
1. Prumvarp
til laga um afnám gjalds af fasteignum, þá er eigandaskipti verða að eiganda lifandi. 
(Lagt fyrir alþingi 1894).

Gjald það af fasteignum, J af hundraði. hverju, er fyrirskipað er i 1. gr. tilskip- 
unar 8. febrúar 1810, þá er eigandaskipti verða, skal úr lögum numið, að því er snertir 
afsal, er fram fer að eiganda lifanda.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Lagafrumvarp það um afnám gjalds af fasteignasölu, sem samþykkt var af síð- 

asta alþingi, er svo orðað, að með lögum þeim yrði eigi afmáð að eins ^°/o gjald það af 
fasteignasölu, er fyrirskipað er í 1. gr. tilsk. 8. febr. 1810, þá er eigandaskipti verða að 
eiganda lifanda, heldur og |°/0 erfðagjaldið af fasteignum, er greiða ber við fráfall eig- 
anda. En að þvf er ráða má af umræðunum á sfðasta alþingi um frumvarpið, og af tíl-
gangi þess, er lýsir sjer í þeim, verður þó ekki álitið, að alþingi hafi ætlazt til þessa,
heldur mun þess eigi hafa gætt verið við meðferð málsins, að heimildin fyrir erfða-
gjaldi þvf, er tilskipunin kveður á um, er einnig innifalin í 1. gr. hennar, með því
að orð greinarinnar: >afhendast nýjum eiganda« eiga einnig við þá, er fasteignir fara að 
erfðum.

þegar nú litið er til þess, hverja þýðingu og hver áhrif ákvæði það hefur haft 
hingað til, að því er bert er orðið af skýrslum um það efni, er fyrirskipar |°/0 gjald 
af fasteignum, þá er eigandaskipti verða að eiganda lifanda, þá þykir stjórnarráðinu það 
og að vfsu alls eigi fsjárvert, að gjald þetta sje af numið, en fyrir það virðist alls engin 
ástæða véra til þess að afnema um leið þann hluta erfðagjaldsins, er samsvarar þessu 
gjaldi, allra sízt þegar erfðagjaldinu á að halda óbreyttu eptir sem áður, að því er allar 
aðrar eignir snertir. Stjórnarráðinu hefur því þótt rjettast, að ráða til þess í þegnlegum 
tillögum um málið, að hans hátign konuuginum mætti þóknast að synja um staðfesting 
sína á frumvarpinu, og það því fremur, sem það hugði, að það með þvf gjörði í raun og 
veru að skapi þingsigs, en leggja það jafnframt til, að fyrir þingið yrði lagt frumyarp 
það, sem að framan er ritað, og hefur hans hátign konunginum þóknazt allramildilegast 
að fallast á tillögur þessar lð. júnf þ. á.

Nd. 2. Prumvarp
til laga um bann gegn botnvörpuveiðum. Flutningsmaður Guðl. Guðmundsson þm. V.-Sk.

1. gr. I landhelgi við ísland skulu bannaðar vera fiskiveiðar með botnvörpum 
(trawl).

2. gr. Erot gegn 1. gr. varða sektum, 200—10,000 kr., er renna f landssjóð, og
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skulu hin ólögiegu veiðarfæri upptæk og andvirði þeirra rehna í landssjóð. læggja má 
löghald á skip og afla og selja, að undangengnu fjárnámi, til lúkningar sektum og 
kostnaði.

3. gr. Mál þau, er rísa af brotum gegn 1. gr., skal fara með sem opinber lög- 
reglumál.

4. gr. Lög nr. 13. 9. ágúst 1889 eru úr gildi numin.

Ed. 3. Prumvarp
til iaga um breyting á gjöldum þeim, sem hvfla á jafnaðarsjóðunum. Frá Kristjáni Jóns- 
Byni og þorkeli Bjarnasyni.

1. gr. Kostnað þann við kennslu heyínar- og málleysingja, útbúnað þeirra og 
ferð til kennslustofnunárinnar, sem samkvæmt tilskipun um kennslu ög heyrnar- og mái- 
leysingja o. fl., 26. febr. 1872, ber að greiða úr jafnaðarsjóðum amtanna, skal ept- 
irléiðis greiða úr landssjóði.

2. gr. Bólusetningarkostnað, sem ræðir um í kgsbr. 24. marz 1830, skal eptir- 
leiðis greiða úr landssjóði.

3. gr. Sáttamálakostnað, sera eptir tilsk. 20. jan. 1797, 41. gr., hvílir á jafnaðar- 
sjóðunum, skal eptirleiðis greiða út landssjóði.

4. gr. Að svo miklu kostnaður sá, sem um ræðir í 1.—3. gr., hvflir á bæjarsjóði 
Eeykjavíkurkaupstaðar, skal eptirleiðis greiða hann úr landssjóði.

5. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1896.

Nd. 4. Prumvarp
til laga um bann gegn eitrun rjúpna. Flutningsmenn: þórhallur Bjarnarson og Tryggvi 
Gunnarsson.

Bannað er að eitra rjúpur til agns, og varðar sektum, ef út af er brotið, frá 10— 
100 kr., er falla til landssjóðs, og skulu mál þau, er rísa um það, rekin sem opinber 
lögreglumál.

Nd. 5. Prumvarp
tíl iaga um iöggilding verzlunarstaðar að Hrafneyri við Hvalfjörð. — Flutningsmaður: 
þórhallur Bjarnarson.

Að Hrafneyrí við Hvalfjörð skal vera löggiltur verzlunarstaður.

Nd. 6. Prumvarp
til laga um löggildiug verzlunarstaðar að Seleyri við Borgarfjörð. — Flutningsmaður: 
þórhallur Bjamarson.

Að Seleyri við Borgarfjörð skal vera löggiltur verzlunarstaður.

Nd. 7. Frumvarp
til laga um fjárforræði ómyndugra. (Flutningsmaður: Guðjón Guðlaugsson).

i. gr. Fjárhaldsmann skal hver sá hafa, sem eigi getur haft fjárráð sín
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sjálfur sakir aldurs, ráðleysis eða af ððrum ástæðum, er yfirvaldið tejur gildar 
vera.

2. gr. Sýslumenn og bæjarfógetar skipa fjárhaldsmenn ómyndugra, og 
skal til þess velja vandaða og áreiðanlega menn, er ekki sjeu öðnun háðir sem 
hjú, sjeu eigi yngri en 25 ára og sjeu búsettir f sama lögsagnarumdæmi og sá 
ómyndugi.

Feður ómyndugra barna sinna hafa þó rjett til fjárhaldsins gagnvart vanda- 
lausum mönnum jafnhæfum.

Sá maður, sem hefur þrjú yfirgripsmikil fjárhöld áður, eða mikla inn- 
heimtu á öðrum opinberum gjöldum, hefur hvorki rjett nje skyldu til að taka við 
fjárhaldi óipyndugra, fyr en hinum fyrri fjárráðum eða innheimtu er lokið, að 
nokkru eða öllu.

3. gr. Undir eins og einhveijum ómyndugum hlotnast arfur, skal skipta- 
ráðandi skipa honum fjárhaldsmann. Bæjarfógetinn skal vera yfirfjárráðandi f 
Reykjavfk, en sýslumenn annarsstaðar.

4. gr. Nú skiptist ómyndugum arfur, og er hann f öðru lögsagnarumdsewi; 
skal þá skiptaráðandi Jeita til yfirfjárráðamanns í þvf lögsagnarumdæmi, er hinn 
ómyndugi er f, og skal sá yfirfjárráðandi skipa hinum ómynduga fjárhaldsmaua, 
er taki arfinn undir sfna umsjón, og skal fjárhaldsmaður þessi skyldur að kvitta 
skiptaráðanda fyrir fjenu. f>egar arfur hefur þannig verið fluttur úx einu fjárráða- 
umdæmi f anuað, þá skal skiptáráðandi skýra frá því í yfirliti sínu yfir fjárráðin 
(sjá 18. gr.). Hið sama skal yfirfjárráðandi gjöra, þar sem hinn ómyndugj á 
hetínili.

5. gr. Hver fjárhaldsmaður skal skyldur að senda yfirfjárráðanda nákvæm- 
an reikfling yfir fjárhaldið ár bvert, og skýra uro leið frá ástandi hins ómynduga 
svo sem, hvar og hvernig verustaður hans sje og með hvaða kjörum, hvernig 
Ueilsu hans sje varið og fletía, er yfirfjárráðandi kynni að þurfa að vita um. 
Reikumgsárið fyrir ómyndugrafje skal vera frá 11. júnf tjl sama tinja árið epttí, 
og skal skilagrein þessi send yfirfjárráðanda f siðasta lagi f lok næsta nóvember- 
mánaðar á eptir reikningsárinu.

ó. gr. Sjái yfirfjárráðandi af skilagrein þetíri, sem rgeðir ura í 5. gr., að 
önnur, ráðstöfun mundi vera hagfelldari fyrtí hion ómynduga, en sú,, er fjárhajds- 
maður hefur þegar gjört, skal yftífjárráðandi tafarlaust gjöra fjárhaldsmanni að- 
vart um það. Vilji fjárhaldsmaður samt ekki breyta ákvörðun sinni f þessu efni, 
skal yfirfjárráðanda heimilt, ,að taka af honum fjárhaidið og fá það öðrum í 
hesdur.

7. gr. Skyldir skulu yfirfjáráðandi og fjárhaldsraaður að koma öllu lausa- 
fje hins ómynduga f peninga, á þaon hátt, sem haganlegast er fyrtí hinn ómynd- 
uga.

Nú er lausafje Jagt i ,arf við skipti raiUi þess hjóna, er leflgur liftí og 
ómyndugra barna beggja þeirra eða barnabarna, og skaj það þá eigi setí, &i ekk- 
fijjnfl eða ekkjan óskar þess og yfirfjárráðandi samþykkir. Sjeu eigur hins ómynd- 
uga ekki seldar úr búinu, þá setji ekkillinn eða ekkjan fullt veð fyrir þeim i öIJ- 
um eigura búsins, og skal veðinu þinglýst.
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Heimilt skal og að láta lausafje óselt, ef hinn ómyndugi er nær þvf orð- 
inn myndugur og yfirfjárráðandi sjer honum það haganlegra.

8. gr. Fasteign ómyndugra má eigi selja, hvort heldur eru heilar jarðir 
eða jarðarpartar, nema þvi að eins, að hinum ómynduga sje verulegur hagur f 
sölunni eða brýna nauðsyn beri til, að selja eitthvað honum til framfæris, þó skal 
jafnan leita álits háyfirvaldsins um þetta.

g. gr. Afgjöldum af fasteignum ómyndugra skal fjárhaldsmaður hafa 
komið f peninga innan árs frá gjalddaga nema þau geti gengið f sömu aurum 
hinum ómyndugu til framfæris.

10. gr. Peninga ómyndugra skal setja á vöxtu annaðhvort í landsbankann' 
eða sparisjóðinn á ísafirði, Akureyri eða Seyðisfirði, og skulu stjórnendur sjóða 
þessara skyldir að gefa landsstjórninni árlegt yfirlit yfir, hve mikið ómyndugrafje 
sjóðirnir hafa í vörzlum sínum og hvaðan það er.

Ákvörðunin í þessari grein um það, hvar ómyndugrafje skal ávaxtast, 
nær þó ekki til þess ómyndugrafjár, sem komið er á vöxtu, þá er lög þessi 
öðlast gildi.

11. gr. Fjárhaldsmfenn fá f þóknun fyrir starfa sinn io°/0 af öllum jarðar- 
afgjöldum hins ómynduga, en 4% af peningaleigum. Haldi fjárhaldsmaður hjá 
sjer fje hins ómynduga lengur en til er tekið f 10. gr. og sje það meiri upphæð 
en nemur 50 kr., skal hann borga af því sömu vexti og af þvf hefði fengizt f 
sjóðum þeim, er ómyndugrafje er ávaxtað f, án þess að ómakslaun sjeu þar frá 
dregin.

12. gr. Fjárhaldsmaður heldur bók um fjárhaldið og ritar í hana hina 
árlegu fjárhaldsreikninga. Bók þessa, ásamt öðrum skjölum, er fjárhaldið snertir, 
skal hann sýna yfirfjárráðanda á hverju manntalsþingi f þinghá þeirri, er hann er 
búsettur í.

13- gr* Þegar hinn ómyndugi verður ráðandi fjár sfns, eða fjeð er orðið 
eytt honum til framfæris, eða annað það kemur fyrir, sem gjörir enda á fjárráð- 
um fjárhaldsmanns, þá skal hann þegaf f stað gjöra skilagrein fyrir fjárhaldinu 
og senda hana til yfirfjárráðanda, og úrskurðar hann, hvort hún er rjett ; sam- 
kvæmt skilagrein þessari afhendir fjárhaldsmaður sfðan yfirfjárráðanda fje það, 
er hann kann að hafa undir höndum ásamt öllum skjölum og skilrfkjum, er að 
fjárhaldinu lúta. Deyi fjárhaldsmaður, gjörir dánarbú hans sömu skil fyrir fjár- 
haldinu og eptir sömu reglum, sem hjer að framan eru tilgreindar.

14. gr. Nú flytja fjárhaldsmaður og hinn ómyndugi úr fjárráðaumdæminu, 
og tekur þá yfirfjárráðandi f þvf umdæmi, er þeir flytja f, við yfirfjárráðum; einnig 
skal yfirfjárráðandi þess umdæmis, er þeir fluttu úr, senda yfirfjárráðanda þess 
umdæmis, er þeir flytja f, eptirrit af sfðasta reikningi fjárhaldsmannsins, og skal 
sá reikningur vera úrskurðaður.

15. gr. Flytji fjárhaldsmaður sig burtu úr fjárráðaumdæminu, en hinn 
ómyndugi verði eptir, eða hinn ómyndugi fer burt, en fjárhaldsmaður verði eptir, 
þá skal yfirfjárráðandi leggja undir úrskurð háyfirvaldsins, hvort kveðja skal til 
nýjan fjárhaldsmann eða flylja fjárstofninn.



s

16. gr. Glatist fje ómyndugra sokum hirðuleysis yfirfjárráðanda, ber hann 
alla ábyrgð af þvi.

17. gr. Ómyndugra fje á forgangsrjett 1 búi fjárhaldsmanns, sem segir í 
logum frá 12. apríl I878, 83. gr., sbr. tilskipun 19. des, 1821.

18. gr. Yfirfjárráðandi skal ár hvert fellaúrskurð á fjárhaldsreikninga þá, 
sem honum eru sendir; skal hann svo senda háyfirvaldinu fyrir lok febrúarmánað- 
ar glöggt yfirlit yfir öll fjárráðin í lögsagnarumdæminu.

í yfirliti þessu skal þess getið sjerstaklega, hvort nokkuð ómyndugrafje 
hefur til fallið á árinu, hvort nokkuð af þvi, sem áður var, hefur farið undan fjár- 
ráðum eða hvort arfur hefur verið fluttur (Sbr. 4. og 14. gr.).

19. gr. Með lögum þessum er úr lögum numin 1.—13. gr. d. 1. 3. b. 17. 
kap. og tilskipun 18. febrúar 1847.

Nd. 8. Frumvarp
til viðaukalaga við lög um prentsmiðjur 4. des. 1886. Flutnm. Einar Jónsson.

Skyldur þær, sem Iagðar eru á prentsmiðjur hjer á landi með 2. gr. í lögum um
prentsmiðjur 4. des. 1886, gilda einnig, að því er snertir bókasafn Austuramtsins, þannig 
að hver prentsmiðja skal láta því í tje 1 eintak af öllu því er prentað er, hvort sem það 
er smátt eða stórt.

Um brot gegn lögum þessum fer sem segir í nefndum lögum um prentsmiðjur 4. gr.

Nd. 9. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar að Stakkhamri í Miklaholtshreppi. Flutningsmaður 
Eiríkur Gíslason.

Að Stakkhamri í Miklaholtshreppi skal vera Iöggiltur verzlunarstaður.

Nd. 10. Frumvarp
til laga um nýbýli. — Frá þorláki Guðmundssyni og þórði Guðmundssyni.

1. gr. Hver sá, er nýbýli vill upp taka í því landi, sem er eign einhvers sveit-
arfjelags, eða í almenningi eða í landi, sem enginn getur löglega eignað sjer, skal aug- 
lýsa fyrirætlan sína um upptöku nýbýlisins með 6 mánaða fyrirvara, í blaði því, er stjóm-
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arvaldaauglýsingar ber að birta i, og senda síðan bónarbrjef sitt um nýbýlisleyfi til amt- 
manns, ásarnt meðmælum hlutaðeigandi sveitarstjórnarvalda (hreppsnefndar og sýslu- 
nefndar).

2. gr. Nú telur einhver landið eign sína, og vill hann banna upptöku nýbýlisins; 
skal hann þá senda sýslumanni eignarkröfu sína, áður en 6 mánaða frestur sá er liðinn, 
sem um er rætt í 1. gr.

3. gr. Nú hefur nýbýlisbeiðandi fullnægt ákvæðum 1. greinar; skal amtmaður 
þá gjöra ráðstafanir þær, sem nauðsyn ber til, að útmæling og mat á nýbýlislandinu fari 
fram. Gjörð þá skal sýslumaður framkvæma, ásamt 4 dómkvöddum óvilhöllum mönnum, 
en til skal stefna þeim mönnum, er land eiga að nýbýlislandinu.

Eigi má ávísa til nýbýlislands, er minna sje en 5 hndr. jarðarhundraða.
4. gr. Ef landið er eign einhvers sveitarfjelags, kveða gjörðarmenn á um hæfi- 

legt eptirgjald af nýbýlinu og um aðra þá skildaga, er nauðsyn þykir til bera, udi rækt- 
un landsins, nauðsynleg jarðarhús og annað því um líkt.

5. gr. Nú hefur enginn sannað eignarrjett til lands þess, er nýbýlið er úthlut- 
aði °g getur sýslumaður þá, með hinum dómkvöddu gjörðarmönnum, úrskurðað, að landið 
skuli verða eign nýbýlingsins og erfingja hans. Amtmaður leggur síðan úrskurð á málið, 
en rjett hefur sá, er eignarkröfu hefur gjört til landsins, á, að skjóta málinu til dómstól- 
anna.

6. gr. Kostnað þann, er af útmæling og mati nýbýlisins leiðir, greiði nýbýiis- 
beiðandinn: ferðakostnað sýslumanns, eptir úrskurði amtmanns, og hinum dómkvöddu 
mönnum 3 kr. hverjam fyrir dag hvern, sem þeir eru að gjörðinni, nema öðruvísi semjist 
milli hans og hlutaðeigandi sveitarstjórnarvalda.

7. gr. þá er útmæling og mat hefur fram farið samkvæmt 3. og 4. gr., og ný- 
býlisbeiðanda er ávísað landið, gefur amtmaður út byggingarbrjef handa nýbýlingnum. 
Skulu þar tekin fram þau skilyrði fyrir nýbýlisrjettinum, sem nýbýlingur skal gæta. 
Fullnægi nýbýlingur eigi skilyrðunum, missir hann ábúðarrjettinn.

8. gr, Nú á einstakur maður landið, og leyfir hann að nýbýli sje þar upp tekið. 
Skal útmæling og mat á landinu fram fara samkvæmt 3. og 4. gr. Að öðru leyti fer um 
skilyrðin fyrir nýbýlisrjettinum og aðra byggingarskilmála eptir samkomulagi milli hlut- 
aðeigenda.

9. gr. Hvort sem það Iand, sem nýbýli er reist á, er eign einstaks manns eða 
sveitarfjelags eða það er almenningur, er nýbýlingur í 10 ár laus við öll gjöld til allra 
stjetta, þau er á jörðu hvíla; en skyldur er hann að greiða önnur gjöld til allra scjetta, 
þau er nú eru í lögum eða lögboðin kunna að verða.

10. gr. Sýslumaður skal gæta þess, að nýbýlingar fulloægi skilyrðum þeim, sem 
honum eru sett í byggingarbrjefinu. Nú gjörir nýbýlingur sig sekan i vanrækslu eða brýt- 
ur byggingarskilmála, og getur sýslumaður þá lagt það til, að hann verði sviptur nýbýlis- 
rjettinum. Amtmaður hefur fullnaðarúrskurð um þetta mál.

pegar nýbýlingur hefur með amtsúrskurði verið sviptur nýbýlisrjetti, skal eptir 
tillögu hlutaðeigandi sveitarstjórnarvalda byggja nýbýlið öðrum manni, er þá nýtur sarna 
rjettar, sem nýbýlingurinn annars hefði notið.

11. gr. Með lögum þessum er úr gildi numin tilskipun 15. aprfl 1776.
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Nd. 11. Prumvarp
til stjórnarskipunarlaga um hin sjerstöku málefni fslands. Flutningsmaður Ðened. 
Sveinsson.

I.
1. gr. í öllum þeim málefnum, sem varða ísland sjerstaklega, hefurland- 

ið löggjöf sina, dómsvald og stjórn út af fyrir sig, á þann hátt, að löggjafarvald- 
ið er hjá konungi og alþingi í sameiningu, framkvæmdarvaldið hjá konungi og 
dómsvaldið hjá dómendum.

2. gr. Hin sjerstaklegu málefni landsins eru þessi:
1. Hin borgaralegu lög, hegningarlögin og dómgæzlan, er hjer að lýtur.
2. Lögreglumálefni.
3. Kirkju- og kennslumálefni.
4. Lækna- og heilbrigðismálefni.
5. Sveita- og fátækramálefni.
6. Vegir og póstgöngur landsins.
7. Landbúnaður, fiskiveiðar, verzlun, siglingar og aðrir atvinnuvegir.
8. Skattamál bein og óbein.
g. í>jóðeignir, alþjóðlegar stofnanir og sjóðir.

Meðan ísland hefur ekki fulltrúa á ríkisþinginu, en það er komið bæði 
undir hinu sjerstaka löggjafarvaldi landsins, konungi og alþingi, og löggjafarvaldi 
rikisins, leggur landið ekkert til almennra ríkisþarfa. En á hinn bóginn tekur það 
heldur engan þátt á meðan 1 löggjafarvaldinu um almenn ríkismál.

3. gr. Konungurinn hefur hið æðsta vald i öllum hinum sjerstaklegu mál- 
efnum landsins, með þeim takmörkunum, sem settar eru i stjórnarskrá þessari, og 
lætur landstjóra, sem hefur aðsetur sitt í landinu, framkvæma það.

4. gr. Konungur skal vinna eið að stjórnarskrá íslands. Af eiðstaf kon- 
ungs skal gjöra tvö samhljóða frumrit, og skal senda alþingi annað þeirra til 
geymslu, en hitt skal geyma i leyndarskjalasafninu.

5. gr. Konungur er ábyrgðarlaus, hann er heilagur og friðhelgur.
6. gr. Konungur skipar landstjóra og víkur honum frá völdum. Land- 

stjóri hefur i umboði konungs hið æðsta vald í öllum hinum sjerstöku málefnum 
landsins, svo sem mælt er fyrir í stjórnarskrá þessari. Landstjóri skal vinna eið 
að stjórnarskránni. Laun hans skal ákveða með lögum.

7. gr. Landstjóri tekur sjer ráðgjafa og getur vikið þeim úr völdum. 
Ráðgjafarnir hafa á hendi stjórnarstörfin og bera ábyrgð á þeim. Ábyrgð þessa 
skal ákveða með lögum.

Undirskript konungs eða landstjóra í umboði hans undir ályktanir þær, er 
snerta löggjöf og stjórn, veitir þeim gildi, þá er einn ráðgjafi eða fleiri skrifa 
undir með honum. Ráðgjafi sá, er undir ályktun ritar með konungi eða landstjóra, 
ber ábyrgð á henni.

8. gr. Ráðgjafar skulu eigi vera fleiri en þrír, og skal einn vera æðstur 
þeirra. Landstjóri og ráðgjafar er landsráð, og landstjóri forseti þess. í lands- 
ráðinu skal ræða lagafrumvörp öll og mikilsverð stjórnarmálefni. Deyi land- 
stjóri eða hindrist á annan hátt, stendur hinn æðsti ráðgjafi fyrir stjóm þang-
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að til konungur nefnir annan landstjóra, eða landstjóri tekur aptur við stjórn- 
inni.

9. gr. Landstjóri eða neðri deild alþingis getur kært ráðgjafana fyrir em- 
bættisrekstur þeirra. í þeim málum dæmir landsdómur.

10. gr. Landstjóri veitir ðll þess konar embætti, sem konungur hefur veitt 
hingað til. Breyting má á þessu gjöra með lögum. Engan má skipa embættis- 
mann á landinu, nema hann hafi hin almennu ijettindi innborinna manna, og þar 
á ofan hafi fært sönnur á, að hann hafi fullnægt hinum gildandi ákvæðum 
um kunnáttu í máli landsins. Hver embættismaður skal vinna eið að stjóm- 
arskránni. Landstjóri getur vikið embættismönnum frá, og fer þá um 
eptirlaun þeirra svo sem lög mæla fyrir. Landsstjóri getur flutt embættis- 
menn úr einu embætti f annað, þó svo, að þeir missi einskis f af embættis- 
tekjum, og að þeim sje gefinn kostur á, að kjósa, hvort þeir vilji heldur 
embættaskiptin, eða þá lausn frá embætti með eptirlaunum þeim, er almenn- 
ar reglur ákveða, Með lögum má undanskilja ýmsa embættismannaflokka, auk 
emsættismanna þeirra, sem nefndir eru i 53. gr. Með lögum má afnema öll 
eptirlaun.

11. gr. Landstjóri stefnir saman reglulegu alþingi annaðhvort ár. Án 
samþykkis landstjóra má þingið eigi setu eiga lengur en 10 vikur. Breyta má 
þessum ákvæðum með lögum.

12. gr. Landstjóri getur frestað fundum hins reglulega alþingis um til- 
tekinn tfma, en þó eigi lengur en 4 vikur, nema alþingi samþykki það, og ekki 
nema einu sinni á ári.

13. gr. Landstjóri getur rofið aðra eða báðar deildir alþingis, og skal þá 
stotna til nýrra kosninga, áður tveir mánuðir sjeu liðnir frá því þingið var rofið, 
og skal þá stefna þinginu saman aptur næsta ár eptir að það var rofið. J»ó má 
landstjóri hvoruga deild alþingis rjúfa án samþykkis hennar, eptir að hann hefur 
stefnt reglulegu alþingi saman, eða það er saman komið samkvæmt 24. gr., fyrri 
en alþingi hefur saman verið 10 vikur.

14. gr. Landstjóri getur stefnt alþingi saman til aukafunda, og ræður 
hann, hversu langa setu það þá skuli eiga.

15. gr. Landstjórinn getur lagt fyrir alþingi frumvarp til laga og álykt-
ana.

16. gr. Undirskript konungs eða landstjóra þarf til þess, að veita álykt- 
unum alþingis lagagildi. Landstjóri annast um, að lögin verði birt og að þeim 
verði fullnægt. Sje lagafrumvarp, sem alþingi hefur fallizt á, ekki staðfest á 
undan næsta reglulegu alþingi, er það fallið niður. Staðfesting konungs þarf 
til breytingar á stjórnarskránni eða viðauka við hana, svo sem síðar er fyrir mælt 
i 71. 8r-

17. gT- Þegar brýna nauðsyn ber til, getur konungur eða landstjóri gefið 
út bráðabyrgðarlög milli alþinga; þó mega slfk lög ekki koma i bága við stjómar- 
skrána, enda falla þau úr gildi, nema næsta alþingi á eptir samþykki þau. Eigi 
má gefa út bráðabyrgðarfjárlög fyrir það fjárhagstímabil, erfjárlög eru samþykkt 
fyrir af alþingi.

18. gr. Landstjóri veitir leyfi þau og undanþágur frá lögum, sem tfðkazt 
hafa, eptir reglum þeim, sem farið hefur verið eptir hingað til.
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ig. gr. Konungur náðar menn og veitir almenna uppgjof á sðkum. Ráð- 
gjöfunum getur hann eígi gefið upp sakir fyrir brot á stjórnarskránni nje fyrir 
önnur brot, sem landsdómur hefur dæmt þá fyrir, nema þvi að eins að neðri 
deild alþingis samþykki.

II.
20. gr. Á alþingi eiga setu 36 þjóðkjörnir menn. Kosning þeirra 

gildir venjulega fyrir 6 ára tfmabil. Stytta má tímabil þetta með lögum. Deyi 
nokkur eða fari frá af þeim, sem kosnir eru til þingsetu, meðan á kjörtímanum 
stendur, skal kjósa annan í hans stað til þingsetu fyrir það tímabil, sem eptir er 
af kjörtímanum.

21. gr. Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. 
í efri þingdeild sitja 12 menn, er kjósa skal um land allt eptir ákvæðum þeim, 
er sett verða i kosningarlögunum. í neðri deild sitja 24 þingmenn, kosnir í kjör- 
dæmum. Tölu þingmanna má breyta með lögum.

22. gr. Kosningarrjett til alþingis hafa :
a. allir búandi menn, húsmenn, borgarar, þurrabúðarmenn og aðrir húsráðend- 

ur, sem greiða gjöld til almennra þarfa;
b. embœttismenn;
c. þeir, sem tekið hafa lærdómspróf við háskólann, prestaskólann eða lækna- 

skólann í Reykjavík, eða eitthvert annað þessháttar opinbert próf, sem nú 
er. eða kann að verða sett, þó ekki sjeu þeir í embætti, ef þeir eru ekki 
öðrum háðir.

í>ó getur enginn átt kosningarrjett, nema hann sje orðinn 25 ára að aldri, 
þegar kosningin fer fram, hafi óflekkað mannorð, hafi verið heimilisfastur í kjör- 
dæminu eitt ár, sje íjár síns ráðandi og honum sje ekki lagt af sveit, eða, hafi 
hann þegið sveitarstyrk, að hann þá hafi endurgoldið hann, eða honum hafi verið 
gefinn hann upp.

23. gr. Kjörgengur til alþingis er hver sá, sem hefur kosningarrjett 
samkvæmt því sem nú var sagt, ef hann:

1. ekki er þegn annars rfkis eða er í þjónustu þess;
2. hefur að minnsta kosti sfðustu 5 ár verið í löndum þeim f norðurálfunni, sem 

liggja undir Danaveldi.
Kjörgengi til efri deildar skal þó bundið við 35 ára aldur. Kjósa má 

þann mann, sem á heima utan kjördæmis, eða hefur verið innan kjördæmis skemur 
en eitt ár.

Með lögum má veita konum kosningarrjett og kjörgengi til alþingis.
Nákvæmari reglur um kosningarnar verða settar i kosningarlögunum.

III.
24. gr. Alþingi skal koma saman fyrsta virkan dag í júlímánuði annað- 

hvort ár, hafi landstjóri ekki tiltekið annan samkomudag sama ár.
Með lögum má ákveða, að hið reglulega alþingi komi optar saman eður 

á öðrum tíma.

2
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25. gr. Samkomustaður alþingis er i Reykjavík. t>ó getur landstjóri eptir 
atvikum skipað fyrir um, að alþingi komi saman á öðrum stað i landinu.

26. gr. Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess eða frelsi.
27. gr. Alþingi sker sjálft úr, hvort þingmenn þess sjeu löglega

kosnir.
28. gr. Sjerhver nýr þingmaður skal vinna eið að stjórnarskránni, undir 

eins og viðurkennt er, að kosning hans sje gild.
29. gr. Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæring sina og eigi 

við neinar reglur frá kjósendum sínum.
Embættismenn þeir, sem kosnir eru til alþingis, þurfa ekki leyfi stjór-nar- 

innar til þess að þiggja kosninguna, en skyldir eru þeir til að annast um, að 
embættisstörfum þeirra verði gegnt án kostnaðar fyrir landsjóðinn.

30. gr. Hvor þingdeild á ijett á, að bera upp frumvörp til laga og 
ályktana og samþykkja þau fyrir sitt leyti; einnig má hvor þingdeildin fyrir sig 
senda konungi eða landstjóra ávörp.

31. gr. Hvor þingdeild getur sett nefndir af þingmönnum til þess að 
rannsaka mikils varðandi málefni. fingdeildin getur veitt nefndum þessum rjett 
á, að heimta skýrslur, munnlegar og brjeflegar, bæði af embættismönnum og 
öðrum.

32. gr. Engan skatt má á leggja, nje breyta, nje aftaka, nema með lög- 
um; ekki má heldur án lögákvæða taka lán, er skuldbindi landið, nje selja eða á 
annan hátt láta af hendi neina af fasteignum landsins, nje skerða þann hluta við- 
lagasjóðs, sem ákveðinn verður með lögum.

33. gr. Ekkert gjald má greiða af hendi, nema heimild sje til þess f fjár- 
lögum eða fjáraukalögum.

34. gr. Jafnskjótt sem hið reglulega alþingi er komið saman, skal leggja 
fyrir það frumvarp til fjárlaga fyrir fjárhagstímabilið, sem í hönd fer. Með 
tekjunum skal telja bæði hið fasta tillag og aukatillagið úr hinum almenna 
rikissjóði.

