siglufirði (76, n. 
235).

F rsm .: Áki Jakobsson.
10. Frv. til 1. uiii einkarétt tiæ jarstjórnar Siglufjarðar til kvikmyndasýninga í

S iglufjarðarkaupstað (95, n. 648 (minni Íil.)).
Frsm. niinni hl.: Áki Jakolisson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

11. Frv. lil 1. um Iirevt. á 1. nr. 52 27. júni 1925, nm verzlunaratvinnu (98, n. 201).
Frsm.: Garðar Þorsteinsson.

12. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 79 frá 1. sepl. 1942, iiin dómnefnd í verðlagsmálum
(119, n. 125).

F rsm .: Stefán Jóh. Stcfánsson.
13. Frv. til I. uni breyt. á 1. nr. 67 31. des. 1939, um dóinsinálastörf, lögreglu-

stjórn, gjaldheimlu o. fl. í Revkjavík (106, n. 656 (mciri hl.), n. 706 (minni
h 1.)).

Frsm. meiri hl.: Gunnar Thoroddsen.
Frsm. minni hk: Jö ru n d u r  Rrynjólfsson.

14. Frv. til I. um viðauka við 1. nr. 106 8. sept. 1941, uiu húsaleigu (143).
Nefndarálit kom ekki.

15. Frv. til 1. iim eignarnámslieiinild handa Neskaupstað á jörðinni Nesi i Norð-
firði (144).

Nefndarálit kom ekki.
16. Frv. til 1. inn húsaleigu (219, n. 300).

Frsm .: Aki Jakobsson.
17. Frv. til 1. um brevt. á I. nr. 115 19. jan. 1936, um þingsköp Alþingis (109, n.

308).
F rs m . : Gunnar Thoroddsen.

18. Frv. til 1. um orlof (249, n. 309).
Frsm.: Slefán ,Tóh. Stefánsson.

19. Frv. lil 1. iim bann við töku ljósmynda og meðferð 1 jósinyndavéla (278, n. 317).
Frsm.: Garðar Þorsteinsson.

20. Frv. til 1. um vernd barna og ungnienna (285, n. 564).
Frsm.: Gunnar Thoroddsen.

21. Frv. tit 1. iim stækkun tögsagnarnmdaunis Revkjavikur (293, n. 405 (meiri
hl.), n. 412 ( minni  lil.) ).

Frsm. meiri hk: Gunnar Thoroddsen.
Frsm. minni hk: Jö ru n d u r  Rrynjólfsson.

22. Frv. til 1. um greiðslu ístenzkra afurða (281, n. 450).
Frsni.: Jö ru n d u r  Rrvnjólfsson.

23. Frv. til 1. uiii breyt. á sveitarsljórnarlögum, nr. 12 31. maí 1927, og um afnám
I. nr. 34 27. júní 1941, uni breyt. á þeim I. (364, n. 404).

Frsm .: Gunnar Thoroddsen.
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24. Frv. til t. um stækkun lögsagnaruindæinis Neskaupstaðar (366, n. 406).
Frsm .: Áki Jakobsson.

25. Frv. til 1. um  heimild handa  rík isstjórn  íslands til þess að stofna til utgáfu
tímarits til rökræðna uin landsmál (266, n. 615 (meiri hl.). n. 620 (minni
h l . ) ).

Frsm. meiri hk: Stefán Jóh. Stefánsson.
Frsm . minni hl.: Jö ru n d u r  Brvnjólfsson.

26 Frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 16 6. apríl 1939, uni breyt. á 1. nr. 68 28. des 1934,
um útvarpsrekstur ríkisins (348, n. 454).

F rsm .: Gunnar Thoroddsen.
27. Frv. til 1. uiii breyt. á 1. nr. 30 19. júní 1933, um sjúkrahús o. fl. (440, n. 612).

Frsm .: Áki Jakobsson.
28. Frv. til t. uni breyt. á 1. nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutryggingar (566, n. 619).

Frsm .: Stefán Jóh. Stefánsson.
29. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 44 23. júní 1932, uni skipun læknishéraða, verk-

svið landlæknis og störf héraðslækna (660, n. 717).
Frsm .: Gunnar Thoroddsen.

30. Frv. lil I. uiii viðauka við 1. nr. 39 28. jan. 1935, 11111 lireyt. á 1. nr. 46/1921,
uni afstöðu foreldra til óskilgetinna liarna (628, n. 729).

Frsm .: Áki Jakobsson.
N e f n d i n f I u 11 i :

Frv. til 1. uin veiting rík isborgararé tta r (515).
Frsm .: Garðar Þorsteinsson.

D.
Vinnunefndir.

Auk fram antalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, forseti og fyrri vara- 
forseti eina nefnd í hvorri deild, v i n n u n e f n d.

V innunefndir gerðu skrá uni fundastaði og fundatíma fastanefnda, er prentuð 
var og útbýtt meðal þingmanna.



Sþ. 756. Erindaskrá.

- -  f íaðað eftir slafrófsröð.  —

Aadnegard, Olscn Ole, sjá RíkisltorgararéUur 2.
Aðalheiðnr Pálsdóttir, fvrrv. Ijósmóðir. sjá Kftirlaun og stvrktarfé 17. 
Aðflutningstollar, sjá Rafvirkjanir.
Aflahluti, sjá rtvegsm ál.
Afturelding, verkalýðsfélag, sjá: Dýrtíðarráðslafanir, Hraðfrystihús 1, 
Afurðagrciðsla.

1. l 'msögn Samhands íslenzkra samvinnnfélaga um frv. til laga um greiðslu 
íslenzkra afurða. — llréf ö. jan. (l)h. (545).

2. Umsögn Verzlunarráðs Islands um sama frv. Rréf 7. jan. (Dh. (>73). 
Afurðasala.  tíúsin;eðrafé!ag Reykjav íkur skorar á Alþingi að gera nú  þegar nauð-

synlegar ráðstafanir til ]>ess að halda söluverði íslenzkra landhúnaðarafurða 
jafnan innan þeirra takmarka, sem öllum almenningi er kleift að kaupa þær fyrir.
— Bréf 2(5. nóv. (Dh. 409).

Akranes, sjá: Flóaliátaferðir 9, Landþurrkun .
Akurci/rarkirkja.  .lakol) F rím annsson  kaujifélagsstjöri i t reka r  erindi sóknarnefnd- 

ar  Akurevrarkaupstaðar, dag. 14. fehr., þar sem farið er i'ram á viðhótarfjárfratu- 
lag til A kureyrark irk ju . 2 fskj. Bréf 2(5 nóv. (Dh. 408).

Akureyri, sjá: Elliheimili 1, S júkrahús 1.
Alþingi, sjá Tillögur.
Alþýðusamhand Austurlands, sjá: Dýrtíðarmál 4, Dýrtíðarráðstafanir. 
Alþi jðusamband Islands.

1. Alþýðusamhand íslands fer þess á leit, að veittar verði í fjárlögum 1943 10 
þús. kr. til fræðslustarfsemi samhandsins. — Bréf. 15. des. (Dh. 545).