Gjöld, sem ákveðin eru með eldri lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum 
eða öðrum gildum ákvæðum, skal, þangað til breyting verður á þvf gjörð með 
lögum, tilfæra í fjárlögunum, svo sem gjöld þessi hafa ákveðin verið.

Frumvarpið til fjárlaganna og eins frumvörp til fjáraukalaga skal jafnan 
fyrst leggja fyrir neðri deild alþingis.

35. gr. Hvor þingdeild kýs yfirskoðunarmann, og skulu þeim veitt laun 
fyrir starfa sinn. Yfirskoðunarmenn þessir eiga að gagnskoða reikninga hvees 
árs um tekjur og gjöld landsins, og gæta þess, að tekjur landsins sjeu þar allar 
taldar og að ekkert hafi verið goldið út án heimildar. þeir geta krafizt að fá 
allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir þurfa. Síðan skal semja reikning 
fyrir fjárhagstfmabilið, og leggja hann fyrir alþingi, ásamt með athugasemdum 
yfirskoðunarmanna, til fullnaðarúrslita.

36. gr. Ekkert lagafrumvarp má samþykkja til fullnaðar, fyr en það hef- 
ur verið rætt þrisvar í hvorri þingdeild.

37. gr. þegar lagafrumvarp er samþykkt f annari hvorri þmgdeildinni, 
skal það lagt fyrir hina þingdeildina f þvi formi, sem það er samþykkt i. Verði
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þar breytingar á gjðrðar, gengur það aptur til hinnar fyrri þingdeildar. Verði 
hjer aptur gjörðar breytingar, fer frumvarpið af nýju til hinnar deildarinnar. 
Gaogi þá enn eigi saman, ganga báðar deildirnar saman { eina málstofu, og leiðir 
alþingi þá málið til lykta eptir eina umræðu. þegar alþingi þannig myndar eina 
málstofu, þarf til þess að gjörð verði fullnaðarályktun á máli, að tveir þriðjungar 
þingmanna úr hvorri deild sjeu á fundi og eigi þátt f atkvæðagreiðslunni; ræður 
þá atkvæðafjöldi úrslitum um hin einstöku málsatriði, en til þess að lagafrumvarp, 
að undanskildum frumvörpum til fjárlaga og fjáraukalaga, verði samþykkt f heild 
sinni, þarf aptur á móti að minnsta kosti, að tveir þriðjungar atkvæða þeirra, sem 
greidd eru, sjeu með frumvarpinu.

38. gr. Meðan alþingi stendur,. má ekki taka neinn alþingismann fastan 
fyrir skuldir án samþykkis þeirrar deildar, er hann situr f, nje heldur setja hann 
i varðhald eða höfða mál móti honum, nema hann sje staðinn að glæp.

Enginn alþingismaður verður krafinn til ábyrgðar utan þings fyrir það, 
sem hann hefur talað á þinginu, nema þingdeildin, sem hann á sæti f, leyfi.

39. gr. Ef sú breyting, er sviptir mann kjörgengi, verður á högum 
þess manns, sem löglega er kosinn, missir hann rjett þann, sem kosningunni 
fylgir.

40. gr. Ráðgjöfunum skal heimilt vegna embættisstöðu sinnar að sitja á 
alþingi, og þeir eiga rjett á, að taka þátt f umræðunum eins opt og þeir vilja, 
en gæta verða þeir þingskapa.

Atkvæðisrjett hafa ráðgjafar þvf að eins, að þeir sjeu kosnir alþingis-
menn.

41. gr. Hvor þingdeild og eins hið sameinaða alþingi kýs sjálft forseta 
sinn og varaforseta.

42. gr. Hvorug þingdeildin má gjöra ályktun um neitt, nema að minnsta 
kosti tveir þriðjungar þingmanna sjeu á fundi og greiði þar atkvæði.

43. gr. Heimilt er þingmanni að bera upp f þeirri þingdeild, sem hann 
á sæti f, hvert það málefni, er almenning varðar, ef þingdeildin leyfir, og beiðast 
skýrslu um það.

44. gr. Hvorug þingdeildin má taka nokkurt málefnitil meðferðar á þingi, 
nema einhver þingdeildarmanna taki það að sjer til flutnings.

45- f?r- Þyki þingdeild ekki ástæða til að gjöra ályktun um eitthvert 
málefni, þá getur hún vfsað þvf til landstjórnarinnar.

46. gr. Fundi beggja þingdeilda og hins sameinaða alþintíis skal halda 1 
heyranda hljóði. jþó getur forseti, eða svo margir þingraenn, sem til er tekið i 
þingsköpunum, krafizt, að öllum utanþingsmönnum sje visað burt, og skal þá 
þingið eða þingdeild sú, er hlut á að máli, skera úr, hvort ræða skuli málefnið í 
hsyranda hljóði eða eigi.

47. gr. pingsköp hins sameinaða alþingis og beggja þingdeilda skal sefja 
með lögum.

IV.
48. gr. Landsdóaaur skal skipaður dómendum hins æðsta dómstóls inn- 

amlantjs og öUum þingmönmum erfri deildar. Ryðja má sá, er kærður er, allt að
2*
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5 menn úr dómi, þó svo, að jafnan sitji dóminn eigi færri en 2 dómendur hins 
æðsta dómstóls. Jafnan skal tala dómenda á stöku standa, og skal þvi, ef til 
kemur, einn úr vikja eptir hlutkesti. Landsdómur velur forseta sinn. 
Endi kjörtimi meðan á máli stendur f landsdómi, halda þó efri deildar menn sæti 
sínu í dóminum. Rjettarfarið við dóm þennan skal ákveða með lögum.

49. gr. Landsdómur einn dæmir í þeim málum, er landstjóri eða neðri 
deild alþingis býr til á hendur ráðgjöfunum.

50. gr. Skipun dómsvaldsins skal ákveða með lögum.
51. gr. Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfir- 

valdanna. J>ó getur sá, sem þar um leitar úrskurðar, ekki komið sjer hjá, að 
hlýða yfirvaldsboði í bráð, með því að skjóta málinu til dóms.

52. gr. Dómsvaldið skal greina frá umboðsvaldinu með lögum.
53. gr. Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eptir lög- 

unum. f>eim dómendum, sem ekki hafa að auki umboðsstörf á hendi, verður ekki 
vikið úr embætti nema með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir í annað em- 
bætti á móti vilja þeirra, nema þegar verið er að koma nýrri skipun á dómetól- 
ana. J>ó má veita þeim dómara, sem orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn frá 
embætti, en eigi skal hann missa neins í af launum sínum.

V.
54. gr. Hin evangelisk-lútherska kirkja er þjóðkirkja landsins, og skal 

þjóðfjelagið þvl styðja hana og vemda.
Sambandinu milli þjóðkirkju og landstjórnar skal skipa með lögum.
55. gr. Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með 

þeim hætti, sem bezt á við sannfæringu hvers eins. J>ó má eigi kenna eða fremja 
neitt, sem er gagnstætt góðu siðferði og allshjerjarreglu.

56. gr. Rjettindi trúarfjelaga þeirra, sem frábrugðin eru þjóðkirkjunni, 
skal ákveða með lagaboði.

57. gr. Enginn má missa neins í af þegnrjettindum sakir trúarbragða 
sinna, nje heldur þeirra vegna skorast undan almennum fjelagsskyldum.

VI.
58. gr. Hvern, sem tekinn er fastur, skal án undandráttar Ieiða fyrir 

dómara, og sje hann þá eigi þegar látinn laus, skal dómari, áður sólarhringur sje 
liðinn, leggja rökstuddan úrskurð á, hvort hann skuli f varðhald setja. Megi láta 
hann lausan mót veði, skal ákveða í úrskurðinum, hvert eða hversu mikið það 
skuli vera. Dómari og aðrir, sem viðriðnir eru, bera ábyrgð fyrir þeim, sem tek- 
inn er fastur eða hindraður á annan hátt.

Urskurði dómara má þegar skjóta til æðra dóms, og fer um birting og 
áfrýjun slíks úrskurðar sem um birting og áfrýjun dóms f sakamálum. Engan má 
setja f gæzluvarðhald fyrir sök, er að eins varðar fjársekt eða einföldu fangelsi.

59. gr. Heimilið er friðheilagt. Ekki má gjöra húsleit nje kyrsetja brjef 
og önnur skjöl, nje rannsaka þau, án dómsúrskurðar, nema lög sjerstaklega leyfi.

60. gr. Eignarrjetturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af 
hendi eign sfna, nema almennings þörf krefji; þarf til þess lög jOg komi fullt 
verð fyrir.
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61. gr. Öll bönd þau, sem hamla frelsi f atvinnuvegum og jafnrjetti manna 
til atvinnu, og eigi eru byggð á almennings heillum, skal af taka með lögum.

62. gr. Sá, sem ekki getur sjeð fyrir sjer og sfnum, og sje hann ekki 
skylduómagi annars manns, skal eiga rjett á, að fá styrk úr almennum sjóði, en 
þá skal hann háður vera takmörkunum þeim, er lögin áskilja.

63. gr. Hafi foreldri eigi efni á að fræða sjálf börn sfn, eða sjeu börnin 
munaðarlaus og öreigar, er það skylda þjóðfjelagsins, að sjá þeim fyrir uppfræð- 
ingu og framfæri.

64. gr. Hver maður á rjett á, að láta f ljósi hugsanir sfnar á prenti, en 
þó verður h»nn að ábyrgjast þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir 
prentfrelsi má aldrei lögleiða.

65. gr. Rjett eiga menn á að stofna fjelög f sjerhverjum löglegum til- 
gangi án þess að leyfi þurfi að fá til þess. Ekkert fjelag má rjúfa með stjórnar- 
ráðstöfun. J>ó má banná fjelag um stundarsakir, en þá verður þegar að búa mál 
til á hendur fjelaginu, til þess að það verði rofið.

66. gr. Rjett eiga menn á, að safnast saman vopnlausir. Lögreglusfjórn- 
inni er heimilt að vera við almennar samkomur. Banna má mannfundi undir ber- 
um himni, þegar uggvænt þykir, að af þeim leiði óspektir.

67. gr. Hver vopnfær maður er skyldur að taka sjálfur þátt f vörn lands- 
ins, eptir því sem nákvæmar verður ákveðið með lögum.

68. gr. Rjetti sveitarfjelaganna til að ráða málefnum sínum skal skipa 
með lögum.

69. gr. Skattgjaldamálum skal skipa með lögum.
70. gr. Sjerrjettindi, er bundin sjeu við nafnbætur og tign, má aldrei 

lögleiða.

VII.
71. gr. Frumvörp, hvort heldur er til breytinga eða viðauka á stjórnar- 

skrá þessari, má bera upp bæði á reglulegu alþingi og auka-alþingi. Nái frum- 
varpið um breyting á stjórnarskránni samþykki beggja þingdeildanna, skal rjúfa 
alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga af nýju. Samþykki hið ný- 
kosna alþingi frumvarpið óbreytt, og nái það staðfesting konungs, þá hefur það 
gildi sem stjórnarlög.

72. gr. pá er stjómarskipunarlög þessi eru staðfest, og landstjórn skipuð 
samkvæmt 6. og 7. gr. þeirra, er stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni íslands
5. dag janúarmánaðar 1874 numin úr gildi.

Ákvæði um stundarsakir.
í fslenzkum málum, þeim er eigi skal dæma f landsdómi samkvæmt þess- 

um sljórnarskipunarlögum, verður engin breyting gjörð á stöðu hæstarjettar í 
Danmörku, sem æðsta dóms, án þess að hið almenna löggjafarvald ríkisins taki 
þátt í því.
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Sþ. 12. Nefndarálit
frá kjðrbrjefanefndinm.

Nefnd sú, er hið háttv. sam. alþ. hefir kosið til áð prófa kjörbrjef, er eigi eru þeg- 
ar samþykkt, hefir haft til meðferðar kjörbrjef Halldórs Daníelssonar, þm. Mýramanna, 
ásamt 2 samhljóða kærnm yfir tjeðri kosningu.

Nefndin hefir rannsakað mál þetta ýtarlega og athugað skjöl þau, er fram hafa 
komið þessu viðvíkjandi og gefur nefndin eptirgreinda skýrslu um kæruatriðin:

1. það er tekið fram, að kjörstaður hafi verið fluttur frá Eskiholti i Borgáthreppi 
að Galtarholti í sama hreppi, án þess að fengið væri til þess samþykki fynrfram hjá 
sýslunefnd og amtmanni. Um þetta atriði hefir hlutaðeigandi kjörstjóri í brjefi 24. f. m. 
til Landsh., er hefir verið látið fylgja málinu, tekið fram það er nú skal greina:

»A sýslunefndarfundi í fyrra var því hreift að heppilegra væri að halda kjörþingið 
framvegis annaðhvort í Galtarholti eða Svignaskarði heldur en i Eskiholti (en þar hefur 
það hingað til verið haldið vegna þess að það er þingstaður næstur míðju kjördæmi), fyrir 
þá sök að heimreið að Eskiholti er hin versta. Mæltust nokkrir nefndarmenn til að þessi 
breyting yrði gjör, en enginn mælti móti. Ósk þessi er mjög eðlileg, þvi að sjerstaklega 
Galtarholt er heppilegri kjörfundarstaður en Eskiholt fyrir allt kjördæmið undantekning- 
arlaust, nema fáeina bæi í Borgarhreppi. þann 10. apríl þ. á. átti að halda sýslunefndar- 
fund og ætlaði jeg þá að leggja fyrir nefndina að gera formlega ákvörðun um færslu á 
fundarstaðnum (því að í fyrra var ekkert um málið bókað); en vegna inflúenzunnar varð 
jeg að afboða fundinn, og varð hann ekki haldinn fyrr en 25. maí. Vitandi vilja nefnd- 
arinnar (og reyndar fleiri sýslubúa)- í þessu efni, rjeðst jeg nú í framkvæma hann, þótt 
ekki væri búið að færa hann til bókar, og auglýsti því að kjörfundurinn yrði haldinn í 
Galtarholti. A fundi sínum 25. maí samþykkti nefndin þessa ráðstöfun mfna án atkvæða- 
greiðslu, eins og hjálögð útskript sýnir, og hafði enginn nefndarmaður neitt við hana að 
athuga; sjerstaklega skal þess getið, að nefndarmaðurinn úr Borgarhreppi, Einar prófastur 
Eriðgeirsson, sem vitanlega hefur komið hinni margumræddu bænarskrá af stað við ann- 
an mann og sagður er höfundur hennar, andmælti ekki með einu orði ráðstöfun minni.

þegar amtmaður var staddur hjer á embættisferð 3. júní, samþykkti hann fyrir 
sitt leyti færslu kjörfundarstaðarins.« t

í sambandi við þetta skal það tekið fram, að milli bæjanna Eskihólts og Galtar- 
holts er að eins stutt bæjarieið. Nefndin getur með skírskotun til þess er hjer er tekið 
fram eigi verið á þeirri skoðun að þetta atriði útaf fyrir sig geti hafa haft nein áhrif á 
kosninguna.

2. það er ennfremur tekið fram, sem galli á kosningunni, að kjörfundur hafi eigi 
verið boðaður með lögákveðnum 4 vikna fyrirvara. það atriði er og á rjettum rökum 
kyggt, því skjöl þau, er málinu fylgja, bera það með sjer, að kjörfundarboðin eru útgefin 
af kjörstjóra 15. maí þ. á. eða, eins og tekið er fram i kærunum, 8—9 dögum of seint. 
þetta er að vísu eigi í samræmi við fyrirmæli kosningariaganna, og virðist þá, eptir þeirri 
reglu sem nefndinni er kunnugt um, að alþingi hefur fylgt að undanförnu í samkynja 
málum, koma til álita, hvort þetta afbrigði frá lögunum hefur haft áhrif á úrslit kosn- 
ingarinnar.

Kjörfundarboðin voru, eins og þegar er tekið fram, gefin út 15. maf þ. á. og sama 
dag auglýst á fjölmennu uppboði að Munaðarnesi, þar sem viðstaddir voru menn úr 
allflestum (6) hreppum sýslunnar. Auk þess var fundurinn auglýstur í »ísafold«, og kom 
tölublað það, er auglýsingin var birt í, inn í umdæmið (að Borgarnesi) 20. maf þ. á. og 
sjerstakar auglýsingar voru auk þess gefnar út fyrir 3 hreppa sýslunnar. Svo var og 
fundurinn auglýstur á manntalsþingum í sýslunni 17.—23. maf. Hreppstjórinn í Hraun-
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hreppi, sem fjarlægastur er kjörstað, hefur í vottorði 6. júlí tekið fram á þessa leið: >en 
hitt þori jeg að fallyrða, að kjörfundardagur og kjörfundarstaður hafi verið hverjum ein- 
asta kjósanda hreppsins vel kunnur nokkrum tíma fyrir kjörfundt.

Með þeBsar upplýsingar fyrir augum verður nefndin að vera á þeirri skoðun, að 
þær ráðstafanir, er gerðar hafa verið um birting á kjörfundarboðinu, hafi verið svo full- 
nægjandi, að hver einn kjósandi hafi átt kost á að vita af kjörfundardeginum svo löngu 
á undan koaoingunni, að eigi verði sagt með rökum, að þeim hafi eigi verið veittur næg- 
ur undirbúningstími undir kosninguna. það eru eigi komin fram nein gögn fyrir þvf 
að í kjördæminu hafi verið nokkur sá kjósandi, er eigi vissi um kjörfundardaginn fyrir- 
fram, og kærendurnir hafa sjálfir eigi treyst sjer til að fullyrða það.

það er því samhljóða álit nefndarmanna, að hinn ofangreindi formgalli á aug- 
lýsing kjörfundarins hafi alls engin áhrif haft á úrslit kosningarinnar. þetta álit nefnd- 
arinnar styrkist og nokkuð við það, að af kærendunum, 24 alls, eru 20 úr Borgarhreppi, 
þar sem kjörstaðurinn liggur, (af þeim 2 kjósendur Halldórs Daníelssonar), en úr þeim 
hreppi mættu á fundinum 27 kjósendur af 35 alls. Af hinum 4 er hreppstjórinn í 
Hraunhreppi einn, en hefur hinsvegar gefið ofangreint vottorð um birting kjörfundarboðs- 
ins, 1 er úr Hraunhreppi, en 1 úr Stafholtstungum, þar sem kjörfundarboðið fyrst var 
birt, en 1 er verzlunarstjóri, sem eigi hefur átt kosningarrjett í Mýrasýslu, heldur i Beykjavík.

Nefndin er að vísu á þeirri skoðun, að þetta afbrigði frá lögunum hafi stafað af 
gleymni eða ógætni hjá kjörstjóranum, en alls eigi af því, að hann, eða kjörstjórnin, 
hafi með því viljað hafa áhrif á úrslit kosningarinnar. En af því að slíkt á ekki að 
eiga sjer stað og gæti gefið tilefni til, að kjörstjórar yrði hirðulausari í að gæta fyrirmæla 
kosningarlaganna, ef þetta gengi óátalið nú, þá virðist nefndinni nauðsynlegt, að lands- 
stjórnin veiti kjörstjóra þeim, er hjer á hlut að, hæfilega áminning.

Samkvæmt þessu eru það því tillögur nefndariunar:
1. Að kjörbrjef þm. Mýramanna, Halldórs Daníelssonar, sje samþykkt.
2. Að þingið skori á landsstjórnina að veita hlutaðeigandi kjörstjóra hæfilega áminning 

fyrir vangæzln á fyrirmælnm kosningarlaganna.
Alþingi 2. ágúst 1894.

Árni Thorsteinsson, Guðl. Gnðmundsson, Kristján Jónsson. Ólafur Briem. 
fprmaður. skrifari og framsögum. þórariun Böðvarsson.
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Nd. 13. Tillaga til þingsályktunar
um kennslu í íslenzkri tungu. Frá Valtý Guðmundssyni, þingmanni Vestmanna- 
eyinga.

Alþingi skorar á stjórnina að hlutast til um:
1. Að skipuð sje nefnd manna til þess að gjöra tillögur um, hverri 

rjettritun skuli fylgja við kennslu í islenzkri tungu.
2. Að öllum kennslustofnunum og kennurum, sem njóta styrks af al- 

mannafje, sje gjört að skyldu, að kenna þá rjettritun eina, er nefndin hefur álitið 
heppilegasta og stjórnin síðan samþykkt.

3. Að samdar sjeu ýtarlegar ritreglur eða orðabók með hinni fyrirskipuðu 
rjettritun til leiðbeiningar fyrir kennara og þá aðra, er rjetta stafsetning vilja 
nema tilsagnarlaust.

4. Að þessi rit (ritreglurnar eða stafsetningarorðabókin) verði gefin út með 
styrk af almannafje og seld með vægu verði.

5. Að fyrirskipað verði, að kennarar í íslenzkri tungu noti ekki einvörðu 
fornrit vor við kennsluna, heldur láti lærisveinana einnig lesa valda kafla úr rit- 
um seinni alda, einkum úr rituin hinna beztu skálda og rithöfunda 19. aldar- 
innar.

6. Að við kennsluna í íslenzkri málfræði sje aðaláherzlan lögð á, að kenna 
rjetta orðaskipun, hljóðfræðina og sögu tungunnar, en aptur sje beygingarfræðinni 
algerlega sleppt, nema þegar kennslan annaðhvort miðar eingönguað þvi, að kenna 
lærisveinunum almennar málfræðislegar hugmyndir, eða benda þarf á rangar eða 
miður heppilegar orðmyndir.

7. Að ölium kennurum sje bannað að haga íslenzkri stílagerð þannig, að 
lærisveinarnir sjeu látnir snúa köflum úr útlendum ritum á íslenzku.

8. Að yfirstjórn skóla og kennslumála hafi eptirlit með því, að enginn 
kennari, í hverri fræðigrein sem er, noti útlendar bækur við kennsluna, ef kostur 
er á islenzkum kennslubókum, er hún álitur hæfar.

9. Að yfirstjóm kennslumálanna löggildi kennslubækur i hverri fræði- 
grein og skýri frá þvi opinberlega, hverjar islenzkar kennslubækur hún álíti hæf- 
ar eða vilji helzt mæla með, ef um fleiri er að velja.
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Nð. 14. Prumvarp
til laga um löggilding fjelags með takmarkaðri hluthafa áhyrgð til að halda uppi sigl- 
ingum milli íslands og útlanda og í kringum strendur íslands og leggja járnhrautir á 
Islaijdi m. fl. Flutningsmenn: Jens Pálsson og Jón þórarinsson.

1. gr. Stofnendur fjelagsins eru eptirfylgjandi ð menn:
David Wilson, passenger manager, Liverpool.
Sigtryggur Jónasson, umboðsmaður, Winnipeg.

Jón þórarinsson, alpingismaður, Flensborg.
Jens Pálsson, alþingismaður, Útskálum.

porgrímur Gudmundsen, tungumálakennari, Reykjavík.
Ofannefndir menn og allir aðrir einstakir menn og fjelög, sem gjörast kunna hluthafar 
í fjelaginu, eru hjermeð löggiltir sem hlutafjelag með takmarkaðri hluthafa ábyrgð und- 
ir nafninu íslands siglinga- og járnhrautafjelag1. Aðalskrifstofa fjelagsins sje í Reykja- 
vík eða á þeim stað á íslandi eða erlendis, sem fjelagið ákveður með aukalögum; þó skal 
fjelagið ætíðhafa skrifstofu og umboðsraann í Reykjavík. Ofannefndir 5 menn skulu vera 
bráðabyrgðastjórnarnefnd fjelagsins, og skulu halda þeirri stöðu þangað til regluleg stjórnar- 
nefnd er kosin samkvæmt þessum lögum. Fundur er löglegur, þegar þrír af bráða- 
byrgðarstjórnendum eru til staðar. Bráðabyrgðastjórnarnefndin kemur sjer saman um 
stað og dag til að halda fyrsta fund sinn, og kjósi þá forseta og varaforseta úr sínum 
flokki, er síðan kalli saman fundi og stýri þeim.

2. gr. Bráðabyrgðastjórnarnefndin hefur vald til þess strax að fá menn til að 
skrifa sig fyrir hlutum í fjelaginu, taka á móti borgun upp í hluti, heirata borgun 
upp í hluti af þeim, sem skrifa sig fyrir hlutum í fjelaginu, og ef ekki er borgað lög- 
sækja hlutaðeigendur. — Svo hafi og bráðabyrgðastjórnarnefndin vald til að láta gjöra 
mælingar og áætlanir viðvíkjandi tilgangi fjelagsins, leggja í banka peninga þá, sem 
hún tekur á móti upp í hluti, og taka þessa peninga út úr bönkum í þarfir fjelagsins; 
enn fremur veita móttöku fyrir hönd fjelagsins hvers konar hlunnindum, láni og gjöf- 
um, sem því kann að vera látið í tje fyrirtækjum þess til styrks, og gjöra samninga 
um hvernig slíkum gjöfum eða hlunnindum til fjelagsins skuli varið, og yfir höfuð 
gera allt sem útheimtist til að koma fjelaginu í gang.

3. gr. Fjelagið befur fullt leyfi og vald til að ákveða legustað fyrir einsporað- 
ar eða tvísporaðar stál- eða járnbrautir, sem liggi:

a. Frá Reykjavík eða einhverjum stað þar nálægt, suður og austur gegn um Kjósar- 
og Gullbringusýslu, Árnessýslu og Rangárvallasýslu.

b. Frá Reykjavík eða Akranesi, eða einhverjum stað þar nálægt, gegn um Kjósar- 
og Gullbringusýslu, Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu, Strandasýslu, Húnavatnssýslu, 
Skagafjarðarsýslu og Eyjafjarðarsýslu, eða þær af þessum sýslum, er fjelaginu 
sýnist.

c. Leggja lengri eða styttri greinar út úr vegunum a. og b., innan takmarka nefndra 
sýslna, svo og þau hliðarspor, er nnuðsynleg mega virðast við járnbrautar- 
stöðvar og til að ná í möl eða annan ofaníhurð.

Engum manni eða öðrum fjelögum skal veitt leyfi til að leggja járnhrautir um ofannefnd- 
ar sýslur utan takmarka löggiltra kauptúna næstu 15 ár eptir að þessi lög óðlast

3
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gildi. Hafi fjelagið eigi innan 5 ára frá pví, er lög pessi öðlast gildi lagt járn- eða 
stálbraut, er nemi lengd 10 enskra mílna, skal einkarjettur þessi úr gildi genginn.

4. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að láta mæla út legustað fyrir járn- 
brautir pær, sem netndar eru í næstu grein hjer á undan (3. gr.j byggja pá, og allar 
nauðsynlegar brýr yfir ár, læki og vötn úr pví efni og á pann hátt, er pví sýnist, 
breyta pessu, endurbæta og viðhalda.

5. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að láta byggja, kaupa og eiga 
gufuskip og seglskip til ferða milli íslands og útlanda og til strandferða kringum ís- 
land. Enn fremur hvers konar skip, ferjur og báta til samgöngunota á öllum flóum, fjörðum, 
víkum, höfnum, stöðuvötnum og ám kring um ísland og á íslandi, og má fjelagið 
selja skip, leigja og taka á leigu, breyta og endurbæta.

6. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að byggja og eiga bryggjur, öldu- 
brjóta, vörugeymsluhús, kolaskála, smiðjur og verkstæði til að smíða og gjöra að ölln, 
sem tilheyrir járnbrautum og skipum. Enn fremur öll hús, sem til heyra endastöðv- 
um á járnbrautum, járnbrautastöðvum, gistihús, og yfir höfuð öll hús eða byggingar, 
sem pað álítur nauðsynlegt fyrir járnbrautir sínar, skip og iðn. A skipum sínum, vögn- 
um og gistihúsum og járnbrautarstöðvum má fjelagið selja alls konar greiða, mat, tó- 
bak, vín og ölfong.

7. gr. Fjelagið hefur fullt vald og leyfi til að byggja og eiga telegrafa og tele- 
fóna meðfram járnbrautum sínum og út frá peim; enn fremur útbúnað til að búa til 
rafmagnsafl til að hreyfa jarnbrautarvagna, vjelar, lýsa upp og hita vagna sína, bryggj- 
ur og byggingar, götur og hafnir, opinber og einstakra manna hús í kaupstöðum.

8. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að kaupa, byggja, eiga og láta 
ganga eptir járnbrautum sínum hvers konar vjelar (locomotivesý og vagna og flytja 
fólk, alls konar farangur, vörur, lifandi pening og hvað annað sem býðst til flutninga 
í pessum vögnum. Fjelagið semur sjálft og auglýsir reglur viðvíkjandi flutning á vögn- 
um sínum og skipum, ákveður fardaga, fargjald og flutningsgjald og hvað annað í pá 
átt. Til að hreifa vjelar og vagna á járnbrautnm sínum má fjelagið nota hvaða afl 
sem pað vill, gufuafl, rafmagn, vatnsafl, loptsafl, dýraafl eða petta sameinað.

9. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að ákveða og taka borgun fyrir 
flutning á fólki, farangri, vörum, lifandi pening og hverju öðru, er pað tekur til flutn- 
ings og flytur á járnbrautum sínum, skipum eða öðrum flutningatækjum. Enn fremur 
fyrir notkun á bryggjum, brúm, geymslu á farangri og vörum og fyrir notkun tele- 
fóna, telegrafa, rafmagns og rafmagnsljósa.

10. gr. Fjelagið hefur leyfi og vald til að reka burt af vögnum sínum, skip- 
um og öðrum flutningatækjum hvern pann, sem ekki hefur farseðil eða ekki borgar 
hið ákveðna gjald fyrir far sitt eða flutning. Enn fremur hefur fjelagið fullt leyfi og 
vald til, að halda farangri, vörum eða hverju öðru, sem pað flytur, pangað til hið ákveðna 
flutningsgjald og geymslugjald eða annar kostnaður er borgað. Sje ekki flntningsgjaldið eða 
geymslugjaldið borgað innan tíu daga frá pví, að farangurinn, vörurnar eða hvað annað, sem 
flutt var, kom til afhendingarstaðar, má fjelagið auglýsa pað til sölu, og sje pað ekki 
innleyst innan 20 daga eptir að auglýsingin var fest upp á staðnum, má fjelagið láta 
selja pað við opinbert uppboð. Seljist pað, sem upp er boðið, fyrir meir en flutningi

i■ ?

1



19

og geytnslugjaldi og ððram kosfcnaði nemar, skal fjelagið skila fyrverandi eiganda hins 
selda afganginum. Parangar, vðrnr eða hvað annað, sem fjelagið heldnr fyrir óborgnðn 
flntningsgjaldi, er í ábyrgð eiganda á meðan.

11. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að kaupa og eiga allt pað land, 
sem’ það þarf með nndir járnvegi sína, járnbrautarstöðvahús, gistihús, vðruhús, bryggjur 
og til að hafa greiðan veg að eignum sínnrn, eða fyrir hvað annað sem stendur í sam- 
bandi við starf þess. Kaupi fjelagið meira land en það sjálft þarf til notkunar, má 
það selja afganginn eptir því, sem því sýnist við eiga. Fjelagið má einnig taka land á 
leign og leigja út land.

12. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að stífla og nota vatn og afl úr 
öllum ám, lækjum og yfir höfuð öllnm heitum og köldum uppsprettum, laugnm og 
hveruin og vötnum, sem vegir þess Iiggja yfir eða nálægt eða sem eru nálægt öðrum 
byggingum þess. pó má það ekki gera meiri spell en nauðsynlegt er á farvegum 
nefndra vatna eða landi því er að þeim liggur. Komi fjelaginu og eiganda ekki sam- 
an um borgun eða skaðabætur fyrir notkun vatna, vatnsafls eða spell á landi, skuln 
þrír gerðarmenn dæma í málinu. Fjelagið nefni einn gerðarmann, eigandi vatnsins og 
landsins annan, en þessir tveir komi sjer saman um oddamann. Komi þeir sjer ekki 
saman nm oddamann, útnefnir landsyfirdómurinn í Reykjavík hann.

18. gr. Fjelagið hefur fullt vald og leyfi til að taka hvaða land og hús sem 
er til notkunar undir jámbrautir sínar, telegrafa, telefóna, vegi að járnbrautum sfnum 
og öðrnm eignnm og yfir höfuð til alls, sem því er leyft að gera, með lögum þessum. 
Komi fjelagið sjer ekki sainan við eiganda, skal farið með málið eins og ákveðið er í 
næstu grein bjer á undan. Fjelagið hafi þar að auki öll sömu rjettindi viðvíkjandi 
landi undir járnbrautir sínar, brýr o. s. frv. og almennir póstvegir og aðrir vegir hafa 
samkvæmt núgildandi lögum á íslandi.