2. Alvktanir og áskoranir  til Alþingis, er samj)ykktar voru á 17. þingi Alþýðu- 
samhands íslands. —- Bréf 11. des. (Dh. 5(54).

— Sjá einnig: Dýrtiðarráðstafanir, Jö fnunars jóður  v innulauna 1.
.1 Iþf/ðutrijggingar.

1. Umsögn Tryggingarstofminar ríkisins um frv. til I. um hreyt. á alþýðutrvgg- 
ingarlögunum. — Bréf 12. des. (Dh. 513).

2. Umsögn Trvggingarstofnunar ríkisins um frv. lil laga mn framkvæmd IV. 
kafla laga um alþýðutrvggingar. — Brél' 8. jan. (Db. (585).

3. Umsögn Tryggingarstofnunar ríkisins um frv. til 1. um brevt. á 1. um alþýðu-
tryggingar á j)skj. 100. 1 fskj. Bréf 2. fehr. (Dh. 832).

4. Umsögn Trvggingarstofnunar rikisins um frv. til 1. um hrevt. á og viðauka
við 1. uni alþýðulrvggingar. Bréf 1. l’ebr. (Dh. 821).

Andakílsá, sjá Virkjun Andakílsár.
Artders Ingehrigt Johan  Bergesen Hals, s.já Rikisborgararéltuv 2.
Anna Ásmundsdóttir, sjá: Heimilisiðnaður 1, íslenzk ull.
Arnarhvoll, sjá Tillögur.
Atvinnudeild háskólans, sjá: Húsakaup, Tillögur.
Atninnumál .  V erkamannafélagið Hlíf í H afnarfirð i skorar á AIJ)ingi að efla og styðja 

atvinnuvegi Jijóðarinnar svo, að ])eir verði jiess um konm ir að fullna^gja atvinnu- 
jkirf vcrkamanna og annarra  vinnandi m anna i lundinu. — Bréf 14. des. (Dh. 575). 

Asel Jakoh Petersen, sjá R íkishorgararéttur 2.
Ahurðarsala rikisins, sjá Tillögur.
Áhyrgðarheimildir, sjá: F ljö taárv irk jun , Hofsárvirk jun, Raforkuveita, Stúdenta- 

garðurinn.
Álnjrgðir.  F já rm álaráðuney tið  sendir skrá yfir ábvrgðir, sem rík iss jóður hefur tekizt



á hendur í'yrir Hiisavíkurhrepp, Ó lafsfjarðarhrepp, Svarfaðardalshrepp og 
Skagastrandarhafnargerðina. — Brcf 30. nóv. (Dh. 437).

Áfengismál.
1. Héraðsþing Héraðssainbandsins Skarphéðins, haldið að Hveragerði 2.—3. jan., 

lýsir óána'gju sinni y fir  jjeirri ráðstöfun ríkisvaldsins að veita undanjjágu 
frá  lokun áfengisverzlunarinnar og skorar á þing og stjórn að gera ráðstaf- 
an ir til jress, að vín verði ekki selt meðan erlendur her dvelur í landinu. — 
Bréf ódagsett. (Db. 958).

2. Héraðsþing U. M. F. Vestfjarða, haldið að Núpi 27. og 28. des. 1942, skorar 
á Aljnngi og rík isstjórn  að afnema með öllu h inar illræmdu vínveitinga- 
undanþágur, og að skerpt verði eftirlit gegn smvgli og bruggun áfengra 
drvkkja. — Bréf 28. des. (Db. 725).

3. Umsög'n u tanrrn . varðandi fram komið frum varp  til laga um breyt. á áfengis- 
lögum, nr. 33 9. jan. 1935. — Bréf 10. des. (Db. 512).

4. Ungmennafélag Bólstaðahlíðarhrepps skorar á Jiing og stjórn að láta nú jteg- 
á r  koma til framkvæmda algera lokun Áfengisverzlunar ríkisins og á þann hátt 
hinda enda á það ófrem darástand í áfengismálum þjöðarinnar, sem vínveit- 
ingaundanjjágurnar hafa skapað. —- Bréf 20. marz. (Db. 1003).

— Sbr. einnig Áfengisverzlun ríkisins.
Áfengisverzlun rikisins, sjá: Áfengismál, Skilagrein 1, S tarfsm annaskrár, Tillögur.
Ágústa Pétursdóttir , sjá R íkisborgararéttur 2.
Áhaldakaup, sjá Rannsóknartæki.
Áki Jakohsson, þm. Siglf., sjá: F ljó taárv irk jun , H afnir og Iendingarhætur 4.
Álafoss, klæðaverksmiðja, sjá Verðupphætur 3.
Árni Friðriksson  fiskifræðingur, sjá: Húsakaup, Bann gegn minkaeidi 2.
Árni Kristjánsson píanóleikari, sjá: Árni Thorsteinsson, U tanfararstvrkur.
Árni Sigurðsson, fvrrv. póstur, sjá E ftirlaun og slyrktarfé 1.
Árn i  Thorsteinsson tónskáld.  Pál! ísólfsson orgelleikari, Árni K ristjánsson píanó- 

leikari og Björn Ólafsson fiðluleikari fara þess á leit, að Árna Thorsteinssyni 
tónskáldi verði greidd heiðurslaun ú r  rikissjóði, eigi lægri upphæð en 3000 kr. 
árlega. — Bréf 22. jan. (Db. 773).

Árvakur, verkainannafélag, sjá D ýrtíðarráðstafanir.
Ásgeir Ásgeirsson, þm. V.-ísf., sjá Skipatjón.
Ásgeir H. P. Hraundal, sjá Dýrakekningar.
Áskell Löve, sjá Smásjárkaup.
Áveitu- og framræslit félög.

1. Búnaðarfélag íslands gcrir grein fvi'ir unnum  og áætluðum framkvæmdum 
Fram færslu- og áveitufélags Staðarhvggðar og mælir með Jj v í , að félaginu verði 
veittur 30 ])ús. kr. s ly rkur til starfsemi sinnar. Bréf 11. des. (Db. 511).

2 .  F ram ræslu- og áveitufélag Staðarbyggðar fer |>ess á leit, að Jj v í  verði veittur 
30 þús. kr. s ty rkur í fjárlögum 1943. — Bréf 1. nóv. (Db. 481L

3. Jón Pálmason, þm. A.-Húnv., fer Jjess á leit, að veittar verði í fjárlögum 1943 
20 jjús. kr. til fram ræslu á engjalöndum Þingbúa í Húnavatnssvslu. 1 fskj. 
— Bréf 20. jan. (Dh. 753).

4. Skýrsla Búnaðarfélags íslands uin fram kvæm dir framra'slu- og áveitufélags 
Staðarbyggðar. — Bréf. 11. des. (Dh. 778).

5. Umsögn Búnaðarfélags íslands um slyrk til framræshi- og áveitufélags Ölfus- 
inga. — Bréf 23. des. (Dh. 785).

Bakarasveinafélag Islands, sjá Dýrtíðarráðstafanir.
Bakkafjörður, sjá Hafnir og Jendingarbætiir 27—28.
Bakkagerði í Borgarfirði, sjá Hafnir og lendingarbælur 22.
Baldur Eyjólfsson, fyrrv. póstur, sjá E ftirlaun og stvrktarfé 2.
Baldur, ungmennafélag, sjá Löggæzla á.



Bandalag slarfsmannu ríkis og bæja, sjá: Dvrtíðarmál 3, D ýrtíðarráðstafanir, Launa- 
mál, Stöðuval.

Bankamenn, sjá Dýrtíðarráðstafanir.
Bann gegn minkaeldi .

1. Sýslumaðurinn í Húnavalnssýslu skorar á landbn. Nd. að bera fram  frv. til 
I., nú þegar á þessu þingi, uni algert bann gegn minkaeldi hér á landi. — Bréf
12. jan. (I)b. 727).

2. Umsögn Árna F riðrikssonar fiskifræðings um frv. lil 1. um bann  gegn minka- 
eldi o. fh — Bréf 30. marz. (Db. 1010).

3. Umsögn Loðdvrara'ktarfélags íslands um frv. til 1. um bann gegn minkaeldi
o. fl. — Bréf 25. marz. (Db. 1006).

f íarnaheimilið Sólheimar.  Dóms- og k irk ju m rn .  sendir ásam t m eðm ælum  sínum 
afrit af bréfi frk. Sesselju H. Sigmundsdótlur, dags. 5. jan., þar sein h ún  sækir 
uin styrk ú r  ríkissjóði sakir vindrafstöðvar, sem hún  hefur koinið upp á barna- 
heimilinu Sólheimum í Grimsncsi. — Bréf 8. febr. (Db. 843).

Barnakennarar, sjá: Barnaskólabyggingar 2, E ftirlaun og styrktarfé  5, 10, Ríkisút- 
gáfa námsbóka.

Barnaskólabyggingar.
1. Dóms- og k irk jum rn . óskar umsagnar fjvn. um tilgreindar greiðslur vegna 

bvgginga barnaskóla utan kaupstaða. — Bréf 3. fehr. (Db. 826).
2. 7. fulltrúaþing sambands íslenzkra barnakennara  skorar á r ík isstjó rn  og 

Alþingi að samþvkkja, að framlag lil barnaskólabygginga verði greitt af rík- 
inu, að ■% hlutum  til heimavistarskóla og að hálfu til heimangönguskóla utan 
kaupstaða, og ja fn fram t verði ákveðið að hvggja svo fljótt sem kostu r  er öll 
skólahús, sem reisa her samkvæmt 7. gr. fra 'ðslulaganna, og verði í þessu 
skvni lagðar í sjóð 7 millj. kr. 1 fskj. Bréf 12. nóv. (I)b. 440).

f íarnavernd.
1. Barnaverndarráð  íslands sendir fjvn. áætlun um kostnað af barnavernd fyrir  

árið 1943. — Bréf 21. des. (Db. 592).
2. Barnaverndarráð íslands tilkvnnir, að það hafi í hyggju að gera athuga- 

semdir við framkomið frv. til 1. um  vernd barna og ungmenna. — Bréf 4. 
febr. (Db. 836).

3. Barnaverndarráð sendir tilgreindar brtt. við frv. til 1. um vernd barna  og 
ungmenna. — Bréf 8. febr. (Db. 857).

Barnaverndarnefnd Reykjavikur .  Skrifstofa ríkissjií ta lanna sendir fjvn. yfirlit um 
stofnkostnað og rekstrarkostnað móttökuheimilis barnaverndarnefndar í sótt- 
varnahúsinu. — Bréf 15. des. (Db. 542).
— Sjá einnig: Fávitahæli, Tillögur.

Barnaverndarráð íslands, sjá Barnavernd.
f íarnsmeðlög.  Mæðrafélagið skorar á Alþingi að hrevta lagaákvæðum  um barnsmeð- 

lög. — Bréf 10. febr. (Db. 862).
Berg h /f ,  sjá Hafnir og lendingarhætur 6.
f ícitumál.  Atv.- og sam gm rn. sendir fjvn. erindi 5 nafngreindra  Eskfirðinga, dags.

6. jan., þar sem þeir fara fram á, að þeir verði s tyrktir  með fjárfrainlagi ú r 
ríkissjóði til þess að geta greitt andvirði síldar, sem þeir hafa í hyggju að kaupa 
frá Færevjum  til heilu. Bréf 18. jan. (Db. 744).

f íerklavarnakostnaður .  Skýrsla um berk lavarnakostnað  1942. —  Bréflaust. (Db. 639).
Bernharð Stefánsson 1. þm. Eyf., sjá Vatnsveitur 4.
fíessastaðir.  Forsrn . sendir fjvn. áæ tlun  um  tek ju r  og gjökt Bessastaðabúsins árið 

1943. — Bréf 14. des. (Db. 514). - Sjá einnig H rossaræktarbú.
f í i f reiðaúthlutun.  Skýrsla frá  ú th lu tn n a rn efn d  bifreiða til Alþingis. —  Bréf 14. néiv. 

(Db. 392).
Bifreiðastjórafélagið Hrevfill, sjá Dýrtíðarráðslafanir.
Bifvélavirkjar, sjá Dýrtíðarráðstafanir.



Bindindisfræðsla.  Dóms- og k irk ju m rn .  leitar um sagnar fjvn. iim styrk  til útgáí'u 
lesbókar til no tkunar við bindindisfræðslu. 1 fskj. — Brcf 20. febr. (Db. 905).

Bindindismdl.  Samband bindindisfélaga i skólum sendir Alþingi tilgreindar áskor- 
anir, sem sam þvkktar voru á 11. þingi snmbnndsins, sem haldið var í Reykjavík
11. -13. des. — Bréf 7. jan. (Db. 707). — Sjá einnig Slórstúka íslands.

Biskup landsins, sjá: Eftirlaun og stvrktarfé  3, Kirkjumál, Tillögur.
Bilferja á l lval fjörð.  A lm ennur fundur félags m jó lkurfram leiðenda sunnan  Skarðs- 

heiðar, haldinn í Vogatungu 23. nóv. 1942, skorar á Alþingi að vinna að því, að 
komið verði bilferju á Hvalfiörð svo fljótt sem möguleikar leyfa. —- Bréflaust. 
(Db. 435, a.).