14. gr. Fjelagið hefur fullt levfi og vald til að nota fyrir járnbrautir sínar 
alla vegi og brýr yfir ár, læki eða vötn, sem stjórn íslands, ömt, sýslur eða sveitafjelög 
hafa látið gera eða láta gera með því móti að svo sje um búið, að hættulaust og skað- 
laust álítist fyrir vegina, brýrnar og vegfarendur. Viðvíkjandi umbúnaðinum verðnr 
fjelagið að koma sjer saman við landsstjórnina eða hlutaðeigandi amtsráð, sýslnnefnd 
eða sveitarstjórn, eða hlíta þeim reglum sem hvort um sig setur í þessu tilliti.

15. gr. Allar járnbrautir fjelagsins, skip og aðrar eignir, hverju nafni sem 
nefnast, skulu vera jindanþegnar öllum gjöldum og sköttum til landssjóðs íslands, til 
amta, sýslu og sveitafjelaga eða kaupstaða, um þrjátíu ár frá því lög þessi ganga í 
gildi.

16. gr. Höfuðstóll fjelagsins sje sex miljónir króna, og hefur fjelagið leyfi og 
vald til að auka hann upp í tíu miljónir króna með aukalögum eða samþykt á almenn- 
um hluthafa fundi. Hinn ákveðni höfuðstóll (kr. 6,000,000) skiptist í sextíu þúsund 
hluti, er sje eitt hundrað krónur hver. Höfuðstólinn leggja til eða útvega ofannefndir 
stofnendnr fjelagsins og þeir menn og fjelög, sem gerast hluthafar í fjelagjnu. Pening- 
um þeim, sem þannig eru lagðir til eða útvegaðir, skal varið til að koma í 'gang og 
viðhalda' ölln því, sem fjelaginu er veitt leyfi til að gera með lögum þessum, eða þeim 
hlnta þess, sejn fjeJagið ákveðnr að gera.
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17. gr. Fjelagið er ekki skyldugt að taka til greina áskript fýrir hlutum í 
fjelaginu nema 10 af hundraði af upphæð peirra hluta, er menn skrifa sig fyrir, sje 
horgað innan mánaðar frá því að menn skrifuðu sig fyrir peim.

18. gr. Fjelagið hefur leyfi til að piggja og veita móttöku, frá hvaða lands- 
stjórn sem er, einstökum mönnum, sýslu- og sveitafjelögum, kaupstöðum og hverskyns 
fjelögum, lösrgiitum og ólöggiltum eða öðrum, styrk og gjöfum af hverju tagi og í hvaða 
mynd sem er, svo sem í landi, peningum, peninga lánum, áhyrgð o. s. frv. til að fram- 
kvæma tilgang sinn.

19. gr. pegar hráðabyrgða stjórnarnefnd fjelagsins er búin að fá menn til að 
skrifa sig fyrir eitthundrað púsund krónum af höfuðstól pess, og búið er að borga 10 af 
hundraðiaf pessari upphæð,pá skal hún,nema handhafar sjeu færri en 9, kalla pá, sem hafa 
skrifað sig fyrir hlutum og borgað 10 af hundraði upp i pá, á fund til að kjósa stjórnar- 
nefnd fyrir fjelagið. Fundurinn skal boðaðurá pann hátt, að sjerhverjum hluthafa sje sent 
skrifað eða prentað fundarboð,er tiltaki fundardag,stað og fundarefni.með pósti.að minnsta 
kosti 2 mánuðum fyrir fundinn. A pessum fnndi skulu hluthafar kjósa stjórnarnefnd 
fyrir fjelagið, er samanstandi af 9 mönnuin, og má engan kjósa í stjórnarnefndina, sem 
ekki er hluthafi í fjelaginu og hafi skrifað sig fyrir 5 hlutum að minnsta kosti, og 
borgað pað sem kallað hefur verið eptir upp í pessa 10 hluti. pessi stjórnarnefnd skal 
halda stöðu sinni í eitt ár frá pví hún var kosin eða pangað til önnur er kosin í henn- 
ar stað. Tölu stjórnarnefndarmanna má fjelagið brevta með aukalögum.

20. gr. Við stjórnarnefndarkosningar og við alla atkvæðagreiðslu á almennum 
hluthafafundum, skulu hluthafar hafa eitt atkvæði fyrir hvern hlut, sem peir eru skrif- 
aðir fyrir í bókum fjelagsins, og hafa staðið í skilum með áskilda borgun á. Hlnthaf- 
ar mega gefa öðrum umboð til að greiða atkvæði fyrir sig á almennum hluthafa fund- 
um, og skal pað umboð vera orðað samkvæmt pví, sem ákveðið er í aukalögum fje- 
lagsins.

21. gr. Allir almennir hluthafa fundir, sem haldnir eru eptir fund pann, sem 
talað er um í 19. gr. laga pessara, skulu haldnir á peim stað og tíma og boðaðir á 
pann hátt, sem ákveðið er í aukalögum Qelagsins.

22. gr. Allir menn, hvort sem peir eru danskir pegnar eða pegnar annara 
ríkja, og hvort sem peir eiga heimili í hinn danska ríki eða ekki, hafa sama rjett til 
að eiga hluti í fjelaginu og greiða atkvæði fyrir hluti sína, og hafa ennfremur rjett til 
að vera í stjórnarnefnd fjelagsins og vera starfsmenn pess.

23. gr. Stjórnarnefnd fjelagsins skal á fyrsta fundi, sem hún heídur eptir að 
hún var kosin, kjósa forseta úr sínum flokki og skal hann ætíð stjórna fundum pegar 
hann er viðstaddur. Forseti skal halda stöði sinni á meðan hann er í stjórnarnefnd- 
inni eða pangað til annar er kosinn í hans stað. Stjórnarnefndin má og kjósa einn eða 
fleiri varaforseta, er gegni störfum forseta í forföllum hans. Stjórnarnefndarfundur er 
lögmætur þegar ekki eru færri á fundi en íimm af níu. Enginn stjórnarnefndarmann- 
anna hefur nema eitt atkvæði og sker forseti úr með atkvæði sínu, ef atkvæði verða 
jöfn.

24. gr. Stjórnarnefndin skal á ársfundum hluthafa gefa allar nauðsynlegar 
upplýsingar um starf og ástand fjelagsins. Hún skal og hlíta peim ákvörðunum, seip
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gerfar eru á ársfnndum eða öðrum almennum hluthafa fundum, sem etki koma f bága 
rið pessi lög. Svo skal og stjórnarnefndin fara eptir öllum ákvæðum aukalaga fje- 
lagsim.

25. gr. Stjórnarnefndin hefur vald til að semja og sampykkja aukalög viðvíkj- 
andi stjórn, umsjón og meðferð á óllum eignum fjelagsins og yfir höfuð viðvíkjandi 
öllum málefnum pess. J»ó mega slík aukalög ekki koma í bága við pessi lög, nje önn- 
ur gildandi landslög. pannig útnefnir hún skrifara og aðra embættismenn fjelagsins, 
ákveður verksvið peirra, starf, kaup og ábyrgð pá, er peir setja, og yfir höfuð ræður 
alla starfsmenn fjeiagsins eða felur pað starfsmönnum pess.

26. gr. Stjómarnefndin hefur leyfi og vald til eptir ályktan gerðri á ársfundi 
hluthafa eða á öðrum almennum hluthafa fundi, sem sjerstaklega er boðað til í pví skyni, 
að gefa út skuldabrjef (bonds) og 'skál forseti eða einhver varaforseti ásamt einhverjum 
öðrum stjórnarnefndarmanni skrifa undir pessi skuldabrjef. Ennfremur skal skrifari fje- 
lagsiirc rita nafn sitt á pau og setja innsigli fjelagsins á pau. Skuldabrjef pessi sjeu 
borganleg á peim stað og tíma, á pann hátt, í peirri mynt og með peim vöxtum, sem 
stjórnarnefndin álítur bezt við eiga. Skuldabrjefin mega og hljóða upp á danska, enska 
eða annara pjóða peninga og veTa borganleg i gulli, silfri eða seðlum. Ennfremur hef- 
ur stjórnarnefndin leyfi og vald til að selja eða veðsetja öll slík skuldabrjef eða pað af 
peim, er henni sýnist, hverjum sem hún vill, fyrir hið bezta verð og með peim beztu 
skilmálum, sem hún getur fengið í pað og pað skipti, og sje peningunum, er panftig 
fást, varið til að framkvæma pá hluti, eða eitthvað af peim hlutum, sem fjelagið hefur 
leyfi til að gera samkvæmt pessum lögum. par fyrir utan hefur fjelanið leyfi og vald 
til að tryggja skuldabrjef pau, er pað kann að gefa út, með sjerstakri veðsetning á 
öllum eignum sínnm og tekjum, eða parti af peim. á pann bátt sem tiltekið kann að 
verða í veðsetningarskjalinu. Svo má fjelagið og í slíku veðsetningarskjali veita peim 
manni eða mönnum, sem tilteknir eru í skjalinu, öll rjettindi sín, vald, undánpágur, 
eignir og löggilding, og yfir höfuð allt pað, sem fjelaginu er veitt með lögum pessum 
og ekki kemur í bága við pau. Allt sem fram er tekið í slíkn veðsetningarskjali bæði 
til að takmarka vald peirra, sem nefndir eru í pví, eða til að veita peim vald og rjett- 
indi, skal vera löglegt og bindandi og hægt að nota pað á pann hátt, sem tekið er fram 
í skjalinu.

27. gr. Skuldabrjef pau, sem nefnd eru í næstu grein hjer á undan, skulu, án 
pess að peim purfi að pinglýsa eða innfæra í afsalsbrjefa- og veðmálabækur, álítast 
fyrsta krafa, og hafa forgangsrjett gagnvart fjelaginu, og öllum eignum og tekjum fje- 
lagsins, hverju nafni sem nefnist, sem pað á og kann að eignast. og sjerhver handhafi 
skuldabrjefanna skal álítast veðhafi að veðsetning peirri, sem gefin kann að verða 
að rjettu hlutfalli við aðra eigendur skuldabrjefanna.

28. gr. Ef fjelagið borgar ekki höfuðstól eða vexti af skuldabrjefum sínum 
sem út kunna að verða gefin eptir pessum lögum, pá er gjalddagi er kominn sam- 
kvæmt ákvæðum skuldabrjefsins, pá skulu handhafar slíkra skuldabrjefa, ef pau eða 
vextir af peim er óborgað við ársfund, hafa sama rjett til að greiða atkvæði og vera 
kjörgengur í stjómarnefnd fjelagsins, eins og hann hefði sömu upphæð af fullborguð- 
um hlutum í fjelaginu, og ennfremur hafa atkvæðisrjett á öðrum almeuuum hluthafa-
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fundam. f»ó getur en?inn handhafi alíkra skuldahijefa nevtt heirra rjettinda, sem hon- 
nm eru veitt með þessari ?rein, nema að skuldabrjef pau, sem veita honum ofannefnd 
rjettindi, hafi áður verið færð inn í bækur fjelagsins á sama hátt os; gert er ráð fyrir í 
aukalögum fjelagsins um skrásetning blutabrjefa pess. Fjelagið er skyldus't að skrásetja 
slfk skuldabrjef í nafni handhafa, þesrar pess erkrafizt, og eins sölu á peim, hvort sem 
óborsraður er höfuðstóll eða að eins vextir, á sama hátt og hlutabrjef. pó skulu peir, 
sem pennan rjett'nota, einskis missa í af öðrum rjettindum, er peir höfðu sem hand- 
hafar skuldabrjefanna.

29. gr. Skuldabrjefin öll ásamt áföstum skilríkjum og rentuseðlnm mesra vera 
stýluð upp á bandhafa, osr sknlu pá vera færanlesr frá manni til manns með afhendinsr. 
Handbafi slíkra skuldabrjefa sretur í sinu eigin nafni lögsótt fjelagið um rjett pann, er 
pau tilskilja, pansrað til búið er að skrásetja pau eins osf srert er ráð fyrir f næstu srrein 
hjer á undan. Á meðan sknldabrjefin standa pannisr skrásett, pá sjeu pan að eins 
færanles með skriflegri yfirfærslu, sem sje skrásett á sama hátt og gert er við liluta- 
brjefin, en skuldabrjefin skulu aptur verða færanlesr við afhendinsr með pví að skrásetja 
pau sem færanlesr til handhafa, og er fjelagið sbyldusrt að skrásetja pau pannig pegar 
8á, sem skrifaður er fyrir peim sem eigandi á bókum fjelasrsins, heimtar pað.

30. gr. Stjórnarnefndin má. hvenær sem henni sýnist, kalla eptir borgun upp
í hluti hjá blnthöfum í fjelaginu eptir peim hlutföllum, er peir álíta við eiga, en pó 
má hún ekki beimta meir en 10 af hnndraði af allri upphæðinni í einu. og verður að 
srefa hluthöfum mánaðar fyrirvara í hvert skipti á pann hátt, sem ákveðið verður í 
aukalðsrum fjelagsins. En eneinn hluthafi skal bera ábyrgð gagnvart skuldheimtumönn- 
um fjelagsins fvrir meiri npphæð, en bann á eptir óborgað npp f hluti pá, er hann 
hefur skrifað sig fyrir. Borgi einhver hluthafi ekki pað, sem stjórnarnefndin löglega 
kallar eptir upp f hluti, á ákveðnum degi, má hún setja vexti á hið óborgaða, pangað 
til pað er ereitt. Svo má hún og lögsækja hlutaðeiganda á sama hátt og vanaleg pen-
ingaskuld væri. Neiti hluthafi að borga pað, sem löglega er kallað eptir upp í hlut
hans, eða dragi meir en f tvo mánuði að borga pað, hefur hann fyrirgjört eignarrjetti
sínum til pess hlutar, og fer nm pá hluti svo, sem ákveðið verður í aukalögum fjelags-
ins.

31. gr. Stjórnarnefndin skal halda og færa eða láta færa allar bækur, sem 
nauðsynlegar eru til pess, að greinilegt yfirlit sje til yfir allar gerðir og starf fjelagsins. 
Bækur fjelagsins má færa hvort er vill á fslenzku, dönsku eða ensku máli, og skal til- 
tekið með aukalögum hvaða bækur fjelagið skal hafa og á hvaða máli pær sjeu færðar. 
Fjelagið skal og hafa innsigli, og skal nákvæmar tiltekið með aukalögum hvernig pað 
sje.

32. gr. Hlutir í fjelaginu álítast persónnleg eign, og skal tiltekið f aukalögum, 
hvenær og hvernig peir mega færast úr eign eins til annars.

33. gr. Fjelagið getur lögsótt og má lögsæbja undir sínu löggilta nafni, eins 
og væri pað einstaklingur, fyrir öllum dómstólum. Forseti fjelagsins, varaforsetar, ráðs- 
maður eða málsfærslumaður getur höfðað og sótt mál fyrir hönd fjelagsins eptir stjórn- 
arnefndar ályktan, og má birta peim af pessum starfsmönnum fjelagsins, sem eru í 
Eeykjavík, eða umboðsipanni pess par stefnur, Varnarping fjelagsins sje í Reykjavík,
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34. gr. Fjelagið má gera samniuga við einstaka menn, landsstjórnir eða hvaða 
fjelög sem eru, um alla hluti, sem snerta starf pess og atvinnu, og skal tiltekið í auka- 
lögum hver undirskrifi slíka samninga fyrir hönd fjelagsins.

35. gr. Fjelagið er skyldugt að taka til flutnings allt fólk og vörur, sem borg- 
að er undir fyrir fram, eptir pví sem pláss ræður, eða náttúra leyfir. f>ó má pað neita 
að fiytja drukkna menn eða vitskerta, nema peir sje undir umsjón lögreglupjóns eða 
einhvers annars, sem ber ábyrgð á peim. Enn fremur má fjelagið neita að taka til 
geymslu eða fiutnings sprengiefni eða önnur hættuleg efni og sendingar í ílátum eða 
böggla, er innihald peirra ekki er gefið til kynna. Gruni starfsmeun fjelagsins, að 
hættuleg efni sje í farangri eða pökkum, mega peir opna pá og rannsaka.

36. gr. Enginn nema starfsmenn fjelagsins má ganga eptir járnbrautum 
fjelagsins, og enginn má ríða, teyma nje reka nokkra skepnu eptir peim. Enginn má 
heldur á nokkurn hátt skemma járnbrautir pess og annan útbúnað, nje kasta nokkru 
eða leggja nokkuð á vegina, og varðar brot á móti pessari grein hegningu eptir hinum 
almennu hegningarlögum.

37. gr. Fjelagið má viðhafa á járnbrautum sínum hvort sem pað vill danskt, 
enskt eða franskt mílnatal eða mál.

38. gr. Ef fjelagið byrjar ekki að starfa að einhverju af pví, sem pað 
er löggilt til, innan 3 ára frá pví að pessi lög ganga í gildi, eru iögin úr gildi 
numin.

Með pví að gefa eins árs fyrirvara skal stjórn íslands hafa rjett til að kaupa 
allar eignir fjelagsins að 15 árum liðnum frá pví lög pessi ganga í gildi fyrir pá upp- 
hæð, sem hvað um sig upprunalega kostaði.

39. gr. Fjelagið skal auglýsa á prenti á íslenzku öll aukalög sín, sem snerta 
almenning.

40. gr. Fjelags stjórnarnefndin má gefa út fullborguð hlutabrjef, sem ekki er 
hægt að kalla eptir frekari borgun upp í eða fyrir, og má afbenda pessi hlutabrjef sem 
borgun fyrir vegarstæði, efni í járnveg, vagna eða hvað annað sem fjelagið kaupir fyrir 
iðn sína eða fyrir hvers konar verk sem unnið er fyrir fjelagið eða í parfir pess.

41. gr. Landssjóður íslands skal greiða fjelagiþessu (siglinga- og járnbrautafje- 
Fagi íslands):

1. 50,000 krónur á ári hin næstu prjátíu ár eptir að lög pessi öðlast gildi, með 
pví skilyrði að pað:
a) láti gufuskip, sem útbúið sje til að flytja farpegja og vörur, og sem ekki 

sje minna en 800 gross tons ensk, og geti gengið að minnsta kosti 10 ensk- 
ar mílur á klukkustund, fara 2 ferðir á mánuði milli Liwerpool, eða annarar 
hafnar á Englandi eða Skotlandi, og Keykjavikur, eða annarar hafnar við 
Faxaflóa, á tímabilinu frá 15. apríl til 15. október ár hvert, og milli sömu 
hafna að minnsta kosti eina ferð á mánuði á tímahilinu frá 15. október til 
ló. apríl ár hvert, og

b) láti gufuskip, sem útbúið sje til að flytja farpegja og vörur, og sem ekki 
sje minna en 400 gross tons ensk, og geti gengið að minnsta kosti 8 enskar 
mílur á klukkustund, ganga stöðugt írá Reykjavík eða annari höfn við
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Faxaflóa, þegar ekki hamlar ís, kringum strendur íslands eða meðfram peim, 
á tímabilinu 15. febrúar til 15. nóvember ár hvert.

Ef skip fjelagsins laskast, stranda eða farast, skal fjelaginu gefinn hæfi- 
legur frestur til að gjöra að peim eða útvega önnur, og skal pað einkis í 
missa af árgjaldi sínu fyrir pær tafir, sem fljóta af slíkum slysum, óblíðu nátt- 
úrunnar eða ís.

2. 50,000 krónur á ári hin næstu prjátíu ár eptir að lög pessi öðlast gildi með 
pví skilyrði að pað byggi 50 enskar landmilur af notanlegri stál eða járnbraut 
frá Eeykjavík suður eða suðaustur eptir Kjósar- og Gullbringusýslu og Árnes- 
sýslu, og láti lestir, er flutt geti og flytji farpegja og vörur, ganga eptir járn- 
brautinni að minnsta kosti sex sinnum á viku, á tímabilinu frá 15. apríl til 
15. nóvember ár hvert og hina mánuði ársins eins opt og við verður kotnið 
sökum snjóa. Ef járnbraut fjelagsins tekst af á pörtum af völdum náttúrunn- 
ar eða brýr á honum bila, skal gefa fjelaginu hæfilegan tíma til að bæta hið 
skemmda, og skal pað einkis í missa af árgjaldi sínu, pótt lestir ekki geti gengið 
reglulega eða teppist um stund fyrir pessar orsakir. Jafnótt og hverjar 10 
mílur af járnbrautinni eru byggðar og lestir fara að ganga eptir peim, pá skal 
landsstjórnin árlega borga fjelaginu tiltölulega af nefndum 50 pús. krónum 
fyrir hverjar 10 mílur.

þessar samtals 100,000 krónur á ári skal setja útgjaldamegin á fjárlögum
íslands.

Ejelagið hefur rjett til að velja um og ákveða, hvort peningar peir, er pað 
kann að eiga heimting á úr landssjóði íslands samkvæmt pessum lögum, borgist pví 
sjálfu einu sinni eða tvisvar á ári, eða borgist eptir ráðstölun pess tvisvar á ári sem 
rentur af hlutabrjefum eða skuldabrjefum fjelagsius.

Nd. 15. Frumvarp
til laga um breytingu á logum 19. febr. 1886 um utanþjóðkirkjumenn.—Flutningsmenn: 
Skúli Thoroddsen og Jón Jónsson, 1. þm. Eyf.

1. gr. Allir þeir menn, sem eru í einhverju kirkjufjelagi utan þjóðkirkjunnar,* 
því er prest hefur eða forstöðumann, er fengið hefur konunglega staðfestingu samkvæmt 
13. gr. laga 19. febr. 1886, skulu lausir við gjöld fyrir aukaverk, svo og offur, lambseldi, 
dagsverk, ljóstoll og lausafjártíund til kirkna og presta þjóðkirkjunnar.

2. gr. þeir utanþjóðkirkjumenn, sem eigi eru í neinu sllku kirkjufjelagi, er 1. 
gr. ræðir um, skulu greiða gjöld þau, sem þar eru nefnd, til barnakennslu í þeim hreppi, 
er þeir eru búsettir í.

3. gr. Hlutaðeigandi sóknarprestur skal fyrir hver árslok senda sýslumanni 
skýrslu um alla þá utanþjóðkirkjumenn, sem í hans prestakalli búa, og gjald eiga að 
greiða til barnakennslu eptir 2. gr., og innheimtir síðan sýslumaður gjaldið á næsta 
manntalsþingi, og afhendir það hlutaðeigandi hreppsnefndaroddvita.

4. gr. þeir prestar, sem fengið hafa embættisveitingu, áður- en lög þessi öðlast 
gildi, skulu fá tekjuhalla þann endurgoldinn úr landssjóði, er leiðir af ákvæðum 2. gr.

5. gr. 16. gr í lögum 19. febr. 1886 um utanþjóðkirkjumenn er úr lögum numin.
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Nd. 16. Frumvarp
tíl laga nm stofaun brunabótasjóðs. Flutningsmenn: Ólafur Briem, Sk. Thoroddsen og 
Jóu Jónsson, þm. Eyf.

Stofnun sjóðsins.
1. gr. Brunabótasjóð skal stofua hjer á landi, svo sem fyrir er mælt í lögum 

þessum.
2. gr. f kaupstöðunum Beykjavík, ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði og verzlunar- 

stöðunum Vestmannaeyjum, Eyrarbakka, Keflavík, Hafnarfirði, Akranesi, Stykkishólmi, 
Sauðárkrók, Vopnafirði og Eskifirði, skal öllum hóseignum, hvort sem þær eru eign al- 
mennings eða einstakra manna, haldið í brunabótaábyrgð samkvæmt lögum þessum.

3. gr. Eigendur húseigna og bæja á öðrum stöðum en þeim, sem nefadir eru í 2. 
gr., geta fengið brunabótaábyrgð á þeim, ef stjóm sjóðsins samþykkir það.

4. gr. Aður en sjóðurinn er stofnaður, skal fara fram virðingargjörð á öllum hús- 
eignum á þeim stöðum, sem nefudir eru í 2. gr., eptir reglum, sem landshöfðingi setur. 
í Reykjavík fer þó að eins fram skoðunargjörð, nema ef um ný hús er að ræða, eða þau 
hús, sem að áliti virðingarmanna ekki ná síðasta virðingarverði.

5. gr. Virðingargjörðir þær, sem Defadar era í 4. gr., skulu framkvæmdar af 3 
mönnum, er bæjarfógeti eða sýslumaður útnefnir fyrir rjetti til 6 ára, nema þar sem skip- 
aður er slökkviliðsstjóri, þá er hann sjálfkjörinn þriðji virðingarmaður.

Fyrir virðingargjörðir þessar skal greiða hverjum virðingarmanni 4 kr. á dag, og 
slökkviliðsstjóra 2 kr. að auki. Borgun þessa greiða húseigendur allir á hverjum stað, 
samkvæmt niðurjöfnun bæjarfógeta eða sýslumanns, eptir virðingarverði húseignanna.

6. gr. Virðingargjörð á húseignum, sem teknar eru í brunabótaábyrgð utan þeirra 
staða, sem nefndir eru í 2. gr., skulu sömuleiðis framkvæmdar af 3 mönnum, sem sýslu- 
maður útnefair í hvert skipti, og fá þeir sömu þóknun fyrir starf sitt, eins og segir í 5. 
gr., og greiðir gjörðarbeiðandi hana.

7. gr. Bæjarstjórnir og hreppsnefndir skulu hafa eptiriit með virðingargjörðum 
þeim, sem haldnar verða til þess að taka hús í ábyrgð og láta uppi álit sitt um verð 
það, sem sett er á hverja eiustaka eign; verður engin húseign tekin í ábyrgð fyrir meiru 
en þær álíta hæfilegt.

8. gr. Stjóra sjóðsins skal hafa heimild til að láta virðingarmenn halda almenna 
skoðunargjörð 6. hvert ár, á kostnað eigendanna, á öllum þeim húseignum, sem eru í 
ábyrgð sjóðsins, og skulu þeir þá virða upp aptur þau hús, sem þeir álíta að lækkað 
hafi í verði. Ennfremur hefur stjóra sjóðsins heimild til, að láta virða af nýju einstakar 
húseignir. Kostnaðinn við þá virðingargjörð greiðir húseigandi, ef húsið lækkar í virð- 
ingu, ella greiðist hann af brunabótasjóði. Sömuleiðis getur hver, sem tryggir húseign 
í sjóðinn, heimtað virðingu á sinn kostnað, ef hann hefur byggt við hana eða endurbætt 
hana, og fengið brunabótaábyrgðina hækkaða þvf samkvæmt.

9. gr. Brunabótagjaldið hvílir á húseign þeirri, sem vátrygð er, og gengur í 
2 ár fyrir öllum öðrum skuldum, sem á húseigninni kunna að hvfla nema sköttum til 
landssjóðs. Brunabótagjaldið, svo og borgun fyrir virðingu, má taka lögtaki eptir þeim 
reglum, er gilda um lögtak á sköttum til landssjóðs.

10. gr. þegar húseignir á þeim stöðum, sem nefadir eru f 2. gr., eru byggðar af 
nýju, skal á þær leggja eldtraust þak.

11. gr. það er skylda kaupstaða þeirra og verzlunarstaða, sem nefudir eru í 2. 
gr., að hafa slökkvitól þau, er stjórn sjóðsins ákveður, og halda þeim vel við. Allir 
bæjarbúar eða fbúar verzlunarstaðar, sem til þess verða álitnir hæfir, skulu vera skyldir 
að mæta tvísvar á ári tíl slökkviliðsæfinga.

4
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f>egar eldsvoði kemur upp, skulu allir verkfærir karlmenn í bænum eða verzlun- 
arstaðnum vera skyldir að koma til brunans og gjöra allt, sem þeim verður skipað af 
slökkviliðsstjóra eða aðstoðarmanni hans.

II. Kafli.
Stjórn sjóðsins.

12. gr. Stjórn landsbankans hefur á hendi stjórn brunabótasjóðsins undir yfir- 
umsjón landshöfðinga. Lögheimili sjóðsins er í Reykjavík.

13. gr. Bankastjórnin semur reglugjörð fyrir Bjóðinn um framkvæmdarstjórn 
hans, bókfærslu og reikningsskil. í reglugjörðinni sje ákveðið, hvers konar húseignir 
sjóðurinn tryggir, og hverja muni, sem húsum fylgja; hvernig hinar tryggðu húseignir 
skuli vera byggðar, og þeim haldið við, til að tryggja þær fyrir eldsvoða; hve opt skal 
virða tryggðar húseignir upp aptur; á hvern hátt skaða af eldsvoða skal meta, og hvern- 
ig hann skal endurgjalda; hvort sjóðurinn tryggir aptur hjá öðrum fjelögum nokkrar hús- 
eignir; hvernig skera skal úr ágreiningi milli einstakra húseigenda, verzlunarstaða eða 
kaupstaða og stjórnarinnar. Enn fremur ákveður reglugjörðin, hve mikið brunabótagjald 
skal greiða af hvers konar húseign á hverjum stað; hverja borgun sjóðurinn má taka 
fyrir tryggingarskfrteini eða önnur vottorð; hvernig innstæðu sjóðsins skal ávaxta; hve 
miklu fje má verja til framkvæmdarstjórnar og til launa handa endurskoðara.

Beglugjörð þessa staðfestir landshöfðingi, og verður henni ekki breytt nema 
með samþykki bankastjórnarinnar og landshöfðingja.

14. gr. Stjórn sjóðsins er ávallt skyld að gefa landshöfðingja allar þær upplýs- 
ingar um sjóðinn, sem honum kann að þykja ástæða til að heimta. Landshöfðingi get- 
ur og, hvenær sem er, látið rannsaka allan hag sjóðsins.

15. gr. Landsböfðingi skipar endurskoðara, er rannsakar reikning sjóðsins í 
hverju einstöku atriði og ber hann saman við bækur sjóðsins og heimafjeð. Endurskoð- 
arinn skal að minnsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafje sjóðsins og verðskjöl 
sjeu fyrir hendi. Hann skal sjá um, að munir sjóðsins sjeu skrifaðir upp árlega, og 
heimta áreiðanlegt vottorð fyrir því, að þeir munir sjeu til, sem annarstaðar kunna að 
vera, en á heimili sjóðsins. Landshöfðingi úrskurðar og kvittar hinn endurskoðaða reikn- 
ing sjóðsins.

16. gr. Hinn úrskurðaða reikning skal birta i Stjórnartiðindunum, deildinni B. 
þar að auki skal stjórn sjóðsins gefa laudshöfðingja stutt yfirlit yfir hag sjóðsins eptir 
hvern ársfjórðung, sém birtist á sama hátt. Beikningsár sjóðsins er almanaksárið.

III. Kafli.
Skyldur sjóðsins.

17. gr. Éngin húseign fellur úr ábyrgð fyrir það, þó brunabótagjaldið hafi eigi 
verið borgað.

18. gr. Húseignir þær, sern eru í brunabótaábyrgð, sknlu fá allan þann 
skaða að fullu bættan af sjóðnum, sem þær verða fyrir af eldsvoða, eða af eldingum, eða 
fyrír það, að hús, skíðgarðar eða annað, sem ásamt húseigninni er virt til brunabóta, 
er rifið niður eða skemmt til að slökkva eld; farist slíkt hús alveg, skal sjóðurinn borga 
út það, sem þau hafa veríð virt til brunabóta; en faríst þau að eins að einhverju leyti, 
skal meta skaðann.

Sjóðurinn ábyrgist ekki skaða af hernaðar völdum, eða skaða, sem kemur af þvf 
að eigandi er sjálfur valdur að brunanum, annað hvort með vilja eða fyrir vítavert að-
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gæzlnleyBÍ. 8je eigandinn viljandi eða fyrir vítavert aðgæzluleysi valdur að brunanum, 
geta þeir, gem þinglýat veð áttu í háseigninni, fengið brunabætur, |svo framarlega «em 
aðrar eigur húseiganda hrökkva ekki til að gjöra þá skaðlausa.

19. gr. Brunabæturnar skulu ganga til þess, að koma húsinu eða bænum upp 
aptur, eða til aðgjörðar á þeitn. þó má stjórn sjóðsins gjöra undantekningar frá því n»eð 
aamþykki þeirra, sem þinglýst veð eiga í húsinu eða bænum.

20. gr. Stjórn sjóðsins er skylt, hvenær sem þess er krafizt, að gefa hlutaðöig- 
andi lögreglustjóra borgunarlaust skýrslu um, hver hús eða bæir sjeu tryggð til bruna- 
bóta í hans umdæmi, og ef brennur, að gefa upplýsingar um, hve hátt byggingin eða 
bærinn, sem brann, er tryggð.

21. gr. Beynist það, þegar hagur sjóðsins er gjörður upp á hverjum 10 ára 
fresti, að sjóðurinn hafi aub'zfc meira en stjórn sjóðsins virðist nauðsynlegt til nægilegrar 
tryggingw, þá skal landsstjórnin leggja fyrir alþingi frumvarp til laga um uppbót (bonus) 
til húseigenda.

IV. Kafli,
Ábyrgð landssjóðs.

22. gr. Landssjóður ábyrgist, að brunabótafjelagið geti staðið f skilum. Ef sjóð- 
urinn bíður svo mikinn skaða af eldsvoða, að hann getur ekki bætt hann að fullu, greið- 
ir landssjóður það, sem á vantar. Fje þetta, ásamt vöxtum, endurborgar sjóðurinn 
með því, sem hann hefur afgangs útgjöldum sínum árlega.

23. gr. þegar sjóðurinn er stofnaður, er úr lögum numin tilsk. 14. febr. 1874.
24. gr. Landstjórnin sjer um, að lög þessi komi til framkvæmda svo fljótt sem 

verða má.

Ed. 17. Frumvarp
til laga um ijett þeirra manna, er hafa þjóðkirkjutrú, til að ganga f borgaralegt 
hjónaband. Flutningsmenn: Jón Jakobsson, Jón Jónsson, 2. þm. N.-Múlas., Gutt- 
ormur Vigfússon.

Rjett er sjerhverjum hjónaefnum, sem hafa þjóðkirkjutrú, að láta verald- 
legan valdsmann gefa sig f borgaralegt hjónaband, samkvæmt þeim reglum, er 
settar eru f lögum 19. febr. 1886, um utanþjóðkirkjumenn.

Nd. 18. Fyrirspurn
til landshöfðingja. Frá Skúla Thóroddsen, 2. þm. ísfirðinga,

Samkvæmt hvaða lagaheimild hafa settum sýslumanni i ísafjarðarsýslu og
bæjarfógeta á Isafirði, Lárusi K. Bjarnason, verið greidd úr landssjóði hálf laun 
sem yfirdómsmálfærslumanni í Reykjavík, á timabilinu frá 1. sept. 1892 til 31. 
júli 1894?

4*
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Nd. 19. Frumvarp
til laga ura auðkenni á eitruðum rjúpum. Flutningsmenn: Björn Sigfússon, þór- 
hallur Bjarnarson.

1. gr. Rjúpur, sem eitraðar eru til eyðinga refa, skal auðkenna þannig, 
að hægri vængurinn sje stýfður til hálfs.

2. gr. Brot gegn i. gr. varða sektum frá 20—200 kr., er renna hálfar til 
landssjóðs og hálfar til uppljóstrarmanns.

3. gr. Mál þau, er risa af brotum gegn 1. gr., skal fara með sem opinber 
lögreglumál.

Nd. 20. Tillaga til þingsályktnnar-
Flutningsmenn: Skúli Thóroddsen, Jón Jónsson, 1. þm. Eyf., Guðjón Guðlaugsson, 
Pjetur Jónsson, þórður Guðmundsson, Halldór Danfelsson.

Alþingi skorar á ráðherra íslands, að hlutast til um, að í hvert skipti sem ein- 
hverju lagafrnmvarpi frá alþingi er synjað konungs staðfestingar, eða neitað er að sinna 
einhverri þingsályktun frá annari eða báðnm deildum alþingis, verði tillögur landshöfð- 
ingja til ráðaneytisins um málið, birtar í B.-deild Stjórnartíðindanna.

Ed. 21. f’rumvarp
til laga um úrskurðarvald sáttanefnda, rjettarfar og aðför i minni skuldamálum. Flutn- 
ingsmaður þorleifur Jónsson.

1. gr. í skuldamálum, þar sem skuldarupphæðin nemur eigi meiru en 100 kr., 
skal sáttanefndin, ef skuldheimtumaður krefst þess, kveða upp úrskurð,

a) þegar kærði, þrátt fyrir löglega bírting fyrirkallsins, mætir ekki og sáttanefnd- 
in hefur ekki ástæðu til að ætla, að hann hafi lögleg forföll, er hindri hann að mæta eða 
láta mæta fyrir sig.

b) þegar sáttanefndin hefur eptir árangurslausa sáttatilraun skorað á skuldunaut 
að gefa skýlaus svör um skuld þá, sem hann er krafinn um, og hann viðurkennir afdrátt- 
arlaust, að hann sje skyldur að borga hana, en vill þó eigi sættast, eða eigi er auðið að 
koma á sætt milli málsaðila um ýms aukaatriði, svo sem borgunarfrestinn, vexti og þókn- 
un til skuldheimtumanns fyrir ómök og kostnað við málið.

þetta á þó eigi við, þegar kærði hefur gagnkröfu á hendur kæranda og kærandi 
kannast ekki við hana eða hún nemnr meiru en 100 kr. og kærði vill nota hana ekki að 
eins til að borga með hina umstefndu skuld, heldur þykist hafa tilkall til meira hjá 
kæranda.

Sáttanefndin ritar í sáttabókina og les upp fyrir málsaðilura kröfur skuldheimtu- 
manns, viðurkenningar skuldunauts og mótmæli hans, svo og sáttaboð þeirra beggja.

2. gr. þegar málsaðilar eru ásáttir um að leggja skuldamál í gjörð sáttanefndar, 
enda sje skuldin eigi stærri en 100 kr., skal sáttanefndin gjöra um málið, svo framarléga 
sem það er auðið eptir skjölum þeim, er þeir leggja fram, eða því, er þeir láta bóka 
um skuldina í sáttabókina. þó geta málsaðilar eigi krafizt, að gerðir sjeu upp langir eða 
flóknir reikningar á milli þeirra á þennan hátt, nema sáttanefndarmennirnir sjeu fúsir til 
þess. Gjörð þessa ber að skoða sem fullnaðardóm, er fullnægja má á sama hátt sem 
undirrjettardómi. Fullnægingarfrestur gjörðar er mánuður frá þvi hún var birt hlutað- 
eigendum.
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8. gr. Nú mætir kærandi eigi á sáttafundi og sáttanefndin hefir eigi áatæðn 
til að ætla, að hann hafi lögleg forföll, er hindri hann að mæta eða láta mæta fyrir sig, 
en kærði mætir og krefst þóknnnar fyrir ómak sitt við að mæta, og skal sáttanefndin 
með úrsknrði ákveða honnm hæfilega þóknnn fyrir ómakið.

4. gr. Úrsknrði þá, sem nefndir ern i 1. og 3. gr., ber sáttanefnd að nppkveða 
þegar á staðnnm, ef henni er það mögulegt, ella í síðasta lagi innan viku. Gjörðum 
eptir 2. gr. ber sáttanefnd að lúka upp 4nnan hálfsmánaðar, nema málsaðilar sjeu á eitt 
sáttir um, að það megi dragast lengnr.

Ef sáttanefnd uppkveður úrsknrð í viðnrvist málsaðilanna, skal það tekið fram 
i úrsknrðinnm.

Álíti sáttanefndin, að eigi sje heimilt að kveða upp úrskurð, vísar hún málinn til 
dómstólanna, ef þess er krafizt af kæranda.

Við hverja sáttanefnd skal skipa varasúttanefndarmann; skal hann eiga sæti f 
nefndinni, ef annarhvor sáttanefndarmanna er viðriðinn málið, eða hefir forföll, svo 
og þegar sáttanefndarmennina greinir á, er kveða skal upp úrskurð, eða gjörð, og ræðnr 
þá afl atkvæða.

5. gr. Nú kemst sátttanefnd að þeirri niðurstöðu, að skuldakrafa kæranda sje að 
öllu eða nokkru leyti á rökum byggð, og skal hún í úrskurðinum til taka upphæð þá, 
sem borga ber, svo og vexti af henni, ef svo álízt, að þeir eigi að borgast, enn fremur 
þóknnn til skuldheimtumanns fyrir ómök sín og kostnað við kæru málsins fyrir Eátta- 
nefndinni og fyrir að mæta þar. Skal í því efni meðal annars hafa hliðsjón af því, hvort 
skuldheimtumaðnr hefnr samtfmis mætt í fleirum en einu máli fyrir sáttanefndinni. þeg- 
ar sáttanefnd ákveður þóknun til kærða samkvæmt 3. gr., ber henni sömuleiðis að miða 
þóknnnina við það, hvort kærði mætir þá í fleiri málum en þessu eina fyrir sáttanefndinni.

6. gr. Úrsknrðir sáttannfnda og vísun mála til aðgjörða dómstólanna eptir 4. gr., 
innfærist í sáttabókina.

7. gr. Úr8kurðum sáttanéfnda má fullnægja á sama hátt sem undirrjettardómum, 
sje þeim eigi áfrýjað (sbr. 10. gr.). Pullnægingarfrestur úrskurðanna er einn mánuður. 
Prest þennan ber að reikna frú uppsögn úrskurðarins, hafi hún fram farið í viðurvist 
málsaðila; ella frá birtingu úrskurðarins.

8. gr. Pyrir uppsögn og bókun úrskurðar borgist 1 kr.; fyrir að segja upp gjörð 
eptir 2. gr., skal greiða 4 krónur. Gjöld þessi skiptast jafnt milli sáttanefndarmannanna. 
Fyrir útskript úr sáttabókinni borgist 25 a. fyrir hverja hálförk eða minna.

9. gr. pegar eptirritið er fengið af úrskurði, til þess að áfrýja honum, skal inn- 
færa f það öll skjöl málsins, sem komið hafa fram í sáttanefndinni, svo og allt það, sem 
bókað hefur verið í sáttabókina um það.

10- gr- Úrskurðum sáttanefnda og aðför, sem gjörð er eptir þeim, má áfrýja til 
nndirrjettar þess, sem mál það, er úrskurðurinn hljóðar um, heyrir undir, og þarf þá 
ekki að kæra málið að nýju til sáttanefndar á undan áfrýjuninni. Nú áfrýjar skuldu- 
nautur úrskurði, og skal hann hafa gjört það innan þriggja mánaða frá uppsögn úr- 
skurðarins, hafi hann verið upp kveðinn í viðurvist málsaðilanna, ella frá birtingu hans. 
Sje aðfarargjörð eptir úrskurði sáttanefnda áfrýjað, verður það að gjörast innan þriggjamán- 
aða eptir að hún’fór fram. þegar úrskurði er áfrýjað, getur úrskurðar-hafi fengið lög- 
geymslu fyrir upphæð’þeirri, sem honum er ákveðin með úrskurðinum á sama hátt og með 
Sömu skilyrðum sem dómhafar Nú vill skuldunautur áfrýja löggeymslugjörðinni, og 
skal það gjört innan þess tíma, sem áður er sagt nm áfrýjun aðfarargjörðar.

Sje það úrskurðar-hafi, sem áfrýjar, verður hann að gjöra það innan ársfráupp-
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sðgn úrskurðarins, aje úrakurði áfrýjað eða frá því, er aðfarar- eða lðggeymslugjörð hefur 
fram farið, sje þeim áfrýjað. Eigi þarf að stefna sáttanefndarmönnum, er úrskurðum 
þeirra er áfrýjað.

11. gr. þegar málum þeim, er ræðir um í lögum þessum, er stefnt fyrir rjett, 
skal málfærslan vera svo stutt og einföld sem auðið er, eptir atvikum inálsins; skal að 
eins bóka kröfur málsaðila, mótmæli þeirra og viðurkenningar; þó er hvorugum málsað- 
ila fyrirmunað að leggja fram í rjettinum skrifleg sóknar- eða varnarskjöl. Frest má 
eigi veita málsaðilum, nema til þess að útvega þær upplýsingar, sem eigi var hægt með 
sanngirni að ætlast til að þeir hefðu þegar útvegað sjer, eða til að svara sóknar- eða 
varnarskjali, sem þeir treysta sjer ekki til að svara þegar fyrir rjettinum, og má eigi 
verja til málsins meiru en tveim rjettarhöldum, nema knýjandi nauðsyn sje til þess. 
Dóm ber að uppkveða þegar á staðnum eða í síðasta lagi innan hálfsmánaðar eptir að 
málið hefur verið tekið undir dóm.

Hafi stefndi gagnkröfu á hendur stefnanda, getur hann komið fram með hana 
án kæru til sáttanefndar eða gagnstefnu, ef hún fer eigi fram úr 100 kr.; þó getur hann 
eigi fengið dóm fyrir meiru en til að jafna skuldaskiptin.

12. gr. Löggeymslugjörð, aðför og nauðungar-uppboð í skuldamálum, þar sem 
skuldar-upphæðin fer eigi fram úr 100 kr., má hreppstjóri utan kaupstaða framkvæma í 
umboði fógeta, eptir reglum þeim, sem um það gilda. Borgun fyrir það fær hann sam- 
kvæmt 5. og 6. gr. laga 13. jan. 1882 um borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra 
rjettarverk.

Nd. 22. Frumvarp
til laga um breyting á 1. gr. laga 9. janúar 1880 um bfeyting á tilskipun um sveitar- 
stjórn á Islandi 4. maf 1872. Flutningsmenn: þórður Guðmundsson, þórhallur Bjarnarson.

1. gr. Sýslunefndum veitist heimild til að leyfa hreppsnefndum, er þess óska, 
að niðurjöfnun hreppsgjalda eptir efnum og ástæðum fari fram á tfmabilinn 10.—30. 
júní.

2. gr. Eindagi á sveitargjöldum, sem niður er jafnað samkvæmt 1. gr. laga 
þessara er 31. ágúst.

Nd. 23. Frumvarp
til Iaga um viðauka við og breyting á lögum 14. jan. 1876 um tilsjón með flutningum á 
þeim mönnum, er flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur. Flutningsmenn: Guðlaugur 
Guðmundsson, Einar Jónsson.

1. gr. Engir aðrir, en þeir sem eru Iöggiltir útflutningastjórar og umboðsmenn 
þeirra, mega gjöra samninga við útfara, hvort heldur er munnlega eða skriflega, um 
flutning f aðrar heimsálfur, eða á nokkurn annann hátt starfa hjer á Iandi að slíkum út- 
flutningi. Enginn má með ósönnum fortölum tæla eða leitast við að tæla menn til út* 
flutnings. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar varða sektum 100—4000 kr., eða fangelsi.

2. gr. Undanþága sú frá eptirliti Iögreglustjómarinnar, er 7. gr. laga 14. jan. 
1876 heimilar hinu konunglega danska póstgufuskipi, skal úr lögum numin.

3. gr. Eigi má taka útfara á skip til flutnings til útlanda, fyr en lögreglu- 
stjórinn á þeim stað, sem skipið kemur fyrst á til að taka útfara, hefur gefíð skriflegt 
leyfi til þess, og skal í því leyfi tiltekið, hve marga útfara megi taka á skipið, Áður en
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j slfkt leyfi er veitt, skal lögreglustjóri rannsaka, hvort skipið er hentugt til útfaraflutnings, 
j á þanu hátt er segir i 7. gr. laga 14. jan. 1876.
j 4. gr. Skipstjóri og útflutningastjóri bera ábyrgð á, að allir menn á skipinu gefi

Í
sig fram til rannsókuar á hinni síðustu höfn, er skipið leggur af stað frá til útlanda. 
Skal lögreglustjórinn í því umdœmi skyldur að raunsaka farbrjef útfara, og ganga úr 
skugga um, að tala útfara sje eigi hœrri, en veitt er leyfi til á hinni fyrstu höfn, að 
taka mætti í skipið. Jafnframt skal hver útfari skyldur að afhenda lögreglustjóranum 
skriflegt skfrteini frá lögreglustjóra í þvi umdæmi, eða hreppstjóra í þeim hreppi, er hann 
síðast var heimilisfastur í, fyrir því, að hann sje að lögum frjáls til útfarar.

Nd. 24. Prumvarp
til laga um ábyrgð fyrir eldsvoða í Eeykjavíkur kaupstað, o. fl. Flutningsmenn Jón 
Jensson og þórhallur Bjarnarson.

1. gr. 011 hús í Beykjavík, hvort sem þau eru almennings eign eða einstakra 
manna, — hinir svonefndu bæir, (hús úr grjóti og torfi) þó því að eins, að eigendur æski 
þess — skulu vátryggð gegn eldsvoða f hinu almenna brunabótafjelagi danskra kaupstaða 
með fullu verði þeirra eptir virðingargjörðum þeim, sem haldnar verða samkvæmt því 
sem fyrir er mælt hjer á eptir.

2. gr. Eigendur hinna vátryggðu húsa skulu jafnt og aðrir hluttakendur í tjeðu 
brunabótafjelagi takast á hendur einn fyrir alla og allir fyrir einn þær skuldbindingar, 
sem hvíla á fjelaginu að tiltölu við upphæðir þær, sem ábyrgð er fengin fyrir hjá því.

3. gr. Að svo miklu leyti sem húsin í Reykjavík samkvæmt því, sem ákveðið er 
að framan, verða tekin upp í hið almenna brunabótafjelag danskra kaupstaða, skulu allar 
ákvarðanir um ábyrgð fyrir eldsvoða, sem nú eru í gildi eða sfðar kunna að verða settar 
viðvíkjandi hinum dönsku kaupstöðum, einnig eiga við Reykjavík, þó þannig:
a. að skylda sú, sem hvílir á húseigendunum samkvæmt því, sem sagt er að framan, að 

halda húsum sfnum í ábyrgð með fullu verði, haldist á meðan bærinn stendnr í sana- 
bandi við brunabótafjelagið.

b. að greiddir verði, auk hins venjulega brunabótagjalds, sem nú er, eða síðar kann að 
verða sett, f viðbót 14 aurar af hverjum 100 krónum fyrir hús með þaki úr trje eða 
öðru efni jafn eldfimu, og 8 aurar af hverjum 100 krónum fyrir önnur hús.

c. að stjóm brunabótafjelagsins hafi heimildtil að láta halda 5. hvert ár á kostnað hús- 
eigendanna almenna skoðunargjörð yfir öllum þeim húsum, sem eru f ábyrgð fjelagsins, 
eptir hinum almennu reglum um virðingargjörðir, og láta virða upp aptur þau hús, 
sem menn álfta að hafi lækkað f verði, til þess að fært verði niður brunabótaverð 
þeirra. Fyrir að halda skoðunargjörðir og virða hús að nýju skal borga brunamála- 
stjóranum 3 krónur 33 aura á dag og virðingarmönnunum hverjum fyrir sig 2 krónur 
á dag, og jafnast þessir dagpeningar á hús þau, er skoðuð eru, að tiltölu við bruna- 
bótaverð þeirra, en aukaábyrgðargjald það, sem ræðir um f 6. greiu í gjaldaskránni, 
fellur burtu;

d. að bærinn ekki taki þátt í kosningu fulltrúa, nje hafi fulltrúa 3jer í fjelaginu, en 
bæjarstjórnin akuli hafa á hendi störf þau, er bæinn snerta, sem fulltrúarnir í hinum 
dönsku kaupstöðum gæta.

4. gr. Bæjaretjómin skal hafa eptirlit með virðingargjörðum þeim, sem haldnar 
verða til þess að taka hús í ábyrgð eða breyta vátryggingu þeirra, og skal ekkert hús 
tekið i itmsA ivrix hœrri upphæð en bæjarstjómin álítur hæfilega.
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5. gr. Brunabótagjaldið til hins almenna brunabótafjelags danskra kanpstaða 
hvílir á eignum þeim, sem í ábyrgðinni eru, með forgangsrjetti fyrir öllum öðrum skuld- 
bindingum, sem á eignuuum hvíla, hvort sem þeim er þinglýst eða ekki, og má heimta 
gjaldið, ef það er ekki greitt á rjettum tíma, eptir reglum þeim, sem gilda um lögtak á 
landssjóðssköttum.

6. gr. Á meðan sambandið við hið almenna brunabótafjelag danskra kaupstaða 
helzt, má éigi gjöra neina breytingu á ákvörðunum þeim, sem gilda um húsabyggingar í 
Reykiavíkurkaupstað samkvæmt opnu brjefi 29. maí 1839, sjerílagi að því er snertir 
millibilið milli húsanna, nema samið sje um það við fulltrúa brunabótafjelagsins.

7. gr. Á öll hús í kaupstaðnum, sem eiga að vera í ábyrgð og sem verða byggð 
af nýju eða byggð upp aptur eptir að þau hafa verið rifin eða hafa brunnið, skal leggja 
eldtraust þak; þó skal landshöfðingi hafa vald til í stöku tilfellum að leyfa undanþágu 
frá þessu boði, að því leyti er snertir útihús og önnur þess háttar hús, ef lagt er papp- 
þak á húsið, og að því leyti er snertir önnur hús, fyrir ákveðinn árafjölda, þó ekki fram 
yfir 2 ár, eða 5 ár, ef eigandinn er efnalaus. í báðum tilfellum skal setja tilhlýðilegt 
veð til tryggingar því, að það verði gjört, sem undir er gengizt.

8. gr. það er skylda kaupstaðarins, að hafa til allt sem með þarf til að slökkva 
húsbruna og viðhalda því í góðu lagi. Allir bæjarbúar, sem til þess verða álitnir hæfir, 
skulu vera skyldir til að mæta tvisvar á ári, eptir boði bæjarfógetans til þess að æfa sig 
í að fara með sprauturnar og önnur slökkvitól. fegar eldsvoði kemur upp, skulu allir 
verkfærir karlmenn í bænum vera skyldir til að koma til brunans og gjöra allt það, sem 
þeim verður skipað af þeim, er ræður fyrir því, hvað gjöra skuli til þess að slökkva eld- 
inn, eða aðstoðarmanni hans. Bæjarstjórnin skal semja og leggja undir samþykki lands- 
höfðingja reglugjörð um það, er snertir húsbruna í Reykjavík.

9. gr. Fulltrúum brunabótafjelagsins skal áskilinn rjettur til að breyta með 
samþykki dómsmálastjórnarinnar því, sem fyrir er mælt í 3. gr., stafl. b. og d.

10. gr. Ef Reykjavíkurkaupstaður gengur úr brunabótafjelaginu, — en það verð- 
ur, þegar það, sem fyrir er mælt að framan, annaðhvort að nokkru eða öllu leyti verður 
numið úr gildi — hafa húseigendur ekkert tilkall til viðlagasjóðs eða umboðssjóðs 
fjelagsins.

11. gr. pessi lög öðlast gildi 1. október 1895, og frá sama tíma er tilskipun 
14. febrúar 1874 um ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavíkurkaupstað o. fl. úr lögum 
numin.

Nd. 25. Nefndarálit $
um frumvarp til laga um bann gegn botnvörpuveiðum.

Nefnd sú, er hin háttvirta deild hefur falið að segja álit sitt um ofannefnt <
frumvarp, hefur rætt og kynnt sjer mál þetta ýtarlega á nefndarfundum. Nefndinni ’
hafa borizt ýms skjöl þessu málefni viðvíkjandi, þar á meðal fjölmennar áskoranir ór 
Múla-, Skaptafells- og Rangárvallasýslum, eptirrit af lögreglurjettarprófum nm yfirgang 
enskra botnvörpuskipa á þessu ári, m. fl.

Nefndin þykist ekki þurfa að færa ýtarlegar ástæður fyrir því, að botnvörpuveið- 
ar í landhelgi sjeu mjög skaðvænar fyrir allar fiskigöngur nndir landinn og að slíkar 
botnvörpuveiðar muni á fárra ára fresti geta eyðilagt að miklu eða öllu leyti aðra aðal-
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aaðsuppsprettu landsins, fiskiveiðarnar. pess skal að eins getið, að pað er eindregin og 
skýlaus reynsla í öllum þeim verstöðum, par sem þessar botnvörpuveiðar eru stundaðar 
úti fyrir, sjerstaklega sje pað nærri landi eða í landhelgi, hættir alveg að aflast á opin 
skip pað ár, hvort sem pað nú er af pví, að fiskurinn leggst að æti pví, er pessi hotn- 
vörpuskip kasta út í hrönnum af fiskitegundum, sem botnvörpuskipin ekki hirða, eða pað 
er af því, að botnvörpurnar styggja og trufla göngurnar. Um skaðsemi pessarar veiði- 
aðferðar í landhelgi við Island mun og landsstjórnin vera sömu skoðunar eins og sjá má 
af ástæðum hennar fyrir frumvarpi pví til hinna núgildandi laga nr. 13. 9. ágúst 1889, 
er lagt var fyrir alpingi 1889 (Alptíð. C. bls. 100). Botnvörpuveiðar útlendra pjóða 
nndir ströndnm landsins hafa á tveim síðastliðnum árum aukizt mjög stórkostlega, svo 
að óhætt mun vera að fullyrða, að tala skipanna hafi margfaldast og yfirgangur peirra 
hefur vaxið að sama skapi. Nefndinni er pað kunnugt, að petta á sjer stað í kringum 
allt land, par sem pessari veiði verður komið við, og sjerstaklega er pað við austur- og 
suðausturströnd landsins (t. d. við Ingólfshöfða og Hom í Hornafirði (West Horn), Vest- 
mannaeyjar og víðar), að skip pessi hópast til veiða fast inn undir landi, að öllu leyti 
óttalaust og óhikað, pví hið danska strandgæzluskip mun sjaldan eða jafnvel, að pví 
mjög stór svæði snertir, aldrei hafa komið par til eptirlits.

Nefndin tekur fram, að hún hefur haft í höndum skýrslur, er virðast gjöra pað 
pví nær vafalaust, að veiðar með botnvörpum sje allvíðast ómögulegar, nema í landlielgi, 
vegna dýpis, hrauna og mishæða á sjávarbotni pegar komið er út fyrir landhelgi. í 
pessu efni getur nefndin, auk pess sem hún sjálf telur petta mjög sennilegt, borið fyrir 
sig skýrslu skipstjóra á ensku botnvörpuskipi, gefna fyrir lögreglurjetti Norður-Múlasýslu 
25. júlí 1894, og staðhæfing um petta af Fiskericonsulent, capt. C. F. Drechsel í fyrir- 
lestri, er hann flutti í Reykjavik 16. júlí 1894, og nefndinni hefur borizt útdráttur úr. 
Útdrátturinn fylgir prentaður nefndarálitinu, fskj. A. Ennfremur fylgir útdráttur úr 
nefndu rjettarprófi fskj. B.

p>að er eindregið álit nefndarinnar að til pess að afstýra pessum ólöglegu fisk- 
veiðum og vernda landið gegn pví, að annar af aðal-atvinnuvegum pess sje á fám árum 
eyðilagður af pessum útlendu yfirgangsmönnum, sje fyrst og fremst nauðsynlegt, að 
skerpa að mun hegning þá, er lögð er við pessum brotum, og getur nefndin að pví er 
pað atriði snertir, aðhyllst hið fyrirliggjandi frumvarp, með peirri breyting, að hið lægra 
takmark sektanna sje fært úr 200 kr. upp í 1000 kr. og að hinn ólöglegi afii sje upp- 
tækur, eins og veiðarfærin, en við ólöglegan afla vill nefndin skilja eigi að eins pann 
afla, sem finnst í veiðarfærunum pegar pau eru gjörð upptæk, heldur og afia í skipinu 
að svo miklu leyti sem hann er fenginn á lögbönnuðum veiðistöðvum.

En í annan stað vill nefndin taka pað fram, að pað er jafnnauðsynlegt, til þess 
að takmarki laganna verði náð, að gjöra strandgæzluna miklu öflugri og hentugri, en 
verið hefir; sje ákvæðum laganna eigi framfylgt stranglega, er lítið unnið við að skerpa 
þau. Af pvl að eigi verður hjer komið að neinum tillögum í pá átt, er nefndin geti 
gjört sjer von um, að beri árangur, hefir nefndin fyrirhugað, ef frv. petta nær samþykki 
deildarinnar, að bera upp tillögu um að alpingi fari pess á leit við stjórnina, að hún 
hlutist til um við stjórn hinna sameiginlegu mála, að send verði hingað til strandgæzl- 
unnar fleiri og hentugri skip, en að undanförnu.

Samkvæmt pessu leggur nefndin pað í einu hljóði til, að hið fyrirliggjandi frv. 
verði sampykkt með pessum breytingum við 2. gr.:
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1. 1 stað »200 kr.< komi >1000 kr.<.
2. Á eptir »hjn ólöglegu veiðarfæri* 

bætist inn »og afli«.
Alpingi 6. ágúst 1894.

B. Sveinsson Guðl. Guðmundsson
formaður og framsögum. skrifari.

Jón Jensson. Einar Jónsson. Sighv. Árnason.

Fylgiskjal A.
Tjtdráttur úr fyrirlestri Capt. C. F. Drechsels um fiskiveiðar, fluttum í Reykja- 

vfk 16. d. júlím. 1894.

— Det af Englænderne drevne Fiskeri er, efter alle Beretninger, som foreligge, 
foregaaet paa islandsk Söterritorium indenfor 3 Kvartmilsgrændsen. AUerede i 1892 var 
dette Fiskeri hegyndt. I en Beretning for ifjor fra en af de engelske videnskabelige 
Undereðgelsesanstalter »Marine Biological Association* nævnes Farvandet udfor Ingolfs- 
fiðfde pom den Fiskeplads, man har valgt, og der findes i denne Beretning Pag. 130. 
fölgende Sætning: >TrawIing is carried on at between 6 and 7 fathoms close in shore, 
apd ahout 40 fathoms in the offing, hut a large part of the fishing took place in 1892 
within three miles of the land«. — En anden lignende Bemærkning anföres om Far- 
vandet udfor West Horn, og der siges der næst: >In addition to these grounds, some 
of the fjords were also explored in 1892«. Naar Englænderne saaledes selv berette, at 
de have taget Fisken paa det islandske Territorium og i de islandske Fjorde, maa man 
vel tro dem, og man har derfor fra den danske Fiskeriadministrations Side gjennem 
det danske Udenrigsministerium gjort Forestillinger hos den engelske Regjering, som 
gjennem >Board of Trade< har ladet udgaa en Advarsel til alle Fiskerirhedere. Dette 
vil imidlertid neppe frugte tilstrækkeligt. Det eneste, der vil kunne afværge disse 
Overgreh, er Indskriden fra det danske Stationsskibs Side. —

Rjett afritað eptir afriti, er tekið var eptir frumriti Capt. Drechsels.
Reykjavík 6. d. ágústm. 1894.

D. Thomsen.

Fylgiskjal B. Eptirrit. $
Udskrift af Norder-Mule Syssels Justits- og Politirets-Protokol.

Aar 1894 Onsdagen den 25. Juli blev Norder-Mule Syssels Politiret sat paa 
Embedskontoret og boldt af Politimesteren paa Stedet, constitueret Sysselmand Axel V. * 
Tulinius, med Vidner Apotheker H. Ernst og Sysselskriver Jón Runólfsson, hvor der da 
blev foretaget at holde Forhör angaaende ulovligt Fiskeri af en engelsk Trawler G. G.
Nr. 352. Arcadia, tæt under Islands Kyst den 14. Juni d. A., hvilket er for Retten for- 
klaret ved edfæstede Vidner den 21. s. M. Kaptainen paa nævnte Skib Hr. Westerby, 
som for Ojeblikket ligger her paa Havnen, var mödt ustævnet pereonlig for Retten og for- 
klarede, at han den 14. Juni ikke havdefðrt nærnte Skib og heller ikke kjendte noget
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til den daværende Besætning. Skibet forto ingen Polkeliste og ingen Journal. Kaptam* 
en forklarede for Retten, at begrandet paa det dybe Vand poa öetlandet vidste han ikke 
af, at der kande fiskes med Trawl 3/4 danske Mil fra Land, nndtagen udenfor 
Seyðisfjord, af hvilken Aarsag Trawlerne vare nödsagede til at fiske indenfor Mil paa 
andre Steder end det nævnte paa östkysten. Opbsst og ratihaberet.

* *
*

Retten hævet 
A. V. Tolinios

Retsvidner: settur. James Westerby.
H. £. Ernst.
Jón Runólfsson.

Udskriftens Rigtighed bekræfter.
A. Talinius 

settur.

Að ofanskrifað sje rjett eptirrit af afskript staðfestri af hinnm setta lögreglnstjóra 
í Norður-Múlasýslu vottast hjer með.

Skrifstofu alþingis 7. ágúst 1894.
Jón porkelsson.

Nd. 26. Prumvarp
til viðaukalaga við lög 13. apríl 1894 nm samþykktir til að friða skóg og mel. Flutn- 
ingsmenn: Sighvatur Araason og þórður Guðmundsson.

Sýslunefndum veitist vald til að gjöra samþykktir um hindran sandfoks og um 
sandgræðslu á þann hátt, sem segir i lögum 13. apríl 1894.

Ed. 27. Frumvarp
til lagá om löggilding verzlunarstaðar við Kirkjubólshöfn f Stöðvarfirði. Flutningsmaður: 
Guttormur Vigfússon.

Við Kirkjubólshöfn í Stöðvarfirði skal vera löggiltur' verzlunarstaður.

5*
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Eð. 28. Ernmvarp
til laga nm kosningar til alpingis. Flutningsmenn: Jón Jónsson og þorleifur Jónsson.