Bílstjórafélag Akureyrar, sjá Dýrtíðarráðstafanir.
Bjarni Ásgeirsson, þm. Mýr., sjá: Húsma'ðraskóli Borgarfjarðar, Skallagrímsgarð- 

urinn.
Bjarni B jarnason skólastjóri, sjá Húsma'ðraskólar.
Bjarni Magnússon, fyrrv. fangavörður, sjá Eftirlaun og styrktarfé  15
Björn Birnir, Grafarholti, sjá Lögsagnarumda'mi Revkjavíkur 2.
Björn O. Jónasson, fyrrv. fiskimatsmaður, sjá Eftirlaun og stvrktarfé  17.
Björn Ólafsson fiðluleikari, sjá: Árni Thorsteinsson, U tanfararstvrkur.
Blindrafélagið í t rekar  beiðni sína frá s. 1. vetri um 5000 kr. stvrk, og l’er þess jafn- 

fram t á leit, að sú uppha'ð verði skoðuð sem grunnstyrkur,  er hæ kkaður verði 
í samræmi við vaxandi dýrtíð. - Bréf 19. nóv. (Dh. 402)

Blindravinafélag íslands, sjá Tillögur.
Blönduósbryggja, sjá H afnir og lendingarbælur 17.
Bolungavík, sjá: H afn ir  og lendingarha'tur 21, Vatnsveitur 2 -3, Vegamál 9.
Boranir, sjá Neyzluvatn.
Borgarfjörður, sjá Vegamál 13.
Borgarstjórinn í Reykjavík, sjá: Fa'ðingarstofnun 1, Skattalöggjöf.
l iókaútgáfa.  Dr. Jón Dúason fer þess á leit, að tekin verði upp í í járlög 1943 10 þús. 

kr. fjárveiting til að þvða rit hans á germanska og rómverska tungu. Bréf
3. febr. (Db. 833).

Rókavarðarstaða við Háskóla í slands.  Rektor háskólans fer þess á leit við m ennta- 
mn. Nd., að hún í'lvtji frum varp um, að bókavarðarstaða háskólans verði gerð 
að föstu embætti. — Bréf. 8. jan. (Dh. 047).

Bókmenntafélag Revkjavíkur, sjá Dýrtíðarráðstafanir.
Bókmenntafélagið, sjá Hið íslenzka bókmenntafélag.
f íókmenntasaga.  Þ jóðræknisfélag Islendinga í Reykjavík fer þess á leit, að þeim 

próf. dr. phil. Richard Beck og' próf. dr. phil. Stefáni Einarssvni verði veittur 
5000 króna s ty rkur hvorum uin sig til útgáfu á íslenzkri bókmenntasögu. — Bréf
28. des. (Dh. 032).

Breiðafjarðarháturimií sjá F lóabátaferðir 2.
Breiðfirðingafélagið, sjá Reykhólar 1.
Bréfberar, sjá Launam ál 4.
Brjánslækur.  Sýslum aðurinn  í B arðastrandarsýslu  fer þess á leit, að Alþingi beili 

sér fyr ir  því, að endurreist verði hús staðarins að Brjánslæk. — Bréf 14. jan. 
(Db. 795). — Sjá einnig Greiðasala.

Brunabótafélag íslands, sjá S tarfsm annaskrár.
Brunngröftur, sjá Neyzluvatn.
fírúargerðir.

1. Ahnennur hreppsfundur í Gnúpverjahreppi, sem haldinn var 10. jan., skorar 
á Alþingi að samþykkja fram kom na tillögu um brú á Hvítá við Iðu í Árnes- 
sýslu. — Bréf 20. jan. (Db. 854).

2. E inar Sigurfinnsson vekur athygli Alþingis á nauðsyn þess, að nú þcgar 
verði hafinn  undirbúningur að byggingu b rú a r  á Hvítá h já  Iðuhamri, og lagn- 
ingu vegar að b rúnn i frá báðum hliðum. — Bréf 18. des. (Db. 594).



3. 52 búeiidur í H iunanninnahreppi skora á Alþingi að veita í fjárlöguni 1943 
fé til brúargerðar á Hvítá h já  Iðuhamri. - - Bréf 20. jan. (Db. 772).

4. Gísli Guðmundsson, þm. N.-Þ., fer þess á leit, að fjvn. mæli með því að byggð 
verði á ár inu  1943 hrú  á Svaibarðsá í Þistilfirði. — Bréf. 22. des. (Db. 626).

5. Jö ru n d u r  Brvnjólfsson, 1. þm. Arn., fer þess á Ieit við fjvn., að h ún  leggi til 
að veitt verði fé í fjárlögum 1943 til brúargerðar á Hvítá h já  Iðu, og enn 
frem ur að veittar verði 180 þús. kr. til Krvsuvíkurvegar. — Bréf 17. des. (Db. 
556).

6. 26 bændur í Skeiðahreppi skora á Alþingi að veita í fjárlöguin 1943 fé til 
brúargerðar á Hvítá lijá Iðu. — Bréf 29. jan. (Db. 815).

7. Umsögn vegamálastjóra um fram kom nar brevtingartillögur við lög um brú- 
argerðir. — Bréf 28. jan. (Dh. 823).

8. Vegamálastjóri skrifar samgmn. Ed. varðandi lög um brúargerðir. — Bréf. 22. 
febr. (Db. 897).

Brynja, verkakvennafélag, sjá Dýrtíðarráðslafanir.
fíurstarfell  í Vopnafirði.  Matthías Þórðarson þ jóðm in javörður leggur til, að veitt 

verði í fjárlögum  1943 fé til að kaupa  og endurbæta  bæinn Burstarfell í Vopna- 
firði. —  Bréf 28. jan . (Db. 803).

f í ú f j á m v k t .  Búnaðarfélag íslands leggur til, að teknar  verði upp í fjárlög 1943 160 
þús. kr. til búfjárra 'k ta r .  — Bréf 5. jan. (Dh. 779),

fí l íf járræk tartilraunir.
1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. hréf tilraunaráðs búfjárr;ektar, dags. 28. nóv., 

um fjárframlag til búfjárræ ktarti lrauna, sem fram fara á b.ændaskólunum á 
Hólum og Hvannevri. — Bréf 9. des. (Db. 492).

2. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. hréf t i lraunaráðs búfjárræ ktar,  dags. 28. nóv., 
11111 fjárveitingar til bú fjá rra 'k ta rtilrauna  á árinu 1943; enn frem ur erindi 
Búnaðarfélags íslands, dags. 31. marz, með fimm fylgiskjölum, varðandi bú- 
f já r ræ kta r ti lraun ir  i landinu, og erindi rannsóknarráðs  ríkisins, dags. 20. 
marz, uni aukna starfsemi við landbúnaðardeild  atvinnudeildar háskólans, 
— Bréf 5. des. (Db. 494).

Búlandshöfði, sjá Vcgamál 6.
Búnaðarfélag íslands, s j á : Aveitu- og framræslufélög, Búf járrækt, Búfjárræktartil-  

raunir, Endlirhyggingar í sveitum, Erfðaábúð, Fyrirh leðslur 1, 4, Heimilisiðn- 
aður 2, Jarðeignir ríkisins, Jarðræktarlög, Jarð ræ k ta rs ty rku r ,  Landbúnaðar- 
vélar 1, Landspjöll, Landþurrkun , Landþurrkunarfélag , Reykhólar, Skurðgröfur 
1, Smjörsamlög, Tillögur, Tilraunabú, Tilraunastöðvar, Verð á landbúnaðarvör- 
um, Verzlun með kjarnfóður.