Jafnbjótt sem hin endurskoðaða stjórnarskrá íslands hefur náð staðfestingu kon- 
ungs og er komin í gildi, öðlast gildi eptirfylgjandi Á

Lög um kosningar til alpingis. ■

I. kafli. 1
Álmennar ákvarðanír.

Kosningarrjettur og kjörgengi.
1. gr. Með peim takmörkunum, sem nákvæmar eru teknar fram hjer á eptir 

(1.—5. gr.) hafa kosningarrjett til alpingis:
a) allir húandi menn, húsmenn, borgarar, purrabúðarmenn og aðrir húsráðendur, 

sem greiða gjald til almennra parfa;
b) embættismenn, hvort sem peir hafa konunglegt veitingabrjef, eða peir eru skip- 

aðir af peim, sem konungur hefur veitt heimild til pess;
c) peir, sem tekið hafa lærdómspróf við háskólann, prestaskólann eða læknaskólann. 

í Reykjavík, eða eitthvert annað pess háttar opinbert próf, sem nú er eða kann 
að verða sett, pótt ekki sjeu peir í embætti, ef peir eru ekki öðrum háðir:

d) konur pær, er sjálfstæða atvinnu reka eða á einhvern hátt eiga með sig sjálfar 
og að öðru leyti fullnægja hinum almennu skilyrðum fyrir kosningarrjettinum.
Enginn getur átt kosningarrjett, nema hann sje orðinn fullra 25 ára að aldri

pegar kosningin fer fram.
2. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, nema hann hafi óflekkað mannorð, en 

sá verður eigi talinn að hafa óflekkað mannorð, sem sekur er orðinn að lagadómi um 
nokkurt pað verk, sem svívirðilegt er að almennings áliti, nema pví að eins að hann 
hafi fengið uppreist æru sinnar samkvæmt tilsk. 12. marz 1870.

3. gr. Enginn getur átt kosningarijett, sem eigi er fjár síns ráðandi eða orð- 
inn er gjaldprota.

4. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, sem piggur af sveit eða hefur pegið 
sveitarstyrk, nema hann sje annaðhvort endurgoldinn eða honum hafi verið gefinn 
hann upp.

5. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, nema hann, pá er kosningin fer fram,
hafi verið heimilisfastur í kjördæminu eitt ár. Sá, sem hefur fast aðsetur á fleiri 
stöðum, segir sjálfur til á hverjum staðnum hann vilji neyta kosningarrjettar síns. .

6. gr. Kjörgengur til alpingis er hver sá karlmaður, sem hefur kosningarrjett w 
samkvæmt pví sem nú var sagt, ef hann

1, er ekki pegn annars ríkis eða í pjónustu pess;
2, hefur að minnsta kosti í síðustu 5 ár verið í löndum peim í norðurálfunni, sem

liggja undir Danaveldi. •
Kjörgengi til efri deildar skal pó bundið við 35 ára aldur.
Kjósa má pann mann, sem heima á utan kjördæmis eða hefur verið innan kjör- 

dæmis skemur en eitt ár.



37

Kjörtími.
7. gr. Hinar almennn kosningar á pjóðkjörnum pingmönnum eiga venjnlega að 

fara fram sjötta hvert ár.
pegar slíkar kosningar eiga fram að fara, annaðhvort fyrir pá sök að kjörtfmi 

er á enda, eða vegna pess, að alpingi er rofið, verður gefið út um pað opið brjef par 
sem konnngnr skipar fyrir að kosningarnar sknli fram fara.

Kosningamar sknln venjnlega haldnar á tímahilinn frá 6. júní til 30. s. m. árið 
áðnr en alpingi skal koma saman.

8. gr. Kjörtíminn fyrir allar kosningar skal talinn frá 1. júní, ef ákveðið er 
samkvæmt greininni á nndan, að kosningarnar skuli framfara í peim mánuði, en ef pað 
kynni að verða ákveðið, að kosningarnar skuli framfara á öðrum tíma árs, skal nákvæm- 
ar sagt fyrir um pað í fyrnefndu opnu hrjefi, frá hvaða degi kjörtíminn skuli talinn.

9. gr. Ef kjósa parf einstakan’alpingismann, gildir hin nýja kosning fyrir svo 
langan tíma, sem sá átti eptir, er frá fór.

Kjörskrár.
10. gr. Hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn skal semja og halda kjör- 

skrár yfir pá menn í hverjum hreppi eða bæ, sem kosningarrjett hafa,.og skal kjörskrá- 
in sampykkt á lögmætnm fundi hreppsnefndarinnar eða bæjarstjórnarinnar.

11. gr. Á kjörskrárnar skal setja í sjerstaka dálka fullt nafn kjósenda, aldur 
peirra, stjett og heimili, og skal á skránum vera rúm, par sem rituð verði atkæða- 
greiðsla kjósenda. Á hverri kjörskrá skal raða niður nöfnum kjósenda eptir stafrófsröð.

12. gr. Kjörskrárnar skulu samdar einu sinni á ári hverju; skulu pær kjörskrár 
lagðar til grundvallar, sem pá eru í gildi, en peir kjósendur úr felldir,- sem síðan eru 
dánir eða hafa flntzt bnrtu eða misst kosningarrjett sinn (2., 3., 4. og 5. gr.), og peim 
hætt við, sem síðan hafa öðlazt kosningarrjett eða fyrir 1. júlímán. fullnægja peim skil- 
yrðnm, sem sett eru um aldur og heimili. Enn fremur skulu peir, sem að vísu hafa 
enn ekki fullnægt peim skilyrðum, sem síðast var getið, en sem vænta má að muni full- 
nægja peim einhverntfma á pví ári, sem kjörskrárnar skulu gilda fyrir, teknir upp á 
skrá sjer, og skal um leið tilgreina pann dag á árinu, er peir annaðhvort- verða fullra 
25 ára að aldri, eða hafa verið heimilisfastir í kjördæminu 1 ár.

13. gr. Kjörskrárnar skulu leiðrjettar í janúarmánuði ár hvert. Efasemdum 
peim, sem pá kunna að koma fram, skal hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjóru 
skera úr, pá er húið er að fá skýringar um málið.

14. gr. Frá l. til 21. febrúar, að báðum pessum dögum meðtöldum, skulu 
kjörskrárnar liggja öllum til sýnis á peim stað, sem er hentugur fyrir hreppsbua eða 
bæjarbúa, eða eptir atvikum á fleiri slfkum stöðum. Staðfest eptirrit af skránum má 
hafa til að leggja fram. Hvenær og hvar skrárnar verða lagðar fram, skal rækilega birta 
að minnsta kosti með 14 daga fyrirvara við kirkjufund eða á annan pann hátt, sem 
vant er að birta almennar auglýsingar par á staðnum.

15. gr. Áður en 8 dagar eru liðnir frá peim tíma, er kjörskrárnar hafa legið 
til sýnis, skal hver sá, er ætlar, að sjer sje ranglega sleppt af skránni, eða að einhver 
8je par, sem eigi hafi rjett til pess að standa par, bera upp fyrir oddvita hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar eða bæjaretjórnaT tilmæli sín um að verða tekinn upp á skrárnar, eða 
líröfu sína um, að nafn hins verði dregið út, og skulu til færðar ástæður pær, sem kraf-
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dn er byggð á. Nu er kjósandi fjarverandi úr hreppnum eða bænum um pennan tíma, 
og má hver annar bjósandi, sem vill, kæra pað fyrir hans hðnd, ef honum hefur aleppt 

verið af kjörskrá.
16. gr. Aðfinningum peim við kjðrekrárnar, sem pannig eru komnar fram 

skulu hlutaðeigandi sveitaretjórn eða bsejarstjórn skera úr á opinherum fundi, sem hald- 
inn skal vera áður en 3 næstu vikur eru liðnar. Til pess fundar skulu með 8 daga 
fyrirvara brjeflega kvaddir hver í sínu lagi bæði peir, sem fram hafa komið með að- 
finningar, og peir, sem mælt er á móti, og skal hinum sfðar nefndu um leið skýrt firá, 
hver mótmæli komin sjeu fram gegn peim. Samkvæmt peim skjðlum, sem málspaTtamir 
leggja fram, og framburði peirra vitna, sem peir leiða, skal Ieggja úrskurð á ágreining 
pann, sem fram er kominn, og hann ritaður með fám orðum í hina venjulegu gjðrða- 
bók hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar. pegar búið er að leiðrjetta kjör- 
skrárnar samkvæmt pessu, skal oddviti hlutaðeigaudi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar 
rita nafn sitt undir pær. Eptir petta verður á pvf ári engin hreyting gjörð á kjör-
skránum, nema dómur sje á undan genginn (16. gr.).

17. gr. pá er búið er að leiðrjetta kjörskrárnar, skulu pær alstaðar nema í 
kaupstöðum samdar í tvennu lagi, og skal oddviti hlutaðeigandi sveitarstjórnar tafarlaust 
senda aðra skrána oddvita peirrar sýslunefndar, sem í hlut á; en hann skal fyrir marz- 
mánaðarlok skýra ráðgjafa peim, sem hlut á að máli, frá, hvort hann hafi tekið við öll- 
um kjörskránum, en ef svo er eigi, hverjar vanti. Fyrir sama tíma skulu oddvitar bæj- 
arstjóma í kaupstöðum skýra ráðgjafa frá, hvort skrárnar sjeu leiðrjettar.

18. gr. Hafi sýslumaður ekki fengið skrárnar í ákveðna tíð, skal hann sekta 
hlutaðeigandi hreppsnefnd, ef drátturinn er henni að kenna, og tafarlaust krefja hana 
um skrárnar. -Sams konar umsjónar- og aðhalds-vald, sem sýslumenn hafa gagnvart 
hreppsnefndum, skal ráðgjafi hafa gagnvart sýslumönnum og oddvitum bæjarstjórna.

Nú hefur ráðgjafi eigi fengið tilkynning frá sýslumanni eöa bæjarfógeta f á- 
kveðna tíð, og skal hann pá sekta sýslumann eða bæjarfógeta hæfilegum sektum, ef 

peim verður gefin sök á drættinum.
Verði pað uppvist, að kjörskrárnar sjeu ekki leiðrjettar á lögskipaðan hátt, skai 

hann par að auki tafarlaust gjöra pær ráðstafanir, sem fyrir skipaðar eru í lögunum, 
að við lögðum hæfilegum pvingunarsektum. pegar slíkt kemur fyrir, hefnr ráðgjafinn 
vald til að stytta sjerhvern lögákveðinn frest.

19. gr. Sá, sem er óánægður með úrskurð pann, er synjar honum kosningar- 
rjettar, má heimta að sjer verði fengið eptirrit af drskurðinum kauplaust, og getur haan 
látið málið ganga til dóms og laga. Mál út af pessu skal faíið með sem gestarjettar- 
mál. Málspartarnir eru fyrir undirrjetti undanpegnir pví að greiða rjettargjöld, og skaí 
valdstjórnin skipa mann fyrir hönd sveitarstjómarinnar eða bæjaretjórnarinnar, sem stefat 
er. Verði pað dæmt, að sá, sem í hlut á, eigi koaningarrjett, skal taka hann upp & 
kjörskrána jafnskjótt sem hann leggur fram eptirrit af dóminum.

20. gr. Kjörskrárnar gilda frá 6. júní til 5. júní árið eptir. Samkvæmt pes»- 
um skrám skulu allar kosningar til alpingis fram fara á pvf ári, pó pannig, að pess 
verði gætt, að peir menD, sem á aukaskránni eru (9. gr.), pví að eins hafa rjett til pess 
að greiða atkvæði, að peir fyrir kosningardaginn hafi fullnægt peim skilyröum, sem sett 
eru um aldur og heimili, Ef kosning kemur fyfir optar en einu sinni á ári, akal epfc-

<
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ixrit af pkránum, sem stuðfest sje af sveitarstjórn eða bæjarstjórn, vera á reiðum hönd- 
um til afnota við hina nýju kosningu.

II. kafli.
Kosningar til efri deildar.

Kj'órdœmi og kjórstjórnir.
21. gr. Hvert amt á landinu er eitt kjördæmi, par sem kjósa skal 3 alpingis- 

menn til efri deildar af sýslunefndum og bæjarstjórnum eptir reglum peim, sem hjer 
fara á eptir.

22. gr. í amti hverju skal vera ein kjörstjórn; 
oddviti hennar; í henni skulu og vera tveir menn aðrir, 
sínum flokki, en hinn úr flokki kjósenda í amtinu.

skal formaður amtráðsins vera 
sem amtsráðið kýs, annan úz

pingmannaejni.
28. gr. Enginn getur orðið fyrir kosningu, pegar kjósa á pingmenn til efri 

deildar, nema hann hafi skriflega hoðið sig fram til kosningar. Eramboðið skal hann 
senda til oddvita sýslunefndanna og í suðuramtinu einnig til bæjarstjórnarinnar í Reykja- 
vik í síðasta lagi degi áður en kosningin á fram að fara; pessu framboði skal og fylgja 
yfirlýsing pess, að hann hafi eigi boðið sig fram í nokkru öðru kjördæmi, sem eigi hafi 
pá pegar hafnað framboði hans.

Að öðru leyti gildir um pingmannaefni til efri deildar pað, sem tekið er fram 
um pingmannaefni til neðri deildar í 37. og 38. gr.

Kosningar.
24. gr. Bæjar8tjórnin í Reykjavík, og hver sýslunefnd kýs á fundi pá 3 ping- 

menn, sem kjósa skal í hverju amti, pó pannig, að 2 menn úr bæjarstjóm ísafjarðar- 
kaupstaðar kjósa með sýslunefnd ísafjarðarsýslu, 2 menn úr bæjarstjórn Akureyrar með 
sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu og 2 menn úr bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar með sýslu- 
nefnd Norður-Múlasýslu. Bæjarstjórnirnar kjósa pessa menn úr sínum flokki.

25. gr. Oddviti sýslunefndarinnar skal með 4 vikna fyrirvara boða sýslunefnd- 
armennina á fund, er kjósa skal pingmenn til efri deildar. Ef bæjarfulltrúar eiga að 
taka pátt f kosningunni með sýslunefnd, tilkynnir hann og með sama fyrirvara hlutað- 
eigandi bæjarstjórnaroddvita stund og stað fundarins, en hann síðan peim bæjarfulltrú- 
nm, aam eiga að taka pátt í kosningunni. — Á sama hátt boðar oddviti bæjarstjórnar- 
iinar f Reykjavík bæjarfulltrúana til kjörfundar.

26. gr. Kjörfundunnn skal haldinn f heyranda hljóði og mega sýslunefndar- 
mennirnir og hlutaðeigandi bæjarfulltrúar ræða um kosninguna á undan og leggja spurn- 
ingar fyrir pingmannaefni, ef pau hafa mætt á fundinum.

27. gr. Oddviti semur skrá yfir pá, sem eiga að taka pátt í kosningunui, stýr- 
ir atkvœðagreiðslunni og ritar við nafn hvers nöfn peirra pingmannaefna, sem hann kýs, 
öddviti greiðir atkvæði síðast. Atkvæðaskráin og annað, er fram fer við kosninguna, 
nema ræðuhöld, innfærist í gjörðahók sýslunefndarinnar og í Reykjavík í gjörðabók bæj- 
arstjórnarinnar. Oddviti og aðrir, er kjósa, sknlu síðan rita nöfn sín undir kosningar- 
gjörðina.
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28. gr. Með fyrstu póstferð, sem fellur eptir kosninguna eða annari áreiðanlegri 
ferð, sem fellur eigi síðar, skal oddviti senda formanni hlutaðeigandi amtsráðs eptirrit af 
kosningargjörðinni. Kveður hann pá svo fljótt sem pví verður við komið kjörstjórnina 
til fundar, par sem hún telur saman atkvæðin, er hvert pingmannsefni hefur fengið. 
Eru peir rjett kosnir alpingismenn til efri deildar, er flest atkvæði hafa fengið. Hafi 
tveir eða fleiri fengið jöfn atkvæði, ræður hlutkesti, hver peirra skuli vera pingmaður.

29. gr. Kjörstjórnin sendir pegar hverjum sem kosinn er kjörbrjef, er skalvera 
samið eptir fyrirmynd, sem ráðgjafi gefur út, og skal kjörstjórnin rita undir pað nöfn 
sín.

30. gr. Formaður amtsráðsins skal í síðasta lagi 8 dögum eptir að kjörstjórnin 
hefur talið saman atkvæðin, senda ráðgjafa eptirrit af kosningargjörðinni. Ráðgjafi fær 
síðan alpingi, er pað kemur saman, eptirrit petta ásamt skýrslum peim, sem honum 
hefur pótt ástæða til að útvega.

III. kafli.
Kosningar til neðri deildar.

Kjördœmi og kjörstjórnir.
31. gr. Sjerhvert sýslufjelag og bæjarfjelag á landinu skal vera kjördæmi út af 

fyrir sig og kjósa einn pingmann, nema Austur- og Vestur-Barðastrandarsýsla skulu báð- 
ar vera eitt kjördæmi og kjósa einn pingmann.

32. gr. Fyrir hvert kjördæmi skal setja kjörstjórn. Skal í kaupstöðum oddviti 
bæjarstjórnarinnar vera oddviti kjörstjórnarinnar og skulu að auki vera í henni 2 
menn, sem bæjarstjórnin kveður til, einn úr sínum flokki og einn úr flokki kjós- 
enda, en í hinum kjördæmunum er sýslumaður oddviti kjörstjórnarinnar og eru í 
henni að auki einn af sýslunefndarmönnum og einn af kjósendum, sem sýslunefndin 
kýs.

33. gr. Heimilt skal amtsráðum að fjölga kjörstöðum f sýslu hverri eptir ósk- 
um og tillögum sýslunefnda. J>ó skulu kjörstaðir aldrei vera fleiri en 3 í sýslu. Á 
kjörstöðum pessum skal kjörstjórn sýslunnar mæta.

34. gr. Oddviti kjörstjórnar stendur fyrir öllum undirbúningi undir sjálfa kosn- 
inguna og sjer um að kjörskrárnar sjeu við á kjörpinginu.

35. gr. Kjörstjórnin heldur kjörhók, par sem bóka skal, að fram hafl verið 
lagðar kjörskrárnar og pau brjef, er til hennar eru komin. 1 kjörbókina skal rita hið 
helzta af pví, er fram fer á kjörpinginu, en par með skal pó eigi telja ræður pær, sem 
haldnar verða. Kjörstjóinin skal rita nöfn sín undir kjörbókina og skulu i kaupstöðun- 
um hæjarstjórnirnar geyma hana, en annarstaðar sýslunefndirnar.

í síðasta lagi 8 dögum eptir kosninguna skal oddviti kjörstjórnarinnar senda ráð- 
gjafa staðfest eptirrit af pví, sem ritað er í kjörbókina um kosningu pá, sem fram hefur 
farið. Ráðgjafi fær síðan alpingi, er pað kemur saman, eptirrit petta ásamt skýrslum 
peim, sem honum hefur pótt ástæða til að útvega.

þingmanna-efni.
36. gr. Enginn, sem ekki mætir sjálfur á kjörpingi, hvort heldur hannáheim

e
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ih innaá kjördæmis eða utan, getur orðið fyrir kosningu, þegar kjósa á alþingismann, 
netna 1 eða fleiri af kjósendum í kjördæminu, í síðasta lagi fyrir náttmál kvöldinu fyrir 
þann dag, er kosningin skal fram fara, hafl skriflega skýrt oddvita kjörstjórnarinnar frá, 
að hann taki við kosningu og lýsi yflr því, að þeir vilji mæla fram með honum til 
þeirrar kosningar, sem til stendur, og skal þar með fylgja skrifleg yfirlýsing frá þeim, 
sem í hlut á, um að hanu sje fús til að taka á móti kosningu, og að hann hafi eigi 
boðið sig fram til kosningar í nokkru öðru kjördæmi, er eigi hafí þá þegar hafnaðfram- 
boði hans.

Nú vilja nokkrir kjósendur kjósa til alþingismanns einhvern þeirra, sem á 
kjörþingi eru, skal hann þá gefa kost á sjer áður en kosning byrjar, svo að odd- 
viti kjörstjórnarinnar viti, að hann vill við kosmngu taka, og geti boðið hann 
tram.

37. gr. pað er eigi nauðsynlegt, að kjörgengi þingmannaefna sje sannað fyrir 
kjörstjórninni. Komi fram við kosninguna mótmæli gegn kjörgengi þeirra, getur kjör- 
stjórnin að vísu eigi bannað umræður um það, en heldur efcki fyrir þá sök skorazt 
undan að bjóða þá fram til kosningar. Alþingi fellir úrskurð um kjörgengi þeirra, sem 
kosuir eru.

38. gr. Verði það uppvíst, að eitthvert þingmannsefni hafl gefíð kost á sjer 
í fleirum en einu kjördæmi, er sú kosning eða þær kosningar ógildar, sem hann 
kunn að verða fyrir, nema því að eins að skilyrði þvi, sem sett er í 36. grein, sje 
fullnægt.

Kfórfundir og kosningar.
39. gr. Kosningar fara fram í kjördæmi hverju á kjörþingi og má hver koma 

þar er vill.
40. gr. Sýslunefnd ákveður kjörstað og skal hann vera á þeim þingstað, sem 

næstur er miðju kjördæminu, nema öðru vísi sje ákveðið samkvæmt 33. gr.
41. gr. Oddviti kjörstjórnarinnar skal tiltaka dag og klukkustund, er kjörþingið 

skal haldið, og auglýsa með 4 vikna fyrirvara-á kirkjufundum eða á annan venjulegan 
hátt kjörþingstaðinn og hvenær kjörþingið skal haldið.

42. gr. Oddviti kjörstjórnar setur kjörþingið og les upp hið opna brjef eða þann 
úrskurð landstjóra, er fyrirskipar kosninguna. Hann nefnir síðan nöfn þess eða þeirra 
pingntannaefna, sem boðið hafa sig fram, • og svo þeirra kjósenda, sem mæla fram með 
kosningu þeirra, og skorar á þá að ganga fram og kannast við meðmælingu sína. Sjeu 
þeir eigi komnir á fund, og hafi eigi tjáð forföll, sem kjörstjórnin álítur gild, eða ef 
þeir skorast undan að standa við hina skriflegu meðmælingu sína, verður hún eigi tekin 
til greina, og ef þannig má álíta, að einhver af þeim, sem gefið hafa til kynna, að þeir 
tuki við kosningu, hafi eigi lengur meðmælingu til kosningar frá neinum kjósenda í 
kjördæminu, getur hann eigi orðið boðinn fram til kosningar. — Kjósendur þeir, sem 
eru á fundi og standa þar við meðmælingu sína með einhverju þingmannsefni, eiga rjett 
á að taka til máls, og hið sama er um þau þingmannaefni, sem boðin eru fram til 
kosningar. Að öðru leyti má bjóða þingmannsefni fram til kosningar, þótt eigi sje 
hann sjálfur á kjörþingi. Enn fremur er sjerhverjum kjósanda, sem er viðstaddur, heimilt 
að leggja spurningar fyrir þá kjósendur, sem mæla fram með eiuhverjum til kosningar, 
og eins fyrir þingmannaefni þau, sem eru á fundinum, og er þeim sömuleiðis heimilt
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að svara spurningunum. pó zná eigi bera upp neina slíka spurningu fyr en meðmæl- 
endum og þeim þingmannaefnum, sem eru viðstödd, hefur verið gefínn kostur á að taka 
til máls. Kjósendur þeir, er mæla fram með einhverjum til kosningar, og þingmanna- 
efni, skulu látin taka til máls eptir stafrófsröð upphafsstafa.

Oddviti stýrir umræðunum og skal sjá um, að bæði þær og kosningin fari fram 
í góðri reglu. Enginn af kjörstjórum má tala með eða móti kosningu nokkurs þing- 
mannsefnis. Bjóði nokkur úr kjörstjórn sig fram til kosningar, skal hann þegar úr 
kjörstjórn víkja, og hinir, sem eptir verða, kjósa annan mann 1 hans stað.

Oddviti slítur umræðunum, þegar honum þykir það við eiga, og skorar hann 
síðan á kjósendur að ganga til kosningar með því að gefa atkvæði sitt einu af þeim 
þingmannaefnum, sem boðin hafa’verið fram til kosningar. J>ótt eigi sjeu fleiri en eitt 
þingmannsefni í boði, skal atkvæðagreiðsla þó fram fara-

43. gr. Kjörstjórnin ákveður, í hvaða röð hrepparnir kjósa; kjósendur úr hverj- 
um hreppi greiða atkvæði eptir stafaröð á kjörskránni. Enginn getur neytt kosningar- 
rjettar síns, nema hann sjálfur komi á kjörþing.

44. gr. Oddviti kjörstjórnarinnar á eigi þátt í því að taka við atkvæðum. 
Annar meðkjörstjóranna ritar, eptir að hann hefur kannazt við kjósendurna, nafn þess 
þingmannsefnis, sem kjósandi greiðir atkvæði sitt, við hliðina á hans eigin nafni f sjálfri 
kjörskránni. Hinn meðkjörstjórinn ritar á sjerstaka atkvæðaskrá nafn kjósenda við hlið- 
ina á nafni þess þingmannsefnis, sem hann hefur gefið atkvæði sitt. Áður en kjósand- 
inn gengur frá, skal lesa upp íyrir honum bæði hans eigið nafn, og nafn þess, sem 
hann hefur kosið, til tryggingar því, að rjett sje ritað á báðar skrárnar og að því beri 
saman hvoru við annað.

J>egar engir fleiri bjósendur gefa sig fram, til þess að greiða atkvæði, skal odd- 
viti hátt og snjallt skora á þá kjósendur, sem eigi hafa greitt atkvæði, að gjöra það, og 
skal hann um leið setja stuttan frest til þess; en frestur þessi má þó ekki, hvernig sem 
á stendur, vera skemmri en svo, að 2 klukkustundir líði frá því, að kosningargjörðin 
byrjaði, og þótt sá frestur sje liðinn, skal eigi atkvæðagreiðslu lokið meðan kjósendur 
gefa sig fram til hennar án þess að hlje verði á.

pegar engir fleiri bjósendur æskja að taka þátt í kosningunni, samkvæmt því, 
sem sagt er, færa kjörstjórarnir (sjeu þeir kjósendur) inn atkvæði sjálfra sín og rita nöfn 
sín bæði undir kjörskrána og atkvæðaskrána, og er þá atkvæðagreiðslu lokið.

45. gr. J>ar sem einn kjörstaður að eins er í kjördæmi, skal svo að fara að 
talin sje saman atkvæði, þegar er kjörskrár hafa verið bornar saman við atkvæðaskrána. 
Er þá sá kosinn þingmaður fyrir það kjördæmi, er flest atkvæði hefur hlotið. J>ó er 
enginn rjett kjörinn þingmaðnr, nema hann hafi hlotið meira en helming atkvæða þeirra, 
er greidd eru. Hljóti enginn, sem í kjöri eru, næg atkvæði, skal aptur kjósa óbundnum 
kosningum; fái þá enn enginn þann atkvæðafjölda, sem með þarf, skal kjósa enn af nýju, 
en þá að eins milli þeirra tveggja, sem hafa hlotið flest atkvæði við siðari kosninguna. 
Sje svo, að fleiri hafi fengið jafnmörg atkvæði við aðra kosninguna, skal hlutkesti ráða, 
hvor þeirra geti orðið hoðinn fram til hinnar bundnu kosningar. Hið sama skal hlut- 
kesti ráða, ef atkvæði eru jöfn við þriðju kosningu.

Nú eru tveir kjörstaðir eða þrír í sýslu, og skal þá kjörstjórnin telja saman á 
síðara kjörstaðnum, elia hinum síðasta, ef þrír eru kjörstaðirnir, öll þau atkvæði, er 
greidd hafa verið á kjörstöðum sýslunnar. Er þá sá rjett kjörinn þingmaður, er fengið
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hefnr meira en helming atkvæða peirra, er greidd hafa verið í allri sýslunni. Nú hefur 
ekkert pingmannsefni, sem í kjöri er, fengið nægan atkvæðafjölda og skal pá pegar með 
hálfsmánaðar fyrirvara boðað til kjörfundar fyrir allt kjördæmið og fer pá eptir pví, sem 
mælt er fyrir um kosningar, par sem einn er kjörstaðurinn.

í kjörbókina skal skráð, hver úrslit kosning hafi fengið og skal oddviti kjör- 
stjórnarinnar lýsa yfir pví fyrir pingheiminum. Sömuleiðis skal hann svo fljótt, sem 
verða má, tilkynna kosninguna peim, sem kjörinn er, sje hann eigi viðstaddur. At- 
kvæðaskrárnar skal leggja við kjörbókina og skal öll kjörstjórnin rita nöfn sín undir.

46. gr. Kjör8tjórnin fær hverjum, sem kosinn er, kjörbrjef. Skal pað samið 
samkvæmt fyrirmynd, sem ráðgjafinn segir fyrir um, og skal kjörstjórnin rita undir pað 
nöfn sín.

IV. kafli.
Sameiginlegar ákvarðanir nm kostnað o. fl.

47. gr. Alpingismenn fá í endurgjald 6 kr. fyrir hvern dag bæði fyrir pann 
tíma, sem peir purfa til ferðarinnar til alpingis og frá pvf, og fyrir pann tíma, sem 
peir eru á alpingi. Sömuleiðis fá peir endurgoldinn ferðakostnað eptir reikningi, sem 
nefnd, kosin af hinu sameinaða alpingi, úrskurðar, og forseti í hlutaðeigandi pingdeild 
ávísar. pessi útgjöld greiðast úr landssjóðnum.

48. gr. Kjörstjórnir við kosningar til neðri deildar mega, annarstaðar en í 
kaupstöðum, reikna sjer fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakostnað samkvæmt tilsk. 
um sveitarstjórn á íslandi 4. maí 1872, 33. gr., pannig að úígjöldin greiðist úr sýslu- 
sjóðnnm. Ef annar kostnaður verður við kosningarnar, t. a. m. til prentunar kjörskránna, 
til auglýsinga o. fl., skal einnig greiða hann úr sýslusjóðnum. 1 kaupstöðunum skal 
greiða útgjöld pessi úr sjóði bæjarins.

49. gr. Vanræki nokkur störf pau, sem honum eru á hendur falin með lögum 
pessum, skal hann sæta 25 til 500 króna sektum, ef pyngri hegning liggnr eigi við 
samkvæmt lögum.

50. gr. pá er lög pessi öðlast gildi, eru eldri lög og ákvarðanir um kosningar 
til alpingis úr lögum numin.

Ed. 29. Frumvarp
til laga um breyting á 1. gr. laga 13. janúar 1882 um borgun til hreppstjóra og annara, 
sem gjöra rjettarverk. Frá Sigurði Stefánssyni.

Til hreppstjóra 1 hverjum hreppi skal ár hvert greiða af landssjóði þóknun, er 
nemi 75 aurum fyrir hvern þanu mann innanhrepps, sem telur fram til tíundar.
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Nd. 30. Tillaga til þingsályktunar
um kennslu í fslenzkri tungu. Eins og hún var samþ. við fyrri umr. I n. d.

Alþingi skorar á stjórnina að hlutast til um:
1. Að skipuð sje nefnd manna til þess að gjöra tillögur um, hverri 

rjettritun skuli fylgja við kennslu f fslenzkri tungu.
2. Að öllum kennslustofnunum og kennurum, sem njóta styrks af al- 

mannafje, sje gjört að skyldu, að kenna þá rjettritun eina, er nefndin hefur álitið 
heppilegasta og stjórnin sfðan samþykkt.

3. Að samdar sjeu ýtarlegar ritreglur eða orðabók með hinni fyrirskipuðu 
rjettritun til leiðbeiningar fyrir kennara og þá aðra, er rjetta stafsetning vilja 
nema tilsagnarlaust.

4. Að fyrirskipað verði, að kennarar í íslenzkri tungu noti ekki einvörðu 
fornrit vor við kennsluna, heldur láti lærisveinana einnig lesa valda kafla úr rit- 
um seinni alda, einkum úr ritum hinna beztu skálda og rithöfunda 19. aldar- 
innar.

5. Að yfirstjórn kennslumálanna löggildi kennslubækur í hverri fræði- 
grein og skýri frá því opinberlega, hverjar íslenzkar kennslubækur hún álfti hæf- 
ar eða vilji helzt mæla með, ef um fleiri er að velja.

Nd. 31. Frumvarp
til laga um ráðgjafa ábyrgð. Flutningsmaður Benedikt Sveinsson.

Jafnskjótt sem hin endurskoðaða stjórnarskrá íslands hefur’ náð staðfestingu kon- 
ungs, og landsstjórn er sftipuð samkvæmt henni, ððlast gildi eptirfylgjandi

lög um ráðgjafa ábyrgð.
1. gr. Báðgjafana má ábyrgðar krefja fyrir sjerhver störf eða vanrækt starfa, er 

þeir hafa sekir um orðið í embættisfærslu sinni, ef málið er svo vaxið, að þeir með því 
hafa, annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi, riðið f bága við stjórnarskrána 
eða önnur landslög.

2. gr. Hver sá ráðgjafi, er þannig gagnstætt stjómarskránni eða öðrum landslög- 
um, fyrir vanrækt embættisskyldu sinnar, með flutningi máls, ráði eða ályktun, kemur 
því til leiðar:
a, ) að brotið sje á móti 54. gr. hinnar endurskoðuðu stjómarskrár íslands að því leyti

sem hún mælir svo fyrir, að hin evangelisk-lúterska kirkja sje þjóðkirkja landsins;
b, ) að nokkuð það sje ráðið eða framkvæmt, er miði til að skerða frelsi, sjálfstæði eða

sjálfsforræði landsins;
c, ) að skert sje í nokkru rjettindi eða drottinvald konungs;
d, ) að nokkuð það, sem ályktun alþingis þarf til, sje framkvæmt án samþykkis þess;
e, ) að ályktunum löggjafarvaldsins sje eigi fullnægt á þann hátt, sem stjórnarskráin

mælir fyrir;
f, ) að lög frá alþingi sjeu eigi lögð fyrir konung eða landstjóra til staðfestingar;
g, ) að synjað sje um skjöl, skilríki eða skýrslur, sem alþingi á heimtingu á, að þvf sje

í tje látið;
h, ) að dregið sje lið inn f landið, eða beitt hervaldi gegn landsmönnum, án lagaheim-

ildar eða samþykkis alþingis,
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skal, svo framarlega sem brotið verður eigi metið landráðasök, hafa fyrirgjört embætti 
sínu, eða, ef stórsakir eru, dæmdur verða óverður til að hafa á hendi nokkurt embætti, 
umboð eða sýslun.

3. gr. Sektum allt að 5000 kr., eða eptir atvikum sömu hegningu, sem ákveðin er 
i 2. gr., sætir sá ráðgjafi, er gagnstætt stjórnarskránni eða öðrum landslögum, fyrir van- 
rækt embættisskyldu sinnar, með flutningi máls, ráði eða ályktun, stuðlar að þvl:
a, ) að 'tekjum landssjóðs eða þjóðeignum sje ótilhlýðilega varið eða stjórnað;
b, ) að fje þvf, sem veitt er til landsþarfa, sje eigi varið til þéss, sem það er ætlað, að

svo miklu leyti, sem nauðsyn ber til;
c, ) að eigi sjeú gjörðar nauðsynlegar ráðstafanir um afgreiðslu, birtingu og framkvæmd

laga og tilskipana;
d, ) að nokkrum sje varnað að neyta rjettar sfns til að senda konungi, alþingi eða hlnt-

aðeigandi valdsmanni bænarskrár;
e, ) að lagðar sjeu tálmanir fyrir lögheimilað málfrelsi, fundafrelsi og prentfrelsi;
f, ) að nokkrum sje embætti veitt, er eigi fullnægi öllum þeim skilyrðum, sem fyrir veit-

ingu þess embættis eru sett í lögum;
g, ) að nokkrum sje varnað að neyta atkvæðisrjettar síns eða þingseturjettar með ófyr-

synju-rannsókn eða ákæru um glæp;
h, ) að yfirskoðunarmönnum landsreikninganna sjeu eigi sendir reikningarnir í tæka tfð

eða synjað um skýrslur þær og skjöl, er þeim þurfa þykir.
4. gr. Sje einhver ólöglega frá embætti settur, frelsi sviptur, fjármunum eða at- 

vinnu, flæmdur frá verustað sínum eða Iandrækur gjör, skal ráðgjafi sá, er slfku hefir 
valdið eða að þvf stutt, fyrir vanrækt embættisskyldu sinnar, með málflutningi, ráði eða 
ályktun, sæta hegningu samkvæmt 3. gr.

5. gr. Ef dregið er lengur en stjórnarskráin heimilar, að stefna saman alþingi, eða 
vanrækt að annast um, að nýjar kosniugar fari fram í lögákveðna tíð, varðar það 
ráðgjafa hegningu samkvæmt 2. gr.

6. gr. Sömu hegningu varðar það ráðgjafa, ef bráðabyrgðalög eru gefin út, án þess 
að brýna nauðsyn beri til, svo sem ef bráðabyrgða-fjárlög eru út gefin, eptir að alþingi 
eða önnurhvor deild þess hefur rofin verið, án þess þingið hafi átt kost á, að leiða fjár- 
lögin til lykta, eða slík lög eru útgefin meðan fundum alþingis er frestað, hvort heldur 
freaturinn er með samþykki þingsins eða eigi.

Sama er og um það, ef nauðsynin að gefa út bráðabyrgðalög var fyrirsjáanleg 
meðan alþingi stóð yfir, án þess þvf hafi verið gefinn kostur á, að ráða málefni þvf til 
lykta.

7. gr. Nú þykir ráðgjafa nauðsyn til bera, að brúka fje umfram það, er alþingi 
hefur veitt, eða á annan hátt, en ákveðið er, og verður hann þá sekur eptir 2. gr., ef 
hann hefur varið fjenu gagnstætt því, sem bersýnilega mátti gjöra ráð fyrir að væri vilji 
þingsins.

8. gr. Hafi ráðgjafi f málum þeim, er landstjóri eða neðri deild alþingis er aðili 
að, brotið gegn almennum hegningarlögum, skal ákveða hegninguna eptir þeim, nema 
öðruvfsi sje fyrir mælt f lögum þessum.

9. gr. Ekki skal ráðgjafi sekur gjör fyrir landsdómi eptir lögum þessum, nema f 
hlutir dómenda greiði atkvæði fyrir áfellisdómi hans.
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Nð. 32. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á 1. gr. laga 9. janúar 1880 og avo frv. (þgskj. 22). 
Frá Sighv. Árnasyni og porláki Guðmundssyni.

Við 2. gr. í staðinn fyrir >31. ágúst« komi; lð. september.

Ea. 33. Frumvarp'
til laga um kirkjugjald. Flutningamaður Sigurður Stefánsson.

1. gr. Kirkjutíund af fasteign og lausafje, ljóstollur, legkaup, kirkjugjald af hús- 
um, lausamannsgjald til kirkju og sætisfiskur, svo og skylduvinna við kirkjur og kirkju- 
garða, skal vera úr lögum numið.

2. gr. Gjald skal hver fermdur maður, jafnt karl sem kona, greiða til kirkju sinn- 
ar 60—120 aura á ári. Innan þessara takmarka ákveður biskup upphæð gjalduins 
fyrir hverja sókn fyrir hið fyrsta ár, sem lög þessi koma til framkvæmdar, 
en síðan hjeraðsfundir, eigi síðar en ári fyrir gjnlddaga. Nú fellur hjeraðsfundur niður, 
og ákveður biskup þá gjaldið í því prófastsdæmi í það sinn.

Eindagi gjaldsins er 1. október ár hvert.
3. gr. Nú tjáir sá, sem hefur aðsetur í sókninni á gjalddaga, að hann eigi lög- 

heimili í annari sókn, skal hann þá færa fullnægjandi sönnun fyrir þvf þá þegar, ella 
greiði hann gjaldið af hendi. Ejett er að hann fái það endurborgað, ef hann síðar sann- 
ar, að hann á gjalddaga hafi átt lögheimili í annari sókn og greitt þar kirkjugjald.

4. gr. Kirkjugjald skal hver húsráðandi inna af hendi til gjaldheimtumanns fyrir 
sig, skyldulið sitt og annað heimilisfólk. Nú þiggur hinn gjaldskyldi af sveit, og skal þá 
greiða gjaldið úr sveitarsjóði.

5. gr. Gjald til kirkju skal greiða í peningum. Ef gjaldanda brestur peninga má 
hann greiða gjaldið í innskript hjá kaupmönnum þeim, sem gjaldheimtumenn taka gilda, 
eða í þe8sum aurum: sauðfjenaði, hvítri ull, smjöri, fiski eða dún, eptir því verði, sem 
sett er á aura þessa í verðlagsskrá þeirri, sem gildir á gjalddaga, enda sje það verð eigi 
hærra en gangverð á gjalddaga.

6. gr. Fyrir innheimtu á tekjum kirkna og fyrir að greiða þær af hendi i pening- 
um, má innheimtumaður taka 8 af hundraði í ómakslaun.

7. gr. Eeikningsár kirkna skal vera frá 1. jan. til 31. desbr. ár hvert.
Semja skal reikninga kirkna fyrir lok marzmánaðar ár hvert. Skal hlutaðeigandi 

prestur eða, ef hann er fjehirðir kirkjunnar, þá hlutaðeigandi safnaðarfulltrúi, rannsaka 
reikninginn og gæta þess, að allar tekjur sjeu taldar; enn fremur skal hann láta í ljósi 
álit um útgjöld þau, sem kirkjan hefur haft á árinu. Fyrir rannsókn þessa má greiða 
2 krónur af tekjum kirkjunnar. Fyrir lok mafmánaðar ár hvert skulu reikningar kirkna 
vera komnir til hlutaðeigandi prófasts. Hjeraðsprófastur rannsakar reikninginn og legg- 
ur hann fyrir hjeraðsfund, og sendir hann síðan með áliti sfnu og bjeraðsfundarins tii 
biskups til fullnaðarúrskurðar.

8. gr. Með lögum þessum eru öll lagaákvæði um tiund til kirkju, ljóstoll og leg- 
kaup, 4.—6. gr. tilskip. 27. jan. 1847, 13. og 15. gr. reglugjörðar 17. júlí 1782, og öll 
ákvæði í lögum, sem koma í bága við lög þessi, úr gildi felld.
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Ed. 34. Frrunvarp
til laga um afnám embætta. Flutningsmenn: Sigurður Stefánsson og Sigurður 
Jensson.

Jafnskjótt sem stjómarskrá um hin sjerstaklegu málefni íslands 5. janúar 
1874 er úr lögum numin og hin endurskoðaða stjórnarskrá er komin í gildi, öðl- 
ast gildi eptirfylgjandi

Lög um afnám embætta.
1. gr. Landshöfðingja, landritara, landfógeta og amtraanna-embættin skulu 

löeð niður; og enn fremur skulu verzleg störf greind frá biskupsembættinu.
2. gr. Breyting sú, sem verður á stöðu og verksviði biskupsins eptir 1. 

gr.. skal að öðru leyti ákveðin nákvæmar með lögum.
3. gr. Landstjórn sú, sem skipuð verður eptir hinum endurskoðuðu stjórn- 

arskipunarlögum, skal til bráðabyrðga annast um, að þeim störfum verði borgið, 
er nú liggja undir embætti þau, er afnumin skulu eptir 1. gr.

4. gr. Landstjórnin skal leggja fyrir hið fyrsta reglulegt alþingi, er kem- 
ur saman eptir að hin endurskoðuðu stjórnarskipunarlög hafa öðlazt gildi, frum- 
varp til laga um skipun framkvæmdar- og umboðs-valdsins.

Ed. 35 Frumvarp
til laga um laun landsstjórnar þeirrar, er skipa skal, þá er hin endurskoðaða 
stjórnarskrá er staðfest. Flutningsmenn: Guttormur Vigfússon og Jón Jakobsson.

1. gr. Landstjóri hefur í laun 10.000 kr. árlega og leigulausan bústað.
2. gr. Hver ráðgjafi hefur i laun árlega 5.000 kr.
3. gr. Skrifstofustjórar hafa í árslaun 2.500 kr. hver.
4. gr. Til skrifstofukostnaðar á ráðgjafaskrifstofunum hefurallt ráðaneytið

umráð yfir allt að 6.000 kr. árlega.

Nd. 36- Breytmgartillaga
við frumv. til laga um breyting á lögum 19. febr. 1886 um utanþjóðkirkjumenn 
(þgskj. 15). Frá Sighvati Árnasyni.
Fyrirsögn frumv. orðist þannig: „Frumvarp til viðaukalaga við lög 19. febr. 1886 

um utanþjóðkirkjumenn".
1. gr. Falli burt.
2. gr., sem verði 1. gr., orðist þannig: „J»eir utanþjóðkirkjumenn, sem eigi eru í

neinu sliku kirkjufjelagi, er 13, gr. laga 
frá 19. febr. 1886 ræðir um, skulu greiða 
gjöld til barnakennslu í þeim hreppi, er 
þeir eru búsettir í“.

Við 3. gr., semverði 2. gr. í staðinn fyrir „eptir 2. gr.“ komi: „eptir 1. gr.“
4, gr. falli burt.
5. gr. falli burt.
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Ed. 37. Prumvarp
fcil laga um löggilding verzlunaistaðar að Seleyri við Borgarfjörð. — (Eins og það 
var samþ. við 3. umr. í n. d.).

Að Seleyri við Borgarfjörð skal vera löggiltur verzlunarstaður. <

Ed. 38. Prumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar að Hrafneyri víð Hvalfjörð. — (Eins og það 
var samþ. við 3. umr. í n. d.).

Að Hrafneyri við Hvalfjörð skal vera löggiltur verzlunarstaður.

Ed. 39. Tillaga til þingsályktunar.
(Eins og hún var samþ. við eina umr. í n. d.).

Alþingi skorar á ráðherra íslands, að hlutast til um, að í hvert skipti sem ein-
hverju lagafrumvarpi frá alþingi er synjað konungs staðfestingar, eða neitað er að sinna 
einhverri þingsályktun frá annari eða báðum deildum alþingis, verði tillögur landshöfð- 
ingja til ráðaneytisins um málið birtar í B.-deild Stjórnartíðindanna.

Ed. 40. Viðaukatillögur
við frumvarp til laga um breyting á 1. gr. laga 13. janúar 1882, um borgun til hrepp- 
stjóra og annara, sem gjöra rjettarverk. Frá Sigurði Stefánssyni.

1. Framan við meginmál frumvarpsins komi: »1. gr.«.
2. Aptan við frumvarpið bætist ný grein, sem verður 2. gr., svolátandi:

>Með lögum þessum er úr gildi numin fyrsta málsgrein 1. gr. f lögum 13. jan. 
1882, um borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra rjettarverk*.

Nd. 41. Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunar um kennslu í íslenzkri tungu (þgskj. 30). Frá Valtý 6uð- 
mundssyni, Guðjóni Guðlaugssyni, Eirfki Gíslasyni, Sigurði Gunnarssyni, Einari Jónssyni, 
JenB Pálssyni.

A eptir 4. tölulið bætist inn í svo hljóðandi nýir töluliðir:
5. Að við kennsluna í fslenzkri málfræði sje aðaláherzlan lögð á að kenna rjetta 

orðaskipun og sögu tungunnar.
6. Að kennurum f íslenzku sje bannað að hafa það fyrir aðalreglu við fslenzka 

stílagjörð, að láta lærisveina snúa köflum úr útlendum ritum á. íslenzku.
í staðinn fyrir 5, við síðasta tölulið korni: 7.
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Nd. 42. Frumvarp
til laga um sampykktir til að baana innflutniug alls áfengis, sölu pess og tilbúning. 
Flutníngsmenn: Einar Jónsson, Sigurður Gunnarsson, Jens Pálsson, Eiríkur Gíslason.

1. gr. Sýslunefndum veitist vald, til að gjöra sampykktir um bann gegn.inn- 
flutningi alla áfengis, sölu pess og tilbúningi, á pann hátt, er hjer skal greina.

2. gr. Pegar sýslunefnd pykir við' eiga, að gjöra slíka sampykkt fyrir sýsluna 
alla, eða fyrir nokkurn hluta hennar, skal hún kveðja til almenns fundar í pví hjeraði, 
er sampykktin á að ná yfir. Atkvæðisrjett hafa á peim fundi allir karlar og konur, er 
atkvæðisrjett hafa í sveitamálum. Sýslunefndin ákveður fundarstað og fundardag með 
nægum fyrirvara og tilnefnir fundarstjóra úr sínum flokki.

3. gr. Nú er kaupstaður í pví hjeraði, er sampykktin á að ná yfir; ganga pá 
3 menn, er bæjarstjórnin kýs úr sínum flokki inn í sýslunefndina. Boðar oddviti sýslu- 
nefndarinnar pá á fund, pá er slíka sampykkt skal ræða og eiga peir pá atkvæði um 
allt pað, er sampykktina snertir, eins og sýslunefndarmenn.

Kaupstaðarbúar, peir er atkvæðisrjett hafa í bæjarmálum, eiga jafnan atkvæðis- 
rjett á fundi peim, er nm er rætt í 2. gr., sem aðrir hlutaðeigendur.

4. gr. Sýslunefndin ber undir álit og atkvæði fundar pess, er um er rætt í 2. 
gr., frumvarp til sampykktar peirrar, er hún vill koma á. Ef fundarmenn sampykkja 
frumvarpið breytingalaust með 2/s atkvæða, skal oddviti sýslunefndar senda amtmanni 
frnmvaTpið til staðfestingar. Nú eru breytingartillögur sampykktar á fundinum og skulu 
pær pá bornar undir sýslunefndina. Sampykki hún tillögurnar, breytir hún frumvarpinu 
samkvæmt pví og sendir pað síðan amtmanni til staðfestingar. Sampykki hún ekki 
breytingartillögumar, skal málið aptnr borið undir almennan fund svo sem segir í 2. 
gr. Gangi pá eigi saman, eða sje frumvarpið sjálft fellt, má eigi taka pað mál upp apt- 
ur fyr en að ári liðnu.

5. gr. í sampykktum peim, er hjer ræðir um, má ákveða sektir fyrir brot á 
sampykktunum frá 50—5000 kr., svo og pað, að hinir bönnuðu drykkir sje gerðir upp- 
tækir og eyðilagðir.

6. gr. Eigi má í sampykkt banna lyfsölum að flytja inn og selja vín og áfengi, 
en banna má peim, að láta pað úti við nokkurn mann, nema eptir læknisráði, til pess 
að nota pað til lækninga,

7. gr. Amtmaður staðfestir sampykktir pær er hjer ræðir um, skipar fyrir um 
birting peirra og ákveður hvenær pær skuli öðlast gildi, og eru pær upp frá pví skuld- 
bindandi fyrir alla pá er búa í hjeraðinu og fyrir pá utanhjeraðsmenn, er kynnu að 
panta áfengi annarsstaðar frá, er flytja yrði gegnum hið umrædda hjerað. Sampykkt 
peirri, er amtmaður hefur staðfest, má ekki breyta á annan hátt en með peirri aðferð er 
hún var stofnuð með. Ef amtmaður neitar sampykkt staðfestingar, skal hann skýra hlut- 
aðeigandi sýslunefnd frá ástæðum sinum fyrir synjuninni.

8. gr. Með brot gegn sampykktum pessum skal fara sem opinber lögreglumál.

7
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Nd. 43. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um auðkenni á eitruðum rjúpum (þgskj. 19). Frá þorláki Guð- 
mundssyni og Eiríki Gíslasyni.

í stað orðanna »til hálfsi í enda fyrstu greinar komi: »af«.
_____________ i

Nd.
til laga um breytingu á lögum 12, 
Guðlaugsson, Skúli Thóroddsen.

Ákvæði í 3. tölulið 2. gr. 
manna eru úr lögum numin.

44. Frumvarp
júlí 1878 um gjafsóknir. Flutningsmenn: Guðjón 

í lögum 12. júli 1878 um gjafsóknarrjett embættÍB-

Nd. 45. Frumvarp
til laga um bann gegn þrí að sleppa bvalleifnm frá hvalveiðastöðvum, svo að reki á 
annara manna fjörur. Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.

1. gr. öllum hvalveiðamönnum á íslandi er bannað, að sleppa hval eða nokkr- 
um hvalleifum frá veiðistöðum sínum, svo að reki á annara manna fjörur.

Sömuleiðis skulu allir hvalveiðamenn hafa lóð sína girta með gripheldum girð- 
ingum fyrir sauðfje, nautpeningi og hrossum.

2. gr. Brot gegn lögum þessum varða 200—2000 króna sektum, er renna í 
landssjóð.

3. gr. Mál, sem rísa út af brotum á lögum þessum, skal farið með sem opin- 
ber lögreglumál.

Ed. 46. Breytingaratkvæði
við frumvarp til laga um afnám gjalds af fasteignum, þá er eigandaskipti verða að eig- 
anda lifanda. Frá Kristjáni Jónssyni, Jóni A. Hjaltalín, þorkeli Bjarnasyni:
1. Fyrir frumvarpsgreinina komi svo hljóðandi grein:

Gjald af fasteignum, | af hundraði hverju, sem fyrirskipað er f 1. gr. tilsk. 8. 
febr. 1810, þá er eiganda-skipti verða, skal úr lögum numið, þegar um afsal fasteign- 
ar er að ræða.

2. Fyrirsögn frumvarpsins verði:
Frumvarp til laga um afnám fasteignarsölugjalds.

Nd. 47. Nefiidslrálit |
um frumvarp til viðaukalaga við lög um prentsmiðjur 4. des. 1886.

Vjer undirritaðir, sem hin h. Nd. alþingis hefur falið, að segja álit vort um frv. 
til viðaukalaga við lög um prentsmiður 4. des. 1886, með sjerstöku tilliti til þess, hvort 
eigi væri rjett að breyta um leið í ýmsum atriðum nefndum prentsmiðjulögum, höfum nú 
íhugað málið og látum hjer uppi álit vort.

Við frumvarpið sjálft, er hjer liggur fyrir, höfum vjer engar athugasemdir að gjöra. 
það fer eigi fram á annað en það, að amtsbókasafn Austuramtsins fái jafnrjetti við hin 
amtsbókasöfn landsins, til að fá prentuð rit ókeypis frá prentsmiðjunum, og virðist það 
mjög sanngjarnt. En yið lögin um prentsmiðjur 4. des. 1886 höfum vjér meira að athuga.
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par er prentsmiðjueigendum hjer á landi meðal annars gjört að skyldu, að láta bóka- 
söfnum í Danmörku í tje 3 eintök af öllu því sem prentað er hjá þeim. Eins og sjá má 
á umræðum alþingis 1885 og 1886 um þessi lög, var það ákvæði sett i þau í þeirri von, 
að prentsmiðjueigendum í Danmörku yrði gjört að skyldu, að senda landsbókasafninu hjer 
1 eintak af því er þeir Ijetu prenta, og lofaði þáverandi landshöfðingi, að fara þess áleit 
við stjórnina, að hón gjörði tilraunir í þá átt. En síðan hefur ekkert heyrzt unuþað 
mál. Prentsmiðjueigendur vorir hafa greitt sín prentuðu rit af hendi til Danmerkur, en 
ekkert hefur komið í aðra hönd, og virðist þá ástæða til að athuga, hvortekki værirjett, 
að fella þessa kvöð á prentsmiðjueigendunum niður, um leið og sú nýja kvöð er á þá 
lögð, sem frv. fer fram á. En áður en nefndin legði það til, gjörði hún fyrirspurn til 
landshöfðingja um það, hvað gjört hefði verið í þessu efni, og fjekk það svar, að málinu 
hafi f rauninni verið vel tekið í Danmörku, en hafi þó fallið niður eða fyrnzt, lfklega 
mest sökum þess, að 2 roerkir menn, er sjerstaklega fylgdu málinu fram erlendis, dóu 
áður en nokkuð verulegt hafði verið gjört. Með því nú svo lítur út, sem það sje meira 
orðið af tilviljnn eða gleymsku, að tilraunir þessar hafa eigi borið tilætlaðan árangur, 
heldur en af því að hlutaðeigendur sje mótfallnir því, að prentsmiðjur Dana sendi lands- 
bókasafninu hin prentuðu rit sfn ókeypis, virðist rjett að gjöra tilraunir þessar af nýju, 
áður en nokkuð er gjört til að breyta lögunum frá 4. des. 1886. Kom nefndinni því til 
hugar að stinga upp á þingsályktun, þar sem skorað væri á stjórnina, aðendumýja þess- 
ar tilraunir sínar, en með þvf að hinn hæstv. landshöfðingi hefur sjálfkrafa tjáð sig fúsan 
til að hreifa málinu af nýju við stjórnina, þykir nefndinnni ekki ástæða til að gjöraneitt 
frekara við það að sinni.

Nefndin hefur einnig íhugað hvort þörf mundi, að breyta prentsmiðjulögunum f 
nokkrum öðrum atriðum, en eigi fundið ástæðu til þess, meðan ofannefndu atriði er 
eigi breytt.

Tillaga nefndarinnar verður því sú, að hin háttvirta neðri deild alþingis vildi sam- 
þykkja frumvarpið óbreytt.

Alþingi 8. ágúst 1894.
þórhallur Bjamarson Valtýr Guðmundsson Einar Jónsson 

formaður. skrifari. framsögumaður.

Nd. 48. Tillaga til þingsályktunar
um áfangastaði. Flutningsmenn: Tryggvi Gunnarsson, Sighvatur Arnason, þórður Guð- 
mundsson, þorlákur Guðmundsson.

Neðri deild alþingis ályktar, að skora á landshöfðingjann, að skipa svo fyrir, að 
sýslunefndir Ámes- og Rangárvallasýslu og amtsráð Suðuramtsins láti í ljósi álit sitt um 
það fyrir næsta alþingi, hver ákvæði um áfangastaði væri haganlegust í nefndum sýslum.

Ed. 49. Breytingartiilaga
við frumvarp til laga um breyting á 1. gr. laga 13. jan. 1882, um borgun til hreppstjóra 
og annara, sem gjöra rjettarverk. Frá þorkeli Bjarnasyni og Kristjáni Jónssyni:

'í staðinn fyrir órðin: »telur fram til tfundari, komi: »á tíundbært lausafje það, 
sem ekki er á leigustöðum«.

7*
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Nd. 50. Frumvarp
fcll laga um breyting á lögum 12. maí 1882 um umsjón og fjárhald kirkna. Plutnings- 
menn: Jena Pálsson, Binar Jónsson, Sigurðnr Gunnarsson.

1. gr. f>egar iveir hlutar sóknarmanna f einhverri sókn, sem til kirkju gjalda, 
óska á almennum safnaðarfundi, að söfnuðurinn taki að sjer umsjón og fjárhald kirkj- 
unnar, er forráðamanni hennar skylt, að láta það af hendi, og skal afhenda kirkjuna 
söfnuðinum, að fengnu samþyklri hjeraðsfundar og biskups.

2. gr. Nú vill forráðamaður kirkju selja af hendi umsjón hennar og fjárhald, og 
er söfnuðinum þá skylt, að taka við kirkjunni; þó skal það liggja undir samþykki hjer- 
aðsfundar og biskups.

3. gr. Bf hjeraðsfundur og biskup álíta forráðamann kirkju óhæfan til að hafa á 
hendi umsjón hennar og fjárhald, er söfnuðinum skylt að taka við þvf, og skal afhenda 
hana söfnuðinum.

4. gr. Með lögum þessum eru 1. og 2. gr. laga 12. maí 1882 um umsjón og fjár- 
hald kirkna úr gildi numdar.

Ed. 51. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar að Stakkhamri í Miklaholtshreppi. Bins og það 
var samþykkt við 3. umræðu í neðri deild.

Áð Stakkhamri f Miklaholtshreppi skal vera löggiltur verzlunarstaður.

Nd. 52. Frumvarp
til laga um breyting á gjöldum þeim, sem hvíla á jafnaðarsjóðunnm. Eins og það var 
samþykkt við 3. umræðu í efri deild.

1. gr. Kostnað þann við kennslu heyrnar- og málleysingja, útbúnað þeirra og 
ferð til kennslustofnunarinnar, sem samkvæmt tilskipun um kennslu og heyrnar- og mál- 
leysingja o. fl., 26. febr. 1872, ber að greiða úr jafnaðarsjóðum amtanna, skal ept- 
irleiðis greiða úr landssjóði.

2. gr. Bólusetningarkostnað, sem ræðir um í kgsbr. 24. marz 1830, skal eptir- 
leiðis greiða úr Iandssjóði.

3. gr. Sáttamálakostnað, sera eptir tilsk. 20. jan. 1797, 41. gr., hvílir á jafnaðar- 
sjóðunum, skal eptirleiðis greiða úr landssjóði.

4. gr. Að svo miklu kostnaður sá, sem um ræðir í 1.—3. gr., hvílir á bæjarsjóði 
Reykjavíkurkaupstaðar, skal eptirleiðis greiða hann úr landssjóði.

5. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1896.

Nd. 53. Tillaga til þingsályktunar
um stofnun almenns ábyrgðarsjóðs fyrir fiskiveiðaþilskip á íslandi. Flutningsmenn: Beni- 
dikt Sveinsson og Guðláugur Guðmundsson.

Neðri deild alþingis ályktar, að skora á stjórnina að leggja fyrir alþingi 1895 
frumvarp til laga um stofnun almenns ábyrgðarfjelags fyrir ^fiskiveiðaþilskip á íslandi, 
þannig að landssjóður leggi hæfilegan styrk til stofnunar fjelagsins, og viðhaldi þess fyrst 
um ainn, en að öðru leyti sjé fjelagið byggt á innbyrðis ábyrgð.
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Nð. 54. Prumvarp
tíl Iaga nm búsetu fastakaupmanna á íslandi. Flutningsmaðnr: Benidikt Sveinsson.

1. gr. Enginn má framvegis stofna nje reka fasfca verzlun hjer á landi, nema hann 
#je hjer búsettur; haldi hjer dúk og disk. Svo er og lausakanpmönnnm þeim, ér eigi 
reka hjer fasta verzlun, bönnuð smáverzlun öll, en smáverzlun skal það talin, ef selter 
fyrir minna af nokkurri vörutegund í einu en 200 kr.

2. gr. Kaupmenn þeir, sem nú eiga fastar verzlanir hjer á landi, en eru bú- 
settir erlendis, skulu þó, meðan þeir eiga þær, mega reka slíkar verzlanir á þann hátt, 
8em lög hingað til hafa leyft.

3. gr. Sá sem gjörir sig sekan í broti eða yfirhylmingu gegn lögum þessum, 
skal sæta 200—5000 kr. sektum, er renna í landssjóð. Skulu V6rzlunarhús hans, skip, 
verzlunaráhöld og vörur, sem yfirhylmingin nær yfir, og finnast hjer á landi, gjörðar upp- 
tækar, og andvirði þeirra renna í landssjóð.

4. gr. Með mál út af brotnm gegn lögum þessum, skal farið. sera opinber lög-
reglumál.

5. gr. Ákvarðanir þær í opnu brjefi 1. júní 1792 og öðrum lagaboðum, sem 
koma í bága við lög þessi, eru úr gildi felldar.

Ed- 5ð- Viðaukatillaga
við frv. til laga um úrskurðarvald sáttanefnda, rjettarfar og aðför í minni skuldamálum. 
Prá þorleifi Jónssyni, Jóni Jakobssyni, og Jóni Jónssyni.
Við 11. gr.: A eptir orðunum: »Dóm ber að uppkveða þegar á staðnum eða í síðasta 

lagi innan hálfsmánaðar eptir að málið hefur verið tekið undir dóm< komi: en 
dragist það lengur, varðar það 100 kr. sektum til landssjóðs.

Ed. 56. Tillaga til þingsályktunar
um kennslu í islenzkri tungu. Eins og hún var samþykkt við sfðari umr. í n. d.

Alþingi skorar á stjórnina að hlutast til um:
1. Að skipuð sje nefnd manna til þess að gjöra tillögur um, hverri rjettritun 

skuli fylgja við kennslu í íslenzkri tungu.
2. Að öllum kennslustofnunum og kennurum, sem njóta styrks af almannafje 

sje gjört að skyldu, að kenna þá rjettritun eina, er nefndin hefur álitið heppilegasta og 
stjómin síðan samþykkt.

3. Að samdar sjeu ýtarlegar ritreglur eða orðabók með hinni fyrirskipuðu rjett- 
ritun til leiðbeiningar fyrir kennara og þá aðra, er rjetta stafsetning vilja nema tilsagn- 
arlaust.

4. Að fyrirskipað verði, að kennarar í íslenzkri tungu noti ekki éinvörðu fom- 
rit vor við kennsluna, heldur láti lærisveinana einnig lesa valda kafla úr ritum seinni 
alda, einkum úr ritum hinna beztu skálda og rithöfunda 19. aldarinnar.

5. Að við kennsluna i íslenzkri málfræði sje aðaláherzlan lögðá að kenna rjetta 
orðaskipun og sögu tunguunar.

6. Að kennurum i islenzku sje bannað að hafa það fyrir aðalreglu við íslenzka 
stílagjörð, að láta lærisveina snúa köfium úr útlendum ritum á íslenzku.

7. Að yfirstjórn kennslumálanna löggildi kennslubækur i hverri fræðigrein og 
skýri frá þvi opinberlega, hverjar íslenzkar kennslubækur hún áliti hæfar eða vilji helzt 
jnæla með, ef um fleiri er að velja.
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Nd. 57. Frumvarp
til laga um undirbúning verðlagsakráa. Flutningsmenn: Björn Sigfússon og Jón Jóns- 
son þm. A.-S.

1. gr. Prestur og formaður skattanefndar og þriðji maður kosinn af hreppsnefnd 
eða bæjarstjórn, skulu í hreppi hverjum eða bæjarfjelagi í samvinnu, ár hvert í október- 
mánaðarlok, semja skýrslu um verðlag á búpeningi þeim og vörutegundum, sem venja er 
að telja til verðlagsskráa, eptir þvl peningagangverði, sem þeim er kunnugt um innan 
hrepps eða bæjarfjelags. Skulu þeir grennalaat eptir því á hausthreppaskilum, en verð- 
lag á kaupstaðarvörum skal miðað við peningaverð á þeim i næsta verzlunarstað.