Búnaðarsamband Suðurlands, sjá Landbúnaðarvélar 1—2.
Búnaðarþing, sjá Reykhólar 3.
Bvggðasöfn, sjá Burstarfell í Vopnafirði.
Byggingarfélag verkamanna, sjá Verkam annabústaðir 1.
Bvggingarsjóður verkamanna, sjá: Tillögur, l 'e rkan iannahúslað ir  2.
fí ijgginga rstg r k u r .

1. Dóms- og kirk jum rn. sendir ljvn. Lil umsagnar erindi, dags. 24. marz, um 
hyggingarstvrk til Davíðs Stefánssonar skálds. — Bréf. 29. marz. (Db. 1005).

2. Eggert Guðmundsson listmálari fer þess á leit, að sér verði veittur 30 þús. 
kr. s tvrkur til bvggingar vinnustofu og íbúðarhúss. 1 fskj. — Bréf ódagsett. 
(Dh. 520).

3. F jm rn. sendir fjvn. bréf dóms- og kirk jum rn., dags. 16. okt., ásamt afriti af 
bréfi Kristjáns Guðlaugssonar lirhn., varðandi húsbyggingu Jóns Engilberts 
listmálara. Bréf 26. nóv. (Db. 404).

4. Gunnlaugur Blöndal lislmálari sækir 11111 25 ])ús. kr. lán úr ríkissjóði til bygg- 
ingar vinnustofu, enda njóti hann  sömu k jara  og aðrir  listainenn, er lán hafa 
fengið í sama skvni. — Bréf ódagsett. (Db. 524).



5. Karen Agnete Þórarinsson  og Sveinn Þórarinsson, listmálarar, ítreka beiðni 
sina um styrk  til byggingar á íbúðarhúsi í Reykjavík. — Bréf 3. des. (Db. 485).

6. Kristinn Pétursson listmálari fer þess á leit, að sér verði veiitur 20 þús. kr. 
s ty rku r  til byggingar vinnustofu, enda njóti hann  söinu k ja ra  og aðrir  lista- 
menn, er fengið hafa styrk i sama skyni. — Bréf 28. nóv. (Db. 430).

7. Páll Þorsteinsson, þni. A.-Sk., fer jiess á leit við fjvn., að Höskuldi Björns- 
syni listmálara verði veittur í f járlögum  1943 2000 kr. liyggingarstvrkur. — 
líréf 12. jan. (Db. 700).

8. R íkarður Jónsson niyndhöggvari í trekar fvrri  umsókn sína uni lán ú r  ríkis- 
sjóði til bvggingar vinnustofu, en fer þess á leit, að upphæðin verði 24 þús. 
kr. — Bréf 15. des. (Dh. 525).

Bæjarfógetar, sjá Skrifstofufé.
Bæjarstjórn Akurevrar, sjá Húsmæðraskóli á Akurevri.
B æjarstjórn Reykjavíkur, sjá: Fæðingarstofnun 1, Húsnæðismál, Skatlalöggjöf.
f íændaskóli  á Suðurlandi .  6 þm. fa ra  þess á leit við fjvn., að h ún  ma'li með því, að

veittar verði í fjárl. 1943 300 þús. kr. til bændaskóla á Suðurlandi. 2 fskj. Bréf
8. jan. (Db. (5(59).

Börge Axel Jónsson, sjá R ikisborgararéttur 2.

Capitana, sjá Skipakaup.

Dalvíkurhöfn, sjá H afnir og lendingarbætur 3.
Dansk-íslenzka ráðgjafarnefndin, sjá Ráðgjafarnefndin.
Daufdumbraskólinn, sjá Tillögur.
Davíð Stefánsson skáld, sjá Byggingarstvrkur 1.
Djúpbáturinn, sjá F lóabátaferðir 3—4, 11.
Dómnefnd í kaupgjalds- og verðlagsmálum, sjá: S tarfsm annaskrár, Tillögur.
Dragnótaneiði.

1. 48 nafngreindir útvegsmenn og sjómenn í Árskógshrejipi, Eyjafjarðarsýslu, 
ítreka tihnæli sín uni, að dragnótaveiðar verði nú þegar bannaðar innan ís- 
lenzkrar landhelgi. - Bréf i febr. (Dh. 950),

2. Hreppsnefnd Gerðahrepps skorar á Alþingi að banna með lögum dragnóta- 
veiði i Garðsjó í Faxaflóa. — Bréf 2. fehr. (Db. 8(58).

3. Nafngreindir útvegsmenn og sjómenn á Hjaltevri, Eyjafjarðarsýslu, 41 að 
tölu, itreka tilma'li sín uni Iiann gegn dragnótaveiði í Evjafirði. — Bréf 10. 
febr. (Dh. 99(5).

4. Sigurður Þórðarson, 1. þm. Skagf., sendir Alþingi ú tskrift  ú r  fundargerð 
almenns borgarafundar, sem haldinn var á Sauðárkróki 8. nóv.; þar sem skor- 
að er á þingmenn kjördæinisins að flytja á na'sta Alþingi frv. um bann gegn 
dragnótaveiðum á Skagafirði. — Bréflaust. (Db. 487).

5. Sami þm. sendir Alþingi áskorun  12(5 sjóm anna og alþingiskjósenda í Skaga- 
fjarðarsýslu, þar sem skorað er á þingmenn kjördæm isins að flvtja á næsta 
Alþingi frv. um bann gegn dragnótaveiðum á Skagafirði. — Bréflaust. 
(Db. 488).

ö. Sami þni. sendir Alþingi umsögn hreppstjóra Hofshrepps í Skngafirði um 
nauðsyn þess, að lögbönnuð verði öll dragnólaveiði á Skagafirði. — Bréflaust. 
(Db. 489).

7. 10 ú tgerðarm enn í Hrísey skora á þing og sljórn að gera engar þær ráðstaf- 
anir, er gangi í þá átt að hanna eða takinarka veiðar nieð dragnót í landhelgi 
fyr ir  Norðurlandi. — Bréf 22. des. (Db. 739).

8. Útgerðarmenn í Ólafsfirði mótmæla eindregið framkoinu frv. uni brevt. á 1. 
uin dragnótaveiði í landhelgi og krefjasl sama tíma og ré tta r  til veiði með 
dragnót fyr ir  Norðurlandi sem annars  slaðar við strendur landsins og skír-



skota að öðru levli til á lyktana síðasta fiskiþings um þessi mál. — Símskeyti
17. des. (Db. 57(5).

Drykkjumannahæli, sjá Hressingarheimili.
Dýpkunarskip .