Skýrsla þessi skal lögð fram til sýnis á hentugum stað f hreppnum eða í bæjarfje- 
laginu í 2 vikur, og skal að þvi búnu senda hana til prófasts fyrir lok nóvembermánaðar.

2. gr. þegar prófastur hefur fengið þessar skýrslur úr öllum hreppum í prófasts- 
dæmi sínu, skal hann semja eptir þeim eina aðalskýrslu, eins og verið hefur, fyrir allt 
prófastsdæmið, er hann sendir siðan sýslumanni með tilheyrandi fylgiskjölum, en sýslu- 
maður endurskoðar skýrsluna og staðfestir hana, og annast siðan prentunina svo tíman- 
lega að verðlagsskráin sje kunn orðin í hverju hjeraði fyrir miðjan maímánuð það ár sem 
hún á að gilda fyrir.

3. gr. Verðlagsskrá gildir frá 16. maímánaðar til jafnlengdar næsta ár, og skal 
birta hana á manntalsþingum vor það er hún gengur i gildi.

4. gr. Með lögum þessum er úr gildi numinn konungsúrskurður um samning á 
verðlagsskrá 16. júlí 1817, og konungsúrskurður 2. marz 1853.

Nd. 58. Frnmvarp
til laga um bann gegn botnvörpuveiðum. (Eins og það var samþykkt við 2. umr.)

1. gr. I landhelgi við ísland skulu bannaðar vera fiskiveiðar með botnvörpum
(trawl).

2. gr. Brot gegn 1. gr. varða sektum, 1000—10,000 kr., er renna í landssjóð, 
og skulu hin ólöglegu veiðarfæri og afli upptæk og andvirði þeirra renna i landssjóð. 
Leggja má löghald á skip og afla og selja, að undangengnu fjárnámi, til lúkningar sekt- 
um og kostnaði.

3. gr. Mál þau, er rísa af brotum gegn 1. gr., skal fara með sem opinber lög- 
reglumál.

4. gr. Lög nr. 13, 9. ágúst 1889 eru úr gildi numin.

Nd. 59. Breytingartillaga
við frumvarp til Iaga um breyting á 1. gr. laga 9. janúar 1880, um breyting á tilskipun 
um sveitarstjórn á íslandi 4. maí 1872. Frá þórði Guðmundssyni, þórhalli Bjarnarsyni, 
þorláki Guðmundssyni, Sighvati Arnasyni, Halldóri Daníelssyni, Jóni þórarinssyni.

Aptan við 2. gr. komi: >nema hreppsnefndin gefi lengri frest«.
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Nd. 60. Frumvarp
til laga um afnám fasteignarsölugjalds. (Eins og það var samþykkt við 3. umr. 
i e. d.).

Gjald af fasteignum, */2 af hundraði hverju, sem fyrirskipað er i 1. gr. til- 
> skipunar 8. febrúar 1810, þá er eigandaskipti verða, skal úr lögum numið, þegar

um afsal fasteignar er að ræða.

Ed. 61. Frumvarp
til laga um breyting á 1. gr. laga 13. janúar 1882 um borgun til hreppstjóra og 
annara, sem gjöra rjettarverk. (Eins og það var samþykkt við 2. umr. í e. d.).

1. gr. Til hreppstjóra i hverjum hreppi skal ár hvert greiða af lands- 
sjóði þóknun, er nemi 75 aurum fyrir hvern þann mann innanhrepps, sem telur 
fram til tfundar.

2. gr. Með lögum þessum er úr gildi numin fyrsta málsgrein 1. gr. í 
lögum 13. jan. 1882, um borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra rjettarverk.

Nd. 62. Frumvarp
til laga um að leggja fje á æfinlega erfingjarentu. Flutningsmenn: pórhallur 
Bjamarson, Olafur Briem.

1. gr. Við skipti á hveiju dánarbúi, sem, að skuldum frádregnum, nemur 
200 kr., skal taka frá i"/0 af hvetjum erfðahluta og dánargjöf, er hverfur undir 
einstaka menn, til að setja það, undir nafni hvers þeirra sem vaxtaeiganda, á æfin- 
lega erfingjarentu i söfnunarsjóði íslands. J>ó skal það, er þannig er tekið frá af 
hveijum erfðahluta, eigi vera minna en 1 kr. auk borgunar fyrir viðskiptabók við 
söfnunarsjóðinn.

2. gr. Skiptaráðandi heimtir inn fje þetta og kemur því & vöxtu í deild 
hinnar æfinlegu erfingjarentu f söfhunarsjóðnum

3. gr. Ef einhver erfingjanna á áður fje á æfinlegri erfingjarentu f söfn- 
unarsjóðnum, þá leggst það, sem inn verður lagt, honum tilheyrandi, saman við 
það, ásamt borgun þeirri, sem ætluð var fyrir viðskiptabókina.

4. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1896.
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Nd. 68. Framvarp
til laga um varuir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma á íslandi. Klutningsmaður: Einar 
Jónsson.

1. gr. pegar skjúkdóinur kemur upp á einhverju heimili, er heimilismenn vita,
að er næmur sjúbdómur eða pvkir líklegt, að sje pað, skal forráðamaður heimiiisins I 
pegar í stað tilkynna pað lækninum í pví hjeraði. Sje auðveldara, að tilkynna pað 
hreppsnefndarmanni í viðkomandi hrepp, er pað jafn heimilt, en pá skal hreppsnefndar- 
maðurinn pegar í stað tilkynna pað lækninum. Komist hreppsnefndarmaður að pví á 
annan hátt, að næmur sjúkdómur sje upp kominn á einhverjum bæ í hreppi hans, er 
honum jafnskylt að tilkynna pað lækni svo fljótt sem verður.

Fyrir tilkynning pessa greiðist engin borgun, ef eigi parf að gjöra til pess ferð 
út úr hreppnum og eigi heldur, ef tilkynningin getur orðið að kostnaðarlausu, anDars 
greiðist borgunin af hreppsfje eptir reikningi pess, er tilkynnir, enda sampykki hrepps- 
nefndin reikninginn.

Brot gegn pessari grein varða sektum allt að 50 kr. nema pyngri hegning 
liggi við.

2. gr. J>á er læknir, hvort sem pað er hjeraðslæknir eða aukalæknir, hefur 
fengið grun um pað, að upp sje kominn næmur sjúkdómur í umdæmi hans, hvort sem 
pað er fyrir tilkynning samkvæmt 1. gr., eða á annan hátt, skal hann svo fljótt sem unnt 
er, fullvissa sig um pað, hvort sjúkdómurinn sje næmur. Komist hann að pví, að sjúk- 
dómurinn sje næmur og hættulegur, svo sem bóla, kólera, taugaveiki, barnaveiki, misling- 
ar, skarlatssótt, inflúenza o. s. frv. skal hann pegar í stað gjöra bráðabyrgðarráðstafanir 
til varnar pví, að sýkin breiðist út. Síðan skal hann, svo fljótt sem unnt er, skýra við- 
komandi lögreglustjóra frá sjúkdómnum og ráðstöfunum sínum.

3. gr. pá er lögreglustjóri hefur fengið tilkynning pá, er 2. gr. ræðir um, skal 
hann pegar í stað með samiáði \ið lækuinn, gefa út sangöngubann og gjöra aðrar pær 
ráðstafanir, er purfa pykir til varnar pví, að sýkin breiðist út, og birta pað eins og 
nauðsyn pykir til vera. Sjá skal hann og um, að ráðstafanir pessar verði úr gildi felld- 
ar svo fljótt sem lækni pykir pið hættulaust.

4. gr. pá er ráðstafanir hafa verið gjörðar til sóttvarnar eptir 3. gr., skal lækn- 
ir tilkynna pað landlækni svo fljótt sem verða má, og sje um yfirgripsmiklar sóttvarnir 
að ræða, skal hann ráðfæra sig við hann um framhald peirra, og ræður pá sú ráðstöfun 
er landlæknir gjörir, en staðfesta skal landshöfðingi hana og annast um birting hennar.

5. gr. Kostnaður sá, er leiðir af ráðstöfunum peim, er 2. og 4. gr. ræða um,
skal greiðast úr viðkomandi sýslusjóði, ef hann fer eigi fram úr 100 kr. á ári. Að öðr- 
um kosti greiðist hann úr landssjóði. pó skulu ætíð hinar fyrstu 50 kr. sóttvarnarkostn- 
aðarins fyrir hvert ár greiðast úr viðkomandi sýslusjóði. >

6. gr. Brotum gegn sóttvarnarráðstöfunum peim, er ræðir um í 2., 3. og 4. gr. 
pessara laga skal refsað samkvæmt 293. gr. hinna almennu hegningarlaga.

7. gr. Lagaákvarðanir pær, er koma í bága við lög pessi eru úr gildi felldar.
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Bd. 64. Frumvarp
til laga um auðkenni á eitruðum rjúpum. (Eins og pað var sampykkt við 3. umr. í n. d.).

1. gr. Rjúpur, sem eitraðar eru til eyðingar refa, skal auðkenna pannig, að 
hægri vængurinn sje stýfður til hálfs.

2. gr. Brot gegn 1. gr. varða sektum frá 20—200 kr., er renna hálfar til 
landssjóðs og hálfar til uppljóstrarmanns.

3. gr. Mál pau, er rísa af broturn gegn 1. gr., skal fara með sem opinber lög- 
reglumál.

Ed. 65. Frumvarp
til laga um breyting á 1. gr. laga 9. janúar 1880 um breyting á tilskipun um sveitar- 
stjórn á íslandi 4. maf 1872. (Eins og það var samþ. við 3. umr. í n. d.)

1. gr. Sýslunefndum veitist heimild til að leyfa hreppsnefndum, er þess óska,
að niðurjöfnun hreppsgjalda eptir efnum og ástæðum fari fram á tímabilinu 10.—30. 
júní. *

2. gr. Eindagi á sveitargjöldum, sem niður er jafnað samkvæmt 1. gr. laga 
þessara er 31. ágúst, nema hreppsnefndin gefi lengri frest.

Nd. 66. Breytingartillaga
við frv. til laga um bann gegn botnvörpuveiðum. (Eins og það var samþykkt við 2. 
umr. í n. d.; þingskj. 58). Erá nefndinni.

Við 2. gr. k eptir orðunum: »veiðarfæri og« bætist inn: »hinn ólöglegi«.

Ed. 67. Nefndarálit
í málinu: frv. til laga um kosningar til alþingis.

Nefndin hefur íhugað frumvarpið vandlega og komizt að peirri niðurstöðu, að á- 
kvæðin um kosniugar til efri deildar muni naumast vera í samræmi við par að lútandi 
ákvæði í stjórnarskipunarlagafrv. pví, sem nú er fyrir pinginu. Svo mun vera ætlazt til 
í pví, að alpingismenn efri deildar sjeu allir kosnir sameiginlega og við pær kösningar 
sje allt landið eitt kjördæmi. Vjer leyfum oss pví að leggja pað til, að frv. sje breytt 
að pessu leyti, jafnvel pótt vjer teljum tvímælalau3t, að ákvæði frumvarpsins um kosn- 
ingar til efri deildar sjeu í sjálfu sjer hentugri og aðgengilegri en breytingartillögur vor- 
ar í pessu efni.

Sömuleiðis leyfum vjer oss að leggja til, að sú breyting sje gjörð á frv., að pví, 
er snertir kosningar til neðri deildar, að sá sje kosinn þingmaður, er flest atkvæði fær 
við kosninguna, hvort sem hann hefur fengið meira en helming atkvæða peirra, er greidd 
hafa verið, eða ekki; verða pá ákvæðin um petta atriði hin sömu að pví er snertir kosn- 
ingarnar bæði til efri og neðri deildar.

8
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1. við 12. gr.
2. við 16. gr.
3. vid 20. gr.
4. við 21. gr.

5. við 22. gr.

6. við 23. gr.

7. við 23. gr.
8. við 24. gr.

9. við 28. gr.

10. við 30. gr-
11. við 30. gr-
12. við 30. gr-
13. við 42. gr.
14. við 45. gr-

15. við 45. gr-
16. við 45. gr-

17. við 45. gr-
18. við 45. gr.

Auk pess leggjum vjer til að gjörðar sjeu fáeinar orðabreytingar á frv.
Annað höfum vjer ekki að athuga við frv. og leyfum oss að ráða hinni hátt- 

virtu efri deild til að sampykkja pað með pessum breytingum:
í staðinn fvrir »1. júlímán.* komi: 6. júní.
- —>— — »16. gr.< í niðurlagi greinarinnar komi: 19. gr.
- - >- — »9. gr.< komi: 12. gr.
Greinin orðist pannig:

Landið allt er eitt kjördæmi, par sem kjósa skal af sýslunefnduin 
og bæjarstjórnum 12 menn til efri deildar alpingis eptir reglum peim, 
sem hjer fara á eptir.
Greinin orðist pannig:

Ráðgjafi sá, er fyrir löggæzlumálum stendur, skipar 3 menn í 
Reykjavík í kjörstjórn. Skal hún kjósa sjer formann.
í staðinn fyrir »Framboðið skal hann senda............... hafnaði framboði
hans< komi:

Framboðið skal hann senda til ráðgjafa pess, er fyrir löggæzlu- 
málum stendur, í síðasta lagi fyrir fiæstu febrúarlok áður en kosningin 
á fram að fara; pessu framboði skal fylgja yfirlýsing pess, að hann 
bjóði sig eigi fram til pingmennskn í neðri deild.
Orðin: »og 38.< í niðurlagi greinarinnar falli burt. 
í staðinn fyrir >3 pingmenn . . . hverju amti<, komi: 12 pingmenn, 
sem kjósa skal til efri deildar.
í staðinn fyrir »formanni hlutaðeigandi amtsráðs . . . . til fundar*, 
komi: áðurnefndum ráðgjafa eptirrit af kosningargjörðinni; skal ráðgjaf- 
inn pegar senda formanni kjörstjórnarinnar eptirrit pessi. Jafnskjótt 
sem hann hefur fengið eptirrit af öllum kosningargjörðunum, kveður 
hann kjörstjórnina til fundar,
í staðinn fyrir »amtsráðsins< komi: kjörstjórnarinnar. 
í staðinn fyrir >kjörstjórnin< komi: hún 
1 staðinn fyrir »kosningargjörðinni< korni: kosningargjörðunum 
Fyrir: >kjörnstjórn< komi: kjörstjórn
Orðin: »þó er enginn rjettkjörinn pingmaður . . . . , við síðari 
kosninguna< falli burt.
Orðin: »við aðra kosninguna< falli burt
Fyrir: »hvor peirra . . . bundnu kosningar< komi: hver peirra skuli 
vera pingmaður.
Orðin: >Hið sama . . . priðju kosningu< falli burt.
Fyrir: >meira en helming atkvæða............ kjörstaðurinn< komi: flest
atkvæði.

Efri deild alpingis 11. ágúst 1894.
Jón A. Hjaltalín þorleifur Jónsson Jón Jónsson.

formaður. skrifari og framsögum.
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Ed. 68. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á 1. gr. laga 13. janúar 1882 um borgun til hrepp- 
stjóra og annara, sem gjöra rjettarverk. (Eins og það var samþykkt við 2. umr. i e. d.; 
þingskj. 61). Frá þorkeli Bjamasyni, Kristjáni Jónssyni, Sigurði Jenssyni.

Fyrir niðurlag frumvarpsgreinarinnar: »sem telur fram til tíundar«, komi: sem 
á tfundbært lausafje.

Nd. 69. Tillaga til þingsályktunar
um innflutningstoll af íslenzkri síld á Bússlandi. Flutningsmenn: Tryggvi Gunnarsson, 
Sigurður Gunnarsson, Jón Jónsson, þm. Eyf.

Alþingi ályktar að skora á ráðgjafa íslands, að hann leitist við að fá því fram- 
gengt við stjórn Bússlands, að sem vægust kjör fáist, að því er snertir inoflutningstoll af 
íslenzkri sfld, sem flutt er beina leið frá íslandi eða Danmörku til Bússlands.

Nd. 70. Frumvarp
til laga um úrskurðarvald sáttanefnda, rjettarfar og aðför í minni skuldamálum. (Eins 
og það var samþykkt við 3. umr. í Ed.).

1. gr. í skuldamálum, þar sem skuldarupphæðin nemur eigi meiru en 100 kr., 
skal sáttanefndin, ef skuldheimtumaður krefst þess, kveða upp úrskurð,

a) þegar kærði, þrátt fyrir löglega birting fyrirkallsins, mætir ekki og sáttanefnd- 
in hefur ekki ástæðu til að ætla, að hann hafí lögleg forföll, er hindri hann að mæta eða 
láta mæta fyrir sig.

b) þegar sáttanefndin hefur eptir árangurslausa sáttatilraun skorað á skuldunaut 
að gefa skýlaus svör um skuld þá, sem hann er krafinn um, og hann viðurkennir afdrátt- 
arlaust, að hanu sje skyldur að borga hana, en vill þó eigi sættast, eða eigi er auðið að 
koma á sætt milli málsaðila um ýms aukaatriði, svo sem borgunarfrestinn, vexti og þókn- 
un til skuldheimtumanns fyrir ómök og kostnað við málið.

þetta á þó eigi við, þegar kærði hefur gagnkröfu á hendur kæranda og kærandi 
kannast ekki við hana eða húu nemur meiru en 100 kr. og kærði vill nota hana ekki að 
einB til að borga með hina umstefndu skuld, heldur þykist hafa tilkall til meira hjá 
kæranda.

Sáttanefndin ritar í sáttabókina og les upp fyrir málsaðilura kröfur skuldheimtu- 
manns, viðurkenningar skuldunauts og mótmæli hans, svo og sáttaboð þeirra beggja.

2. gr. þegar málsaðilar eru ásáttir um að leggja skuldamál í gjörð sáttanefndar, 
enda sje skuldin eigi stærri en 100 kr., skal sáttanefndin gjöra um málið, svo framarlega 
sem það er auðið eptir skjölum þeim, er þeir leggja fram, eða því, er þeir iáta bóka 
um skuldina í sáttabókina. þó geta málsaðilar eigi krafízt, að gerðir sjeu upp langir eða 
flóknir reikningar á milli þeirra á þennan hátt, nema sáttanefndarmennirnir sjeu fúsir til 
þess. Gjörð þessa ber að skoða sem fullnaðardóm, er fullnægja má á sama hátt sem 
undirrjettardómi. Fullnægingarfrestur gjörðar er mánuður frá því hún var birt hlutað- 
eigendum.

3. gr. Nú mætir kærandi eigi á sáttafundi og sáttanefndin hefir eigi ástæðu 
til að ætla, að hann hafi lögleg forföll, er hindri hann að mæta eða láta mæta fyrir sig, 
en kærði mætir og krefst þóknunar fyrir ómak sitt við að mæta, og skal sáttanefndin 
með úrskurði ákveða honum hæfilega þóknun fyrir ómakið.



4. gr. Úrskurði þá, sem nefndir eru i 1. og 3. gr., ber sáttanefnd að uppkveða 
þegar á staðnum, ef henni er það mögulegt, ella í síðasta lagi innan viku. Gjörðum 
eptir 2. gr. ber sáttanefnd að lúka upp innan hálfsmánaðar, nema málsaðilar sjeu á eitt 
sáttir um, að það megi dragast lengur.

Ef sáttanefnd uppkveður úrskurð í viðurvist málsaðilanna, skal það tekið fram 
í úrskurðinum.

Álíti sáttanefndin, að eigi sje heimilt að kveða upp úrskurð, vísar hún málinu til 
dómstólanna, ef þess er krafizt af kæranda.

Við hverja sáttanefnd skal skipa varasáttanefndarrnann; skal hann eiga sæti í 
nefndinni, ef annarhvor sáttanefndarmanna er viðriðinn málið, eða hefir forfðll, svo 
og þegar sáttanefndarmennina greinir á, er kveða skal upp úrskurð, eða gjörð, og ræður 
þá afi atkvæða.

5. gr. Nú kemst sáttanefnd að þeirri niðurstöðu, að skuldakrafa kæranda sje að 
öllu eða nokkru leyti á rökum byggð, og skal hún í úrskurðinum tiltaka upphæð þá, 
sem borga ber, svo og vexti af henni, ef svo álízt, að þeir eigi að borgast, enn fremur 
þóknun til skuldheimtumanns fyrir ómök sín og kostnað við kæru málsins fyrir íátta- 
nefndinni og fyrir að mæta þar. Skal í því efni meðal annars hafa hliðsjón af því, hvort 
skuldheimtumaður hefur samtímis mætt í fleirum en einu máli fyrir sáttanefndinni. feg- 
ar sáttanefnd ákveður þóknun til kærða samkvæmt 3. gr., ber henni sömuleiðis að miða 
þóknunina við það, hvort kærði mætir þá í fleiri málum en þessu eina fyrir sáttanefndinni.

6. gr. Úrskurðir sáttanefnda og vísun mála til aðgjörða dómstólanna eptir 4. gr., 
innfærist í sáttabókina.

7. gr. Drskurðum sáttanéfnda má fullnægja á sama hátt sem undirrjettardómum, 
sje þeim eigi áfrýjað (sbr. 10. gr.). Fullnægingarfrestur úrskurðanna er einn mánuður. 
Frest þennau bér að reikna frá uppsögn úrskurðarins, hafi hún fram farið í viðurvist 
málsaðila; ella frá birtingu úrskurðarins.

8. gr. Fyrir uppsögn og bókun úrskurðar borgist 1 kr.; fyrir að segja upp gjörð 
eptir 2. gr., skal greiða 4 krónur. Gjöld þessi skiptast jafnt milli sáttanefndarmannanna. 
Fyrir útskript úr sáttabókinni borgist 2S a. fyrir hverja hálförk eða minna.

9. gr. þegar eptirritið er fengið af úrskurði, til þess að áfrýja honum, skal inn- 
færa í það öll skjöl málsins, sem komið hafa fram f sáttanefndinni, svo og allt það, sem 
bókað hefur verið í sáttabókina um það.

10. gr. Urskurðum sáttanefnda og aðför, sem gjörð er eptir þeim, má áfrýja til 
undirrjettar þess, sem mál það, er úrskurðurinn hljóðar um, heyrir undir, og þarf þá 
ekki að kæra málið að nýju til sáttanefndar á undan áfrýjuninni. Nú áfrýjar skuldu- 
nautur úrskurði, og skal hann hafa gjört það innan þriggja mánaða frá uppsögn úr- 
skurðarins, hafi hann verið upp kveðinn f viðurvist málsaðilanna, ella frá birtingu hans. 
Sje aðfarargjörð eptir úrskurði sáttanefnda áfrýjað, verður það að gjörast innan þriggjamán- 
aða eptir að hún fór fram. þegar úrskurði er áfrýjað, getur úrskurðar-hafi fengið lög- 
geymslu fyrir upphæð þeirri, sem honum er ákveðin með úrskurðinum á sama hátt og með 
sömu skilyrðum sem dómhafar. Nú vill skuldunautur áfrýja Iöggeymslugjörðinni, og 
skal það gjört innan þess tíma, sem áður er sagt nm áfrýjun aðfarargjörðar.

Sje það úrskurðar-hafi, sem áfrýjar, verður hann að gjöra það innan ársfráupp- 
sðgn úrskurðarins, sje úrskurði áfrýjað eða frá því, er aðfarar- eða löggeymslugjörð hefur 
fram farið, sje þeim áfrýjað. Eigi þarf að stefna sáttanefndarmönnum, er úrskurðum 
þeirra er áfrýjað.

11. gr. þegar málum þeim, er ræðir um í lögum þessum, er stefnt fyrir rjett, 
skal málfærslan vera svo stutt og einföld sem auðið er, eptir atvikum málsins; skal að
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eios bóka kröfur málsaðila, mótmæli þsirra og viðurkenningar; þó er hvoragum málsað- 
ilft fyrirmunað að leggja fram í rjettinum skrifleg sóknar- eða varnarskjöl. Frest má 
eigi veita málsaðilum, nema til þess að útvega þær upplýsingar, sem eigi var hægt með 
sanngimi að ætlast til að þeir hefðn þegar útvegað sjer, eða til að svara sóknar- eða 
varnarskjali, sem þeir treysta sjer ekki til að svara þegar fyrir rjettinum, og má eigi 
verja til málsins meiru en tveim rjettarhöldum, nema kuýjandi nauðsyn sje til þess. 
Dóm ber að uppkveða þegar á staðnum eða í síðasta lagi innan hálfsmánaðar eptir að 
málið hefur verið tekið undir dóm, en dragist það lengur, varðar það 100 kr. sektum til 
landssjóðs.

Hafi stefndi gagnkröfu á hendur stefnanda, getur hann komið fram með hana 
án kæru til sáttanefndar eða gagnstefnu, ef hún fer eigi fram úr 100 kr.; þó getur hann 
eigi fengið dóm fyrir meiru en til að jafna skuldaskiptin.

12. gr. Löggeymslugjörð, aðför og nauðungar-uppboð í skuldamálum, þar sem 
skuldar-upphæðin fer eigi fram úr 100 kr., má hreppstjóri utan kaupstaða framkvæma i 
umboði fógeta, eptir reglum þeim, sem um það gilda. Borgun fyrir það fær hann sam- 
kvæmt 5. og 6. gr. laga 13. jan. 1882 nm borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra 
rjettarverk.

Nd. 71. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum 12. maí 1882 um umsjón og fjárhald kirkna. 
Frá Sighvati Árnasyni.

Að 1. gr. falli burtu.
Að 2. gr. verði 1. gr.
Að 3. gr. verði 2. gr.
Við 4. gr. sem verði 3. gr. Upphaf hennar orðist þannig: »Með lögum þessum er

2. gr. laga 12. maí 1882« o. s. frv.

Ed- 72. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um kirkjugjald.

Vjer, sem hin háttvirta efri deild hefur skipað í nefnd til að segja álit vort um 
þetta mál, höfnm rætt það vandlega og íhugað og er álit vort á þessa leið:

Frumvarp þetta hefur verið til meðferðar á undaufarandi þingum og á síðasta þingi 
var það rækilega rætt og íhugað í báðum deildum þingsins. Eins og kunnugt er, þykja 
hin núverandi kirkjugjöld miður rjettlát og sum euda töluverðri rjettaróvissu undirorpin. 
Frumvarp þetta fer- nú fram á algerða breyting á gjöldum þessum, þar sem eptir því á 
að koma eitt persónulegt gjald á hvern fermdan mann í stað hinna mörgu núverandi 
gjalda. þessi breyting hefur þegar fengið allmikið fylgi þjóðarinnar, og nefndin verður 
að álíta, að hún sje til mikilla bóta.

það er kemur til upphæðar kirkjugjaldsins, þá er í þessu frumvarpi sú breyting á 
gjör frá þvf sem var í frumvarpi síðasta alþingis, að gjaldið er ekki fastákveðið, nema 
hin lægsta og hæsta upphæð þess, og hjeraðsfundum svo ætlað að ákveða gjaldið innan 
þeirra takmarka. þessa breyting aðhyllist nefndin. Hagur og þarfir kirknanna hjer á 
landi eru svo mismunandi, að það mun yfirleitt verða hagkvæmara að þingið fyrst ákveð1 
ekki eitt gjald fyrir allar kirkjur; það sem nóg er fyrir eina kirkjuna getur verið of lítið 
fyrir aðra. Eptir frumvarpinu eiga hjeraðsfundirnir að ákveða upphæð kirkjugjaldsins
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innan hinna settu takmarka, og leggur nefndin til, að þvi aje b©tt við, að aóknamefndir 
hafi tillögurjett um það mál. Auk þeas sem sóknarnefndir og hjeraðsfundir þekkja bezt 
þarfir kirknanna og eru að því leyti færust um að ákveða gjaldið hæfilega, þá er söfnuð- 
unum með þessu móti veitt mikil hlutdeild í fjárráðum kirknanna.

Eptir ákvæðum frumvarpsins skal kirkjugjaldið ákveðið fyrir hvert ár; þetta þykir 
nefndinni varhugavert með því að óttast má fyrir, að gjaldið yrði á þennan hátt 
ofmjög á reiki; leggur hón því til að gjaldið sje ákveðið fyrir hvert 5 ára tímabil í senn; 
getur það að áliti hennar engri kirkju orðið til baga en gjaldendum og kirkjum að 
mörgu leyti hentugra. þetta er önnur aðalbreyting nefndarinnar á frumvarpinu. Hin 
aðalbreyting nefndarinnar er só, að fella ór frumvarpinu ákvæðin um að skylduvinna 
við kirkjugarða skuli afnumin. Að eins eru tveir háttvirtir nefndarmenn ekki allsendÍB 
samþykkir þessari breytingu, án þess þó þeir vilji gjöra ágreiningsatkvæði um það í 
nefndinni. Meiri hluti nefndarinnar álítur, að skylduvinna við kirkjugarða sje allvíðast á 
landinu hvorki svo þung nje kostnaðarsöm kvöð, að ekki megi vel við una að minnsta 
kosti fyrst um sinn, en hins vegar varhugavert að slengja þessan kvöð, sem hingað til 
hefur algerlega hvilt á sóknarmönnum, að öllu leyti upp á kirkjurnar, enda ekki ugglaust, 
að af því gæti leitt umsvif og vafninga um það, hverjum bæri að annast um viðhald og 
bygging kirkjugarða.

Nefndin hefur einnig leyft sjer að lækka hina lægri upphæð kirkjugjaldsins um 10 
aura, með því að vera má, að einstöku kirkjur þurfi ekki að öllum jafnaði hærra gjalds 
með en 50 aura fyrir hvern fermdan mann.

Aðrar breytingar nefndarinnar eru mestmegnis orðabreytingar, er nefndin mun gjöra 
grein fyrir í framsögu málsins.

Nefndin ræður því hinni háttvirtu deild til að samþykkja frumvarpið með eptir- 
fylgjandi breytingartillögum.

1. Við l. gr. Orðin »og kirkjugarða« falli burtu.
2. — 2. — Fyrir: »60—120 aura á ári« komi: 50—120 aura á ári eptir hag hennar

og þörfum.
3. — — — Fyrir: »Eigi síðar en ári fyrir gjalddaga* korni: »Eptir tillögum sóknarnefnda

fyrir hvert 5 ára tímabil í senn«.
4. -------— Fyrir: »1. október« komi: »31. október«.
5. — 3. — Fyrir: »síðar« kotni: »innan árs«.
6- — 4. — Aptan við greinina bætist: »ef hann eigi greiðir það sjálfur«.
7. — 5. — Fyrir: »gjaldheimtumenn taka gilda« komi: »gjaldheimtumaður tekur gilda«.
8. — 7. — Fyrir: »marzmánaðar« komi: »febróarmánaðar«.
9--------— Fyrir: >hlutaðeigandi prestur« komi: »sóknarprestur«.

10. — — — Fyrir: »hlutaðeigandi safnaðarfulltrói« komi: »safnaðarfulltróinn«.
11. -------— Fyrir: »maímánaðar« komi: »aprilmánaðar«.
12. -------— Fyrir orðin: »Hlutaðeigandi prófasts. Hjeraðsprófastur rannsakar reikning-

inn« komi: >hjeraðsprófasts; rannsakar hann reikninginnt.
13. -------— Fyrir: »13. og 15. gr. reglugjörðar 17. jólí 1782 og öll« komi: »reglug]örð

17. jólí 1782 13. gr. og 15. gr. að því, er snertir skylduvinnu við kirkjur, 
svo og önnur«.

Alþingi 13. ágóst 1894.
Hallgr. Sveinsson Sigurður Stefánsson

formaður. skrifari og framsögum.
Jón Jakobsson. ' Jón Jónsson, Eristján Jóns3on.
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Nd. 73. Breytingartillögur
við frumv. til laga um bann gegn botnvörpuveiðum. Frá nefndinni.

1. Á eptir 2. gr. bætist inn ný grein svohljóðandi:
3. gr. Nú hittist fiskiveiðaskip í landhelgi með botnvörpu innanborðs og er þó 

eigi að veiðum, þá varðar það 200—2000 kr. sekt til landssjóðs, nema skipið sje að leita 
hafnar í neyð; hittist hið sama skip í annað sinn í landhelgi með þessi veiðarfæri innan- 
borðs, varðar það eptir 2. gr.

(Greinatalan breytist samkvæmt þessu).
2. Við 3. gr. (sem verður 4. gr.): í stað »1. gr.« komi: »lögum þessum*.

Nd. 74. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um búsetu fastakaupmanna. Frá Benedikt Sveinssyni.

Við 1. gr. Onnur málsgrein 1. gr.: »Svo er og lausakaupmönnum þeim — en
200 kr.« falli burtu. •

Nd. 75. Frumvarp
til laga um breyting á i. gr. laga 13. janúar 1882 um borgun til hreppstjóra og 
annara, sem gjöra rjettarverk. (Eins og það var samþykkt við 3. umr. i e. d.).