1. Umsögn vitamálastjóra um till. til þák um dýpkunarsk ip  ríkisins. 1 fskj. — 
Bréf 4. jan. (Dh. (543).

2. Sjútvn. Nd. fer þess á leit við fjvn., að h ún  mæli með því að tekin verði upp 
í fjárlög 1943 rífleg fjárveiting til dýpkunarskips, sem ríkið eigi og reki, enda 
verði féð gevmt unz fært þvkir að festa kaup  á skipinu. — Bréf 14. jan. (Db. 
708).

Dýralækningar.  Asgeir H. P. H raundal sækir um  styrk  til að s tunda  dýralæ kningar
í Stokkseyrarhreppi og nágrenni hans og skirskotar til áskorunar allmargra
Stokksevringa til Alþingis 1940 um þetta efni. — Bréf 16. nóv. (Db. 393).

Dýrtíðarmál.
1. Alþýðusamband íslands sendir áskoranir á Alþingi, um  að taka nú tafarlaust 

til meðferðar dýrtíðar- og atvinnum álin og afgreiða þau á grundvelli sam- 
þykktar  17. þings Alþýðusambands íslands, frá eftirtöldum félögum: Verka- 
lýðsfélagi Austur-Húnvetninga, Blönduósi, Verkalýðsfélagi Skagastrandar, 
Skagaströnd, Verkalýðsfélaginu Þrótti, Siglufirði, Verkakvennafélaginu 
Brynju, Siglufirði, og Landssambandi s ildarverkunarm anna, Siglufirði. — 
Bréf 5. jan. (Db. 652).

2. Sama samband sendir samþvkkt fundar, sem haldinn var í Verkalýðsfélagi 
Stykkishólms 4. jan., J)ar sem skorað er á Alþingi að v inna að fram kvæm d 
samjiykkta 17. Jiings AlJ)ýðusambands íslands. — Bréf 14. jan. (Db. 731).

3. Bandalag starfsm anna rikis og ba*ja senda Aljiingi samjjvkktir 2. l)ings banda- 
lagsins um dýrtíðarmálin. — Bréf 11. des. (Db. 517).

4. Miðstjórn Aljiýðiisamhands Austurlands sendir Aljiingi no k k ra r  áskoranir, 
sem sam þykktar voru á stofnfundi J)ess, varðandi dýrtíðar-, öryggis- og fé- 
lagsmál. — Bréf 4. fehr. (Db. 874).

5. Rafvirkjafélag Reykjavíkur vekur athvgli Alþingis á þeirr i  slaðreynd, að 
aðeins þau lög, sem launastéttir landsins geta sætt sig við, hafa skilyrði til 
þess að verða framkvæmd. Bréf 4. marz. (Db. 941).

6. Sameiginlegur fundur stjórna verkalýðsfélaganna á Akureyri innan  AlJjýðu- 
sambands íslands, sem haldinn var 14. des., skorar á Alþingi að taka dýr- 
tíðarmálin  nú þegar föstum tökum og gera tilgreindar ráðstafanir, sem lík- 
legar séu til lausnar í þeim niáhini. Bréf 14. des. (Db. 610).

7. Sameiginlegur fundur verkalýðsfélagsins Baldurs á ísafirði og Sjómanna- 
félags ísfirðinga, hald inn á ísafirði þ. 20. des„ skorar á Aljiingi að snúa sér 
þegar að lausn Jæirra vandamála þ jóðarinnar, sem enga bið þola, eins og dýr- 
tíðarmálanna, og krefst J)ess, að gerðar verði nú Jiegar ráðstafanir til að hefta 
dýrtíðina á grundvelli sam þykkta síðasta AlJ)ýðusanibandsþings. — Bréf
21. des. (Db. (509).

8. Saineiginlegur fundur verkmannafélagsins F ram  og verkakvennafélagsins 
Brynju á Seyðisfiroi beinir athygli Aljnngis að samj)ykkt 17. l)ings Alþýðu- 
sambands íslands, einkum varðandi dýrtíðar-, atvinnu- og öryggismál, og 
skorar á J)að að fara Jaer leiðir í þeim efnum, sem þ ar  er bent á. — Bréflaust. 
(Db. 710).

9. Sameiginlegur fundur Verkalýðsfélags Norðfirðinga og Vélstjórafélagsins 
Gerpis í Neskaupslað, haldinn 13. jan., skorar á Alþingi að vinna að fram- 
kvæmd samj)ykkta 17. þings Alþýðusambands íslands. — Bréf 16. jan. (Db. 
843).

10. SamJ)ykkt 17. Jnngs Alþýðusambands íslands um ráðstafan ir  gegn dvrtiðinni. 
— Bréf 7. des. (Db. 475).



11. Verkalýðsfólag Austur-Húnvetninga skorar á Alþingi að sam þykkja ályk tan ir
17. þings Alþýðusambands Islands um dýrtíðarráðstafanir. — Bréf 28. febr. 
(Db. 926).

12. Verkalýðsfélag Fásk rúðsfja rðar  skorar á Alþingi að sam þykkja tillögur 17. 
þings Alþýðusambands íslands inn dýrtíðar-, atvinnu- og öryggismál. — Bréf- 
laust. (Db. 880).

13. Verkalýðsfélag R eyðaríjarðarhrepps skorar á Alþingi að sam þvkkja áskoranir 
þær, sem því hafa borizt frá 17. þingi Alþvðusambands íslands. — Bréf 24. jan. 
(Db. 875).

14. Verkamannafélagið „A rvakur“ á Eskifirði skorar á Alþingi að sam þykkja  til- 
greindar samþykktir  17. þings Alþvðusambands íslands. — Bréf 20. jan. 
(Db. 876).

Dýrtiðarráðstafanir.  Mótmæli gegn stjfrv. á þskj. 451 frá A lþýðusam bandi Austur- 
lands (Db. 971), Alþýðusambandi íslands (Db. 900), Bakarasveinal'élagi íslands 
(Db. 912), Bandalagi starfsm anna ríkis og bæja (Db. 918), Bifreiðastjórafélaginu 
Hreyfli (Db. 963), Bílstjórafélagi A kurevrar (Db. 967). Bókbindaraféiagi Reykja- 
v íkur (Db. 911), Farm anna- og f iskim annasambandi íslands (Dh. 1034), Félagi 
bifvélavirkja í Revkjavík (Db. 927), Félagi íslenzkra botnvörpuskipaeigenda 
(Db 1033), Félagi járn iðnaðarm anna í Reykjavík (Db. 966), Full trúaráð i verka- 
lýðsfélaganna í Hafnarfirði (Dh. 901), Fulltrúaráð i verkalýðsfélaganna í Revkja- 
vík (Db. 979), Iðju, félagi verksmiðjufólks í Revkjavík (Db. 916), Iðnaðarmanna- 
félagi Austur-Húnvetninga (Dh. 970), Matsveina- og veilingaþjónafélagi íslands 
(Db. 943), Málarasveinafélagi Reykjavíkur (Db. 952), Múrarafélagi Reykjavíkur 
(Db. 968), Rakarasveinafélagi Revkjavikur (Db. 942), Sambandi islenzkra hanka- 
inanna (Db. 977), Sjómannafélagi H afnarf ja rðar  (Dh. 972), Sjómannafélagi Is- 
firðinga (Db. 953), Sjómannal'élagi Reykjavíkur (Db. 915), Starfsmannafélagi 
r íkisstofnana (Db. 1015), Sveinafélagi húsgagnabólstrara (Db. 935), Sveinafélagi 
skipasmiða (Db. 931), Sveinasambandi byggingarmanna í Reykjavík (Dh. 1014), 
Sveinafélagi pípulagningamanna (Dh. 980), Sveinafélaginu Skjaldborg (Db. 981), 
T rúnaðarm annaráð i sjómannafélags A kureyrar (Dh. 944), T rúnaðannannaráð i 
verkalýðsfélags Norðfirðinga (Db. 971), T rúnaðarráð i verkamarmafélagsins Dags- 
h rú n a r  (Db. 902), T rúnaðarráð i Verkalýðsfélags A kureyrar (Db. 965), Vélstjóra- 
félaginu Gerpi (Dh. 971), Verkakvennafél. Brynju  (Db. 928), Verkakvennafél. 
Einingunni (Dh. 991), Verkakvennafél. F ram sókn (Db. 908), Verkakvennafél. 
F ram tið inni (Db. 877, 947), Verkakvennafél. Snót (Dh. 932), Verkakvenna- 
fél. Von (Db. 964), Verkalýðsfél. Aftureldingu (Dh. 926), Verkalýðsfél. 
Arvakri (Dh. 947), Verkalýðsfél. Austur-Húnvetninga (Db. 926), Verkalýðsfél. 
Baldri (Db. 946), Verkalýðstel. B jarm a (Dh. 925), Verkalýðsfél. Borgarness 
(Db. 998), Verkalýðsfél. F ram  (Db. 988), Verkalýðsfél. Glæsibæjarhrepps (Db. 
938), Verkalýðsféh Hríseyjar (Db. 978), Verkalýðsfél. Hvöt (Db! 1008), Verka- 
lýðsfél. Jökli (Db. 711), Verkalýðs- og sjómannafél. Álflfirðinga (Db. 992), 
Verkalýðs- og sjómannafél. Keflavíkur (Dh. 934), Verkalýðs- og sjómannafél. 
ó la fs f ja rð a r  (Db. 906), Verkalýðsfél. R aufarhafnar (Db. 969), Verkalýðsfél. 
Skildi (Db. 955), Verkalýðsfél. Svalbarðsstrandar (Db. 1013), Verkalýðsfél. Vík- 
ingi (Db. 936), Verkalýðsfél. Vörn (Db. 994), Verkamannadeild Verkalýðsfél. 
Akraness (Dh. 917), Verkamannafél. Bárunni (Dh. 1012), Verkamannafél. Dal- 
v íkur (Db. 949), Verkamannafél. Hlíf (Db. 930), Vcrkamannafél, Húsavíkur 
(Db. 945), Verkamannafél. Reyðarfjarðar (Db. 962), Verkamannafél. Þrótti 
(Db. 949), Þvottakvennafél. F rev ju  (Db. 914).

Edvard Friðriksson, sjá N ám sstyrkur 1.
Eftir launasjóður .  Atv,- og sam gm rn. sendir allshn. Nd. bréf frá s í ldarverksm iðjum  

rikisins, dags. 6. ágúst, þar sem farið er fram á heimild Alþingis til s tofnunar 
eftirlaunasjóðs fvrir  starfsmenn síldarverksmiðjanna. 1 fskj. — Bréf 15. des.



Eft irlaun og s tyrktarfé.
1. Árni Sigurðsson, fvrrv. póstur, fer þess á leit, að sér verði greidd eftirlaun.

— Bréf 2. des. (D E 444).
2. Baldur Eyjólfsson, fvrrv. póstur, fer þess á leit, að eftirlaun hans verði 

hækkuð upp í 1000 kr. á ári. 2 fskj. — Bréf 27. febr. (Db, 447).
3. Biskupinn yfir íslandi fer þess á leit við fjvn., að hún  leggi til að Guðrúnu 

Jónsdóttur, ekkju  Sigurðar Z. Gíslasonar, prests að Þingeyri, verði i fjár- 
lögum 1943 ætlaður sæmilegur s tv rkur til fram færslu  sér og börnum  sínum.
— Bréf 14-. jan. (Db. 722). '

4. Dóms- og k irk jum rn . leggur til, að Ingu Magnúsdóttur, fyrrv. starfsstúlku rn., 
verði veittar í f járlögum  1943 1500 kr., auk lögboðinna eftirlauna. — Bréf
29. jan. (Db. 812).

5. Dóms- og kirk jum rn . sendir fjvn. afrit af bréfi fræðslum álastjóra til rn., dags.
30. nóv., þar sem lagt er til, að veittar verði 8 þús. kr. í fjárl. 1943 til fyrrv. 
harnakennara, og þvi fé ráðstafað á tilgreindan hátt.  1 fskj. Bréf 10. des. 
(Db. 499).

fi. Emil Jónsson, þm. Hafnf., sendir fjvn., ásamt meðmælum sínum, erindi 
Ólafs Eiríkssonar, fvrrv. barnakennara, dags. 8. des., þar  sem hann fer þess 
á leit að sér verði gre iddur 500 kr. lífeyrir á ári. — Bréf 18. des, (Db. 588).

7. F iskim atsstjórinn lætur fjvn. í té umsögn sína varðandi styrk til fyrrv. fiski- 
matsmanna. — Bréf 23. des. (Db. 623).

8. Fjinrn. sendir fjvn. bréf Magnúsar Magnússonar, dags. 10. des., jiar sem 
hann fer þess á leit, að sér verði greiddur lífeyrir. — Bréf 18. des. (Db. 568).

9. Forsetar Alþingis mælast til þess, að fjvn. flvtji till. um 300 kr. eftirlaun 
handa Sigríði Gísladóttur, fvrrv. ræstingarkonu Alþingis. — Bréf 26. nóv. 
(Dh. 428).

10. Fræðslum álastjóri leggur til, að heimilað verði í f járlögum  1943 að greiða 
Hallgrími Jónssvni, fvrrv. skólastjóra, Karli F innbogasyni og Valdimar 
Snævan-, skólastjórum, ú r  ríkissjóði upphæðir, sem að viðlögðum eftirlaunum  
þeirra úr  Iífeyrissjóði harnakennara, nemi % hlutum þeirra  grunnlauna, er 
þeir höfðu þegar þeir létu af störfum. 4 fskj. — Bréf 14. des. (Db. 557).

11. Gest.nr Sigurðsson, Stokksevri, fer þess á leit við fjvn., að sér verði veittur 
n okkur árlegur lífevrir frá 1. jan. 1943, og fylgja meðmæli hafnarnefndar 
Stokkseyrar. — Bréf 9. jan. (Dh. 720).

12. Gísli Jónsson, þm. Barð., fer þess á leit, að Guðnýju G. Jónsdóttur, fvrrv. 
kennara, verði veitt 300 kr. eftirlaun ásamt dvrtíðaruppbót. 1 fskj. — Bréf
8. des. (Db. 500).

13. Sami þm. fer þess á leit, að Sigríði Snæbjörnsen, ekkju Jóns Snæbjörnsen, 
fyrrv. stöðvarstjóra á Patreksfirði, verði veitt 500 kr. eftirlaun. — Bréf 1. 
fehr. (Db. 829).

14. Guðrún Snorradóttir, Birningsstöðum i Laxárdal í S.-Þing., ekkja Torfa  Sæ- 
m undssonar pósts, sækir um 200 kr. lífeyri. — Bréf 25. okt. (Db. 407).

15. Gunnar Thoroddsen, þm. Snæf., sendir Alþingi, ásamt meðmælum sínum, 
umsókn frá B jarna Magnússvni, fvrrv. fangaverði í Stvkkishóhni, um allt 
að 600 kr. árlegan ellistyrk. — Bréf 6. jan. (Db. 654).

16. Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður, fer þess á leit við fjvn., að hún 
leggi til, að honum verði veitt 2000—2500 kr. viðbótareftirlaun. — Bréf 6. jan. 
(Db. 663).

17. Ingvar Pálmason, 1. þm. S.-M., fer þess á leit, að Aðalheiði Pálsdóttur, fyrrv. 
ljósmóður, og Birni O. Jónassvni, fvrrv. fiskimatsmanni, verði veitt tilgreind 
eftirlaun. — Bréf 4. febr. (Db. 865).

18. Póst- og sím am álastjórinn gefur fjvn. upplýsingar um tilgreinda fyrrv. starfs- 
menn póstm álastjórnarinnar.  — Bréf 5. jan. (Db. 641).

19. Runólfur Magnússon, E irikur Eiríksson og Jóhannes Guðmundsson, fvrrv.



fiskiinatsmenn, fara þess á leit við fjvn., að hnn  leggi til, að hverjum  þeirra  
verði greiddur 400 kr. árlegur styrkur. — Bréf 17. nóv. (Db. 467).

20. Sigurður Benediktsson, fvrrv. póstur, fer þess á leit, að sér verði veitt eftir- 
laun. — Bréf 19. jan. (Db. 765).

21. Umsögn póst- og s ím am álastjórnarinnar um þá Sigurð Benediktsson og Vé- 
stein Arnason, fyrrv. pósta. — Bréf 23. jan. (Db. 766).

22. Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur, fer ]>ess á leit, að sér verði veilt 200 kr. 
árleg eftirlaun. — Bréf 27. febr. (Dh. 910).

23. Vitainálastjóri fer þess á leit, að eftirlaun Kristínar Pálsdótlur, vitavarðar- 
ekkju  frá Elliðaey, verði hækkuð i kr. 500 á ári. — Bréf 1. fehr. (Db. 819).

24. Sami leggur til, að árleg eftii iaun Sigtirðar Jóakimssonar, fyrrv. fiskimats- 
manns, verði hækkuð upp í 400 kr. —- Bréf 4. des. (Db. 480).

25. Sami leggur til, að ö ro rkusty rku r  til handa E inari Straumfjörð, fyrrv. vita- 
verði, verði hæ kkaður í 1000 kr. á ári. — Bréf 4. des. (Db. 478).

26. Sami mælir með því, að Ivristjóni Þoiiákssvni, fyrrv. vitaverði, verði veitt 
400 kr. árleg eftirlaun. — Bréf 4. des. (Dh. 479).

27. Þ órhallu r Andrésson, Hafralæk í Aðaldal, fer þess á leit, að konu hans, 
Kristínu Eiríksdóttur, fyrrv. Ijósmóður, verði veitt 500 kr. eftirlaun. - -  Bréf
28. okt. (Dh. 810).

E ftiiii tsm aður sveitarstjórnarmálefna, sjá Fáta 'krnjöfnunarfé.
Eggert Guðmundsson listmálari, sjá Byggingarstvrkur 2.
Eiðaskóli, sjá Tillögur.
Eilíf Lönning, sjá R íkishorgararéttur 2.
Eimskipafélag íslands, sjá Skattgreiðsla Eimskipafélagsins.
E inar Arnórsson dómsmrh., sjá Sögufélagið.
Einar Erlendsson húsameistari, sjá I in ith jörg  1.
Einar Jónsson myndhöggvari, sjá Hnithjörg.
Einar Sigurfinnsson, sjá Bniargerðir 2.
Einar Straumfjörð, fyrrv. vitavörður, sjá Eftirlaun og slyrktarfé 25,
Einkaleijfi.  Atv.- og sam gm rn. sendir iðnn. Nd. umsókn .Tóns H. ísleifssonar verk- 

fræðings, um að lionum verði veitt einkalevfi á nýrri  aðferð við vinnslu á salti 
lir sjó. 2 fskj. — Bréf 15. jan. (Db. 728).

Einkaréttur, sjá Kvikmyndahús.
E iríkur Einarsson, 2. þm. Árn., sjá Tímarit.
E iríkur Eiríksson, fyrrv. fiskimatsmaður, sjá E ftirlaun og slyrktarfé  19.
Elliðavatn, sjá Lögsagnarumdæmi Reykjavikur 3.
Elliheimili.

1. B æjarstjórn  A kureyrar mælir með því, að Alþingi veiti Stefáni Jónssyni styrk 
til byggingar og rekstrar  gamalmennahælis þess, er hann  hefur hafið bvgg- 
ingu á, að Syðri-Skjaldarvík í Glæsibæjarhreppi. — Bréf 16. des. (Db. 605).

2. Kvenfélagið „Kvik“ á Seyðisfirði þakkar slyrkveitingu til elliheimilisins 
„H afnar“ þar í hæ og fer þess jafnfram t á leil, að því verði veittur sami 
s tv rkur áfram að viðhættri verðlagsuppbót. — Bréf 23. nóv. (Db. 450).

3. Sigurður E. Hlíðar, þm. Ak., sendir Alþingi hréf Stefáns Jónssonar, dags. 28. 
nóv., þar sem hann  fer þess á leit, að sér verði veittur 75 þús. kr. s ty rkur til 
að ljúka byggingu gamalmennahælis að Syðri-Skjaldarvík í Glæsibæjarhreppi 
í Eyjafjarðarsýslu , og enn frem ur verði honum  veittur 30—35 þús. kr. árlegur 
s tv rku r  til reks trar  þessa hælis meðan núverandi dýrtíð varir. 2 fskj. — 
Bréfiaust. (Db; 470).

Emil Jónsson, þm. Hafnf., siú: E ftirhum  og styrktarfé 6, Tímarit.
F.ndurbijggingar á r ikis jörðum.  Atv.- og sam gm rn. leggur til, að veittar verði í fjár- 

lögum 1943 100 þús. kr. til húsahóta á jörðum ríkisins. 1 fskj. — Bréf 8. febr. 
(Db. 866).