1. gr. Til hreppstjóra í hverjum hreppi skal ár hvert greiða af lands- 
sjóði þóknun, er nemi 75 aurum fyrir hvern þann mann innanhrepps, sem telur 
fram til tiundar.

2. gr. Með lögum þessum er úr gildi numin fyrsta málsgrein 1. gr. í 
lögum 13. jan. 1882, um borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra rjettarverk.

Nd. 76. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar við Kirkjubólshöfn i Stöðvarfirði. Eins og það var 
samþykkt við 3. umr. í e. d.

Við Kirkjubólshöfn í Stöðvarfirði skal vera löggiltur verzlunarstaður.



64

Nd. 77. Frumvarp
til laga til að gjöra samþykktir um hindrun sandfoks og um sandgræðslu. Flutn- 
ingsmenn: Sighvatur Árnason og pórður Guðmundsson.

1. gr. Sýslunefndum veitist vald til að gjöra samþykktir um hindrun sand- 
foks og sandgræðslu á þann hátt, sem segir i lögum þessum.

2. gr. pegar sýslunefnd þykir þörf á, eða vera hagfellt að gjöra samþykkt 
fyrir alla sýsluna eða fyrir nokkurn hluta hennar, skal hún kveðja til almenns 
fundar i hjeraði þvi, sem ætlazt er til að samþykkt sú nái yfir, og eiga atkvæðis- 
rjett á þeim fundi allir hjeraðsbúar þeir, er kosningarrjett hafa til alþingis.

Sýslunefnd kveður á um fundarstað og fundardag með nægum fyrirvara, 
en. sýslumaður sje fundarstjóri eða einhver sýslunefndarmanna, er nefndin kýs til 
þess, og skal hann hafa kjörskrá við hendina.

Ef fundarstjóri verður að takast ferð á hendur til þess að halda fundinn, 
ber að greiða honum 2 kr. á dag í dagpeninga og ferðakostnað að auki eptir 
reikningi, er sýslunefndin úrskurðar og greiðist það gjald úr sýslusjóði.

3. gr. Sýslunefndin semur frumvörp til samþykkta þeirra, er hún vill 
koma á, og ber undir álit og atkvæði funda þeirra, er um er rætt í 2. gr.

Nú hafa fundarmenn fallizt á frumvarp nefndarinna/ með 2/3 atkvæða 
þeirra, er greidd hafa verið, og skal þá sýslunefndin senda amtmanni frumvarpið 
til staðfestingar. En ef breytingartillögur hafa verið gjörðar við frumvarpið á 
fundinum og samþykktar með 2/3 atkvæða, setur sýslunefndin þær inn i frumvarp- 
ið, ef henni þykja þær á rökum byggðar, og sendir síðan amtmanni til staðfest- 
ingar; en álíti sýslunefndin, að breytingartillögurnar eigi ekki að takast til greina, 
ber hún frumvarp sitt óbreytt að nýju undir atkvæði hjeraðsfundar, og verði það 
þá samþykkt með 2/3 atkvæða, ber að senda það amtmanni til staðfestingar.

J>að frumvarp eða breytingaratkvæði við frumvarp, sem eigi hefur verið 
samþykkt með 2/s atkvæða á hjeraðsfundi, er fallið, og má eigi koma fram í nýju 
frumvarpi sýslunefndar fyr en að ári liðnu.

4. gr. Nú þykja amtmanni nokkur ákvæði samþykktar ganga of nærri 
rjetti manna eða atvinnufrelsi, eða að þær koma á einhvern hátt í bága við lög og 
grundvallarreglur laganna, og synjar hann þá um staðfesting sína, en skýra skal 
hann sýslunefndinni frá ástæðum fyrir neituninni. Að öðrum kosti staðfestir hann 
samþykktina, skipar fyrir um birting hennar óg kveður á, hvenær hún skuli öðl- 
ast gildi, og er hún upp frá því skuldbindandi fyrir alla þá, sem búa innan tak- 
marka þess svæðis, sem samþykktin nær yfir.

Samþykkt þeirri, er amtmaður hefur staðfest, má eigi breyta á annan 
hátt en þann, er hún var stofnuð á.

Amtmaður hlutast til um að samþykktirnar sjeu prentaðar i B-deild Stjórn- 
artíðindanna.

5. gr. í samþykkt skal ávallt kveða á ura eptirlit það, er þarf til þess að 
hennar sje vandlega gætt, og hvernig greiða skuli kostnað, sem af því leiðir.

6. gr. Brot gegn staðfestum samþykktum varðar 5—100 kr. sekt, sem 
rennur í sýslusjóð. f>ó má ákveða þeim, er kemur brotinu upp, allt að helmingi 
sektanna.

7. gr. Með brot gegn samþykktum skal fara sem opinber lögreglumál.
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Nd» 78. Frumvarp
til laga um löggilding fjelags með takmarkaðri hluthafa áhyrgð, rjettindi pess og skyldur 
til að halda uppi siglingum milli íslands og útlanda og í kringum strendur íslands og 
til að leggja járnbrautir á íslandi o. fl.

1. gr. Stofnendur fjelagsins eru eptirfylgjandi 5 menn :
David Wilson, passenger manager, Liverpool.
Sigtryggur Jónasson, umhoðsmaður, Winnipeg.

I Jón þórarinsson, alpingismaður, Flenshorg.
j Jens Pálsson, alþingismaður, Útskálum.
| porgrímur Gudmundsen, tungumálakennari, Reykjavík.

Ofahnefndir menn og allir aðrir einstakir menn og fjelög, sem gjörast kunna hluthafar 
í fjelaginu, eru hjermeð löggilltir sem hlutafjelag með takmarkaðri hluthafa ábyrgð, er 
heiti >Hið íslenzka siglinga- og járnbrautafjelagc. Fjelagið hefur skrifstofu í Keykjavík 
og skal ætíð hafa par umboðsmann sinn. Ofannefndir 5 menn skulu vera 
bráðabyrgðastjórnarnefnd fjelagsins, og skulu halda peirristöðu pangað til regluleg stjórnar- 
nefpd er kosin samkvæmt lögum pessum. Fundur er löglegur, pegar prír af bráða- 
byrgðarstjórnendum eru á fundi. Bráðabyrgðarstjórnarnefndin kemur sjer saman um 
stað og dag til að balda fyrsta fund sinn, og kýs hún pá forseta og varaforseta úr sínum 
flokki, er síðan kallar saman fundi og stýrir peim.

2. gr. Bráðabyrgðastjórnarnefndin hefur vald til pess að fá menn til að skrifa 
sig fyrir hlutum í fjelaginu, taka á móti hlutafje og innheimta pað, og lögsækja hlut- 
aðeigendur, ef peir standa eigi í skilum.—Svo hefur og bráðabyrgðarstjórnarnefndin vald 
til að láta gjöra mælingar og áætlanir til undirbúnings framkvæmdum ljelagsins, leggja 
í banka peninga pá, sem hún tekur á móti upp 1 hluti, og taka pessa peninga út úr 
bönkum í parfir fjelagsins; enn fremur til pess að veita móttöku fyrir hönd fjelagsins 
hvers konar hlunnindum, láni og gjöfum, sem pví kann að vera látið í tje til styrkt- 
ar fyrirtækjum pess og gjöra samninga um hvernig pessu skuli varið í parfir fjelagsins 
og yfír höfuð gera allt sem útheimtist til að koma fjelaginu á fót.

I.
3. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að leggja einsporaða eða tvísporaða 

stál- eða járnbraut:
a. Frá Keykjavík um Kjósar- og Gullbringusýslu, Árnessýslu og Rangárvallasýslu.
b. Frá Reykjavík eða Akranesi, eða eínhverjum stað par nálægt, um Kjósar- og 

Gullbringu8ýslu, Borgarfjarðar-, Mýra-, Stranda-, Húnavatns-, Skagafjarðar- og 
Eyjafjarðarsýslu, eða pær af pessum sýslum, er fjelaginu sýnist.

c. Út úr brautinni má fjelagið leggja lengri eða styttri greinar innan takmarka nefndra 
sýslna, ásamt hliðarsporum peim, er nauðsynleg pykja við brautarstöðvar og til 
að ná í möl eða annan ofaníburð.

Engum manni eða öðrum fjelögum skal veitt leyfi til að leggja járnbrautir um ofannefnd- 
ar sýslur utan takmarka löggiltra kauptúna næstu 15 ár eptir að pessi lög öðlast 
gildi. Hafi fjelagið eigi áður 5 ár sjeu liðin frá pví, er lög pessi öðlast gildi, lagt járn- 
eða stálbraut, er nái frá Keykjavík til bygða í Árnessýslu, hefur pað fyrirgjört pessum 
rjetti sínum. 9
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4. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að láta mæla út vegarstæði undir 
járnbrautir pær, sem netndar eru í 3. gr., byggja þær, og allar nauðsynlegar brýr yfir 
ár, læki og vötn úr því efni og á pann hátt, er pví sýnist, breyta pessu, endur- 
bæta og viðhalda.

5. gr. Fjelagið heíur fullt leyfi og vald til að byggja og eiga öll pau hús og 
byggingar á brautarstöðvum og við brautina, sem pað álítur nauðsynlegar til pess að 
leggja brautina og halda uppi ferðum á henni.

6. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að kaupa, byggja, eiga og láta 
ganga eptir járnbrautum sínum hvers konar brautarvjelar (locomotivesj og vagna og flytja 
fólk, alls konar farangur, vörur, lifandi pening og hvað annað, sem býðst til flutnings 
í pessum vögnum. Fjelagið setur sjálft og auglýsir reglur viðvíkjandi flutning á vögn- 
um sínum, ákveður fardaga, fargjald, gjald fyrir geymslu á farangri o. fl. og hvað annað í 
pá átt. Til að hreifa brautarvjelar og vagna á járnbrautum sínum má fjelagið nota 
hvaða afl sem pað vill, gufuafl, rafmagn, vatnsafl, loptsafl, dýraafl eða petta sameinað. 
Þó má eigi nota dýraafl nema á aukabrautum og brautarstöðvum.

7. gr. Fjelagið hefur leyfi og vald til að reka burt af vögnum sínum 
og öðrum flutningatækjum hvern pann, sem ekki hefur farseðil eða ekki borgar 
hið ákveðna gjald fyrir far sitt eða flutning. Enn fremur hefur fjelagið fullt leyfi og 
vald til að halda farangri, vörum eða hverju öðru, sem pað flytur, pangað til hið ákveðna 
flutningsgjald og geymslugjald eða annar kostnaður er borgað. Sje ekki flutningsgjaldið eða 
geymslugjaldið greitt áður tíu dagar sjeu liðnirfrá pví er farangurinn, vörurnar eða hvað 
annað, sem flutt var, kom til afhendingarstaðar, má fjelagið auglýsa pað til sölu, og 
sje pað eigi innleyst áður 20 dagar sjeu liðnir frá pví að auglýsingin var fest upp á 
staðnum, má fjelagið láta selja pað við opinbert uppboð. Seljist pað, sem upp er boðið, 
fyrir meira en flutningi og geymslugjaldi og öðrum kostnaði nemur, skal fjelagið skila 
fyrverandi eiganda hins selda afganginum. Farangur, vörur eða hvað annað, sem fje- 
lagið heldur til tryggingar fyrir óborguðu flutningsgjaldi, er í ábyrgð eiganda unz salan 
fer fram. En skylt skal fjelaginu að láta hann vita, hvar pað er niður komið.

8. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að kaupa og eiga allt pað land, 
sem pað parf undir járnbrautir sínar, stöðvahús og vöruhús, og til að hafa greiðan veg 
áð eignum síuum, eða hverju öðru, sem stendur í sambandi við starf pess. Eaupi fjelagið 
meira land en pað sjálft parf til notkunar, má pað selja afganginn eptir pví, sem pví 
sýnist við eiga. Fjelagið má einnig taka land á leigu og leigja út land.

9. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að stífla og nota vatn og afl úr 
öllum ám, lækjum og yfir höfuð öllum heitum og köldum uppsprettum, laugum, 
hverum og vötnum, sem brautir pess liggja yfir eða sem eru nálægt öðrum byggingum 
pess. pó má pað ekki gera meiri spell en nauðsynlegt er á farvegum nefndra vatna eða 
landi pví, er að peim liggur, enda komi fullt verð fyrir, er greitt sje fyrir fram. Komi 
fjelaginu og eiganda ekki saman um borgun eða skaðabætur fyrir notkun vatna, vatns- 
afls eða spell á landi, sjrulu prír gerðarmenn dæma í málinu. Fjelagið nefnir einn 
gerðarmann, eigandi vatnsins og landsins annan, en pessir tveir gerðarmenn skulu koma 
sjer saman um oddamann. Verði peir ekki á eitt sáttir um oddamanninn, skipar lands- 
yfirdómurinn í Keykjavík hann.
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10. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að taka hvaða land og hús, sem 
er, til notkunar undír járnbrautir sínar og vegi að þeim og til alls þess, sem því er leyft 
að gera, með Iögum þessum, en þó gegn fullu verði, er greitt sje fyrir fram. Eomi 
fjelagið sjer ekki saman við eiganda, skal farið með málið eins og ákveðið er í næstu 
grein hjer á undan. Fjelagið hefur þar að auki sama rjett til að taka endurgjaldslanst 
byggingarefni og ofaníburð, sem heimilað er í 22. gr. laga um vegi 13. júní 1894.

11. gr. Fjelagið hefur fnllt leyfi og vald til að leggja járnbrautir sínar þvert 
yfir alla vegi; það má og nota undir brautir sínar skemmri eða lengri kafla af öllum 
vegum og brýr yfir ár, læki eða vötn, sem stjórn Islands, ömt, sýslur eða sveitafjelög 
hafa látið gera eða Iáta gera, ef svo er um búið, að stjórnarvald það, sem í hlut á, 
telur slíkfc hættulaust og skaðlaust fyrir vegina, brýrnar og vegfarendur.

12. gr. Allar járnbrautir fjelagsins og nauðsynlegar byggingar við þær skulu 
vera undanþegnar öllum gjöldum og sköttum til landssjóðs íslands, til kirkna, amta, 
sýslu og sveitafjelaga eða kaupstaða, um þrjátíu ár frá því lóg þessi öðlast gildi.

13. gr. Fjelaginu er skylt að taka til flutnings allt fólk og vörur, sem borg- 
að er undir fyrir fram, eptir því sem rúm ræður, eða náttúra leyfir. J>ó má það neita 
að flytja drukkna menn eða vitskerta, nema þeir sje undir umsjón lögregluþjóns eða 
einhvers annars, sem ber ábyrgð á þeim. Enn fremur má fjelagið neita að taka til 
geymslu eða flutnings sprengiefni eða önnur hættuleg efni og sendingar í ílátum eða 
böggla, er innihald þeirra ekki er gefið til kynna. Gruni starfsmeun fjelagsins, að 
bættuleg efni sje í farangri eða pökkum, mega þeir opna þá og rannsaka.

14. gr. Engir nema starfsmenn fjelagsins mega ganga, ríóa, teyma nje 
reka nokkra skepnu eptir járnbrautum þess að endilöngu, nema fjelagið leyfi það sjer- 
staklega. En skylt er fjelaginu að leyfa umferð þvert yfir brautir sínar þar sem nauðsyn 
krefur. Enginn má á nokkum hátt skemma járnbrautir fjelagsins og annan útbúnað, 
nje kasta nokkru eða leggja nokkuð á brautirnar, og varðar brot á móti þessari grein 
hegningu eptir hinum almennu hegningarlögum.

15. gr. Fjelagið má hafa á járnbrautum sínum hvort sem það vill danskt, 
enskt eða franskt milnatal eða mál.

16. gr. Fjelagið hefur fnllfc leyfi og vald til að byggja og eiga telegrafa og tele- 
fóna meðfram járnbrautum sínum og út frá þeim. Enn fremur hefur fjelagið fullt vald 
og leyfi til að framleiða rafmagnsafl til að hreifa brautarvagna, vjelar til að lýsa og 
hita vagna sína, brýr, bryggjur og byggingar, götur og hafnir, opinber og einstakra manna 
hús í kaupstöðum eptir samkomulagi við hlutaðeigendur. >

II.
17. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að láta byggja, kaupa og eiga 

gufuskip og seglskip til ferða milli íslands og útlanda og til strandferða kringum ís- 
land. Enn fremur hvers konar skip, ferjur og báta til samgöngunota á öllum flóum, fjörðum, 
vfkum, höfnum, stöðuvötnum og ám kring um ísland og á íslandi, og má fjelagið 
selja skip, leigja og taka á leigu, og breyta og endurbæta.

18. gr, Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að byggja og eiga bryggjnr, öldu-

9*
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brjóta, vörugeyinslnhús, kolaskála, smiðjur og verkstæði til að smfða og gjðra að öllu, 
sem að framkvæmdum fjelagsins lýtur.

19. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að ákveða fargjald og flutnings- 
gjald með skipum sínum, gjald fyrir geymslu á farangri og vörum, borgun fyrir notkun i 
á bryggjum sínum og áhöldum, o. fl. Fjelagið hefur og vald til að reka burt af skip-
um sínum hvern þann, sem eigi hefur farseðil eða borgar eigi hið ákveðna gjald fyrir 
far sitt eða flutning. Sje flutningsgjald eða geymslugjald eigi greitt í tækan tíma, fer *
um það, sem fyrir er mælt í 7. gr. Að pví er snertir flutning á fólki og vörum á 
skipum fjelagsins, gilda og sömu ákvæði og sett eru í 13. gr.

ln.
20. gr. Höfuðstóll fjelagsins skal vera fjórar milljónir króna, og hefur fjelagið leyfi 

og vald til að auka hann upp í tíu miljónir króna með aukalögum eða sampykkt á almenn- 
um hluthafafundi. Hinn ákveðni höfuðstóll (4,000,000 kr.) skiptist í fjörutíu þúsund 
hluti, er sje eitt hundrað krónur hver. Höfuðstólinn leggja til eða útvega ofannefndir 
stofnendur fjelagsins og þeir menn og fjelög, sem gerast hluthafar í fjelaginu. Pening- 
um þeim, sem þannig eru lagðir til eða útvegaðir, skal varið til að koma á tót öllu 
því, og framkvæma allt það, sem fjelaginu er veitt leyfi til að gera saeð lögum þessum.

21. gr. Fjelaginu er eigi skylt að taka til greina áskript fyrir hlutum í fjelag- 
inu, nema 10 af hundraði af upphæð þeirra hluta, er menn skrifa sig fyrir, sje borgað 
áður mánuður sje liðinn frá því er menn skrifuðu sig fyrir þeim.

22. gr. Til framkvæmdar störfum sínum hefur fjelagið leyfi til að byggja og 
veita móttöku, frá hverri landsstjórn sem er, einstökum mönnum, sýslu- og sveitafje- 
lögum, kaupstöðum og hverskyns fjelögum, löggiltúm og ólöggiltum eða öðrum, styrk og 
gjöfum af hverju tagi og í hverri mynd sem er, t. d. í landi, peningum, peningalánum, 
ábyrgð o. s. frv.

23. gr. pegar menn hafa skrifað sig fyrir eitthundrað þúsund krónum af höf- 
uðstól hjá bráðabyrgða stjórnarnefnd þess, og búið er að borga 10 af hundraði af 
þessari upphæð, þá skal hún, nema handhafar sjeu færri en 9, kalla þá, sem hafa 
skrifað sig fyrir hlutum og borgað 10 af hundraði upp í þá, á fund til að kjósa stjórnar- 
nefnd fyrir fjelagið. Fundurinn skal boðaðurá þann hátt, að sjerhverjum hluthafa sje sent 
með pósti, skrifað eða prentað fundarboð,er tiltaki fundardag,stað og fundarefni,að minnsta 
kosti 2 raánuðum fyrir fundinn og auk þess birt í dagblöðum. Á þessum fundi skulu 
hluthafar kjósa stjórnarnefnd fyrir fjelagið, er skipuð sje 9 mönnum, og má engan kjósa 
í stjórnarnefndina, sem eigi er hluthafi f fjelaginu og hafi skrifað sig fyrir 5 hlutum 
að minnsta kosti, og borgað það sem kallað hefur verið eptir upp í þessa hluti. þessi 
stjórnarnefnd skal halda stöðu sinni eitt ár frá því hún var kosin eða þangað til önnur 
er kosin í hennar stað. Tölu stjórnarnefndarmanna má fjelagið brevta með aukalögum.

24. gr. Við stjórnarnefndarkosningar og við alla atkvæðagreiðslu á almennum 
hluthafafundum, skulu hluthafar hafa eitt atkvæði fyrir hvern hlut, sem þeir eru skrif- 
aðir fyrir í bókum fjelagsins, enda hafi þeir greitt upp f hluti sína sem tilskilið er. 
Hluthafar mega gefa öðrum umboð til að greiða atkvæði fyrir sig á almennum hluthafa 
fundum, og skal það umboð vera orðað samkvæmt því, sem ákveðið er í aukalögum 
fjelagsins.
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25. gr. Allir almennir hluthafafundir, sem haldnir ern eptir fnnd pann, er um 
getur í 23. gr. laga pessara, skulu haldnir á peim stað og tíma og boðaðir á pann hátt, 
æm ákveðið verður í aukalögum fjelagsins. J»ó skal að minnsta kosti annarhvor árs- 
fundur haldinn í Rvík.

26. gr. Allir menn, hvort sem peir eru danskir pegnar eða pegnar annara 
ríkja, og hvort sem peir eiga heimili í hinu danska ríki eða eigi, hafa sama rjett til 
að eiga hluti í fjelaginu og greiða atkvæði fyrir hluti sína, og hafa ennfremur rjett til 
að vera í stjórnarnefnd fjelagsins og vera starfsmenn pess. J»ó skal fjelagið, að svo 
miklu leyti sem pví verður við komið, nota íslenzka starfsmenn.

27. gr. Stjórnarnefnd fjelagsins skal á fyrsta fundi, sem hún heldur eptir að 
hún var kosin, kjósa forseta úr sínum flokki og skal hann ætíð stjórna fundum, pegar 
hann er viðstaddur. Forseti skal halda stöðu sinni á meðan hann er í stjómarnefnd- 
inni eða pangað til annar er kosinn í hans stað. Stjórnarnefndin má og kjósa einn eða 
fleiri varaforseta, er gegni störfum forseta í forföllum hans. Stjórnarnefndarfundur er 
lögmætur pegar eigi eru færri á fundi en fimm af níu. Enginn stjórnarnefndarmann- 
anna hefur nema eitt atkvæði og sker forseti úr með atkvæði sínu ef atkvæði verða 
jöfn.

28. gr. Stjórnarnefndin skal að minnsta kosti einu sinni á ári á almennum 
hluthafafundi. gefa allar nauðsynlegar upplýsingar um starf og ástand fjelagsins. Hún 
skal og hlíta peim ákvörðunum, sem gerðar eru á ársfundum eða öðrum almennum hlut- 
hafa fundum, að svo miklu leyti sem pær koma eigi í bága við pessi lög. Svo skal og 
stjórnarnefndin fara eptir öllum ákvæðum aukalaga íjelagsins.

29. gr. Stjórnarnefndin hefur vald til að semja og sampykkja aukalög viðvíkj- 
andi stjórn, umsjón og meðferð á öllum eignum fjelagsins og yfir höfuð viðvíkjandi 
öllum málefnum pess. J»ó mega slík aukalög ekki koma í hága við pessi lög, nje önn- 
ur gildandi landslög. Stjórnarnefndin skipar skrifara og aðra embættismenn fjelagsins, 
ákveður verksvið peirra, starf, kaup og veð pað, er peir setja, og ræður yfir höfuð alla 
starfsmenn tjelagsins eða felur pað undirmönnum sínum.

30. gr. Stjórnarnefndin hefur leyfi og vald til samkvæmt ályktan gerðri á ársfundi 
hluthafa eða á öðrum almennum hlutbafa fundi, sem sjerstaklega er boðað til i pví skyni, 
að gefa út skuldahrjef (bonds), og skal forseti eða einhver varaforseti ásamt einhverjum 
öðrum stjórnarnefndarmanni skrifa undir pessi skuldabrjef. Ennfremur skal skrifari fje- 
lagsins rita nafn sitt á pau og setja innsigli fjelagsins á pau. Skuldabrjef pessi, sem 
aldrei mega nema meiri upphæð til samans en svo, að 20,000 kr. komi á hverja mílu 
af járnbraut fjelagsins, skulu borganleg á peim stað og tíma, á pann hátt, í peirri mynt 
og með peinj vöxtum, sem stjórnarnefndin álítur hezt við eiga, og skal pað til greint 
í skuldabrjefinu. Skuldahrjefin mega hljóða upp á danska, enska eða annara pjóða 
peninga og má pau greiða hvort sem vill í gulli, silfri eða seðlum. Ennfremur hef- 
ur stjórnarnefndin leyfi og vald til að selja eða veðsetja öll slík skuldabrjef eða pað af 
peim, er henni sýnist, hverjum sem hún vill, fyrir hið bezta verð og með hinum beztu 
kjörum, sem fáanleg eru í pað og pað skipti, og sje peningum peim, er pannig 
fást, varið til að framkvæma pað, eða eitthvað af pví, sem fjelagið hefur leyfi til að 
gera samkvæpit lögum pessum. Auk pess hefur fjelagið leyfi og vald til að tryggja
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abnldabrjef þau, er pað kann að gefa út, með sjerstakri veðsetning á öllum eigum 
sínum og tekjum, eða nokkrum hluta af peim, á þann hátt sem tiltekið kann að 
verða í veðsetningarskjalinu. Svo má fjelagið og í slfku veðsetningarskjali veita þeim 
manni eða mönnum, sem tilteknir eru í skjalinu, öll rjettindi sín, vald, undanpágur, 
eignir og löggilding, og yfir höfuð allt pað, sem fjelaginu er veitt með lögum pessum 
og ekki kemur í bága við þau. Allt sem fram er tekið í slíku veðsetningarskjali bæði 
til að takmarka vald peirra, sem nefndir eru í pví, eða til að veita peim vald og rjett- 
iudi, skal vera löglegt og bindandi og hægt að nota pað á pann hátt, sem tekið er fram 
í skjalinu, enda sje pví pinglýst sem lög mæla fyrir.

31. gr. Skuldabrjef pau, sem nefnd eru í næstu grein hjer á undan, skulu, án 
pess að peim purfi að pinglýsa eða rita í afsalsbrjefa- og veðmálabækur, álítast 
fyrsta krafa, og hafa forgangsrjett gagnvart fjelaginu, og öllum eignum og tekjum fje- 
lagsins, bverju nafni sem nefnist, sem pað á og kann að eignast, og sjerhver handhafi 
skuldabrjefanna skal álítast veðhafi að veðsetning peirri, sem gefin kann að verða 
að rjettu hlutfalli við aðra eigendur skuldabrjefanna.

32. gr. Ef fjelagið borgar ekki höfuðstól eða vexti af skuldabrjefum sínum 
sem út kunna að verða gefin eptir þessum lögum, pá er gjalddagi er kominn sam- 
kvæmt ákvæðum skuldabrjefsins, pá skuln handhafar slíkra skuldabrjefa, ef pau eða 
vextir af peim er óborgað við ársfund, hafa sama rjett til að greiða atkvæði og vera 
kjörgengir í stjórnarnefnd fjelagsins, eins og peir ættu sömu upphæð af fullborguð- 
um hlutum í fjelaginu, og ennfremur hafa atkvæðisrjett á öðrum almennum hluthafa- 
fundum. J»ó getur enginn handhafi slíkra skuldabrjefa nevtt peirra rjettinda, sem hon- 
um eru veitt með pessari grein, nema að skuldabrjef pau, sem veita honum ofannefnd 
rjettindi, hafi áður verið rituð í bækur fjelagsins á sama hátt og gert verður ráð fyrir í 
aukalögum fjelagsins um skrásetning hlutabrjefa pess. Fjelaginu er skylt að skrásetja 
slík skuldabrjef sem hljóðandi upp á nafn handhafa, pegar pess er krafizt, og eins sölu á 
peim, hvort sem óborgaður er höfuðstóll eða að eins vextir, á sama hátt og hlutabrjef. 
pó skulu peir, sem pennan rjett nota, einskis missa í af öðrum rjettindum, er peir 
höfðu sem handhafar skuldabrjefanna.

33. gr. Skuldabrjefin öll ásamt áföstum skilríkjum og vaxtaseðlum mega vera stýl- 
uð upp á handhafa, og skulu pá geta gengið mann frá manni pannig að hönd selji hendi. 
Handhafi slíkra skuldabrjefa getur í sínu eiein nafni lögsótt fjelagið um rjett pann, er 
pau tilskilja, pangað til búið er að skrásetja pau eins og gert er ráð fyrir í næstu grein 
hjer á undan. Á meðan skuldabrjefin standa pannig skrásett, pá skulu brjefin bera 
pað með sjer með skriflegri áteiknun, ef eiganda skipti verða, sem sje skrásett á sama 
hátt og gert er við hlutabrjefin, en skuldabrjefin skulu aptur geta gengið manni frá 
manni pannig að hönd selji hendi ef pau verða að nýju skrásett sem slík, og er fje- 
laginu skylt að skrásetja pau pannig pegar sá, sem skrifaður er fyrir peim sem eig- 
andi í bókum fjelagsins, heimtar pað.

34. gr. Stjórnarnefndin má, hvenær sem henni sýnist, krefjast borgunar upp 
í hluti hjá hluthöfum í fjelaginu en pó má hún ekki heimta meir en 10 af hnndraði 
af allri upphæðinni í einu, og verður að gefa hluthöfum mánaðar fyrirvara i hvert 
skipti á pann hátt, sem ákveðið verður í aukalögum fjelagsins. Enginn hluthafi skal
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bera ábyrgð gagnvart sknldheimtumönnum fjelag3ins fyrir meiri upphæð en hann á 
eptir óborgað upp í hluti pá, er hann hefur skrifað sig fyrir. Borgi einhver hluthafi 
ekki á ákveðnum degi hlutafje pað, sem stjórnamefndin hefur löglega krafizt, má hún 
heimta allt að 6*/0 vöxtum af hinu vangoldna hlotafje, unz full skil eru sýnd. Svo má 
hún og lögsækja hlutaðeiganda á sama hátt og vanaleg peningaskuld væri. Nú neitar 
hluthafi að borga hlutafje pað, sem löglega er af honum heimtað, eða dregur greiðslu 
pess meir en um tvo mánuði og hefur hann pá fyrirgjört eignarrjetti sínum til pess 
hlutar, og fer um pá hluti svo, sem ákveðið verður í aukalögum fjelagsins.

35. gr. Stjórnarnefndin skal halda eða láta halda allar pær bækur, sem nauð- 
synlegar eru til pess, að greinilegt yfirlit sje til yfir allar gerðir og starf fjelagsins. 
Bókfærslan má vera hvort er vill á íslenzku, dönsku eða ensku máli, og skal til- 
tekið með aukalögum, hvaða bækur fjelagið skal hafa og á hvaða máli pær sjeu. 
Fjelagið skal og hafa innsigli, og skal nákvæmar tiltekið með aukalögum, hvernig pað 
sje.

36. gr. Hlutabrjef fjelagsins skulu hljóða upp á nafn, og skal tiltekið i auka- 
lögum, hvenær og hvernig eigandaskipti geta orðið á peim.

37. gr. Fjelagið getur lögsótt og má lögsækja undir sínu löggilta nafni, eins 
og væri pað einstaklingur, fyrir öllum dómstólum. Forseti fjelagsins, varaforsetar, ráðs- 
maður, umboðsmaður eða málaflutnigsmaður getur höfðað og sótt mál fyrir hönd fjelags- 
ins eptir stjórnarnefndar ályktan. Varnarping fjelagsins er í Reykjavík, og er umboðs- 
maður fjelagsins par rjettur málsaðili, ef fjelagið er lögsótt.

38. gr. Fjelagið má gera samninga við eiustaka menn, landsstjórnir eða hvaða 
fjelög sem eru, um allt pað sem snertir starf pess og atvinnu, og skal tiltekið í auka- 
lögum hver undirskrifi slíka samninga fyrir hönd fjelagsins.

39. gr. Fjelagið skal auglýsa á prenti á íslenzku öll aukalög sín, sem snerta 
almenning.

40. gr. Stjórnarnefnd fjelagsins má gefa út fullborguð hlutabrjef, sem eigi 
má krefjast frekari borgunar upp í eða fyrir, og má, pegar svo um semur, afbeuda pessi 
hlutabrjef sem borgun fyrir vegarstæði, efni í járnbraut, vagna eða hvað annað sem 
fjelagið kaupir fyrir iðn sína eða fyrir hvers konar verk sem unnið er fyrir fjelagið eða 
í parfir pess.

41. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til pess að selja á skipum sínum, 
vögnum og brautarstöðvum alls konar greiða. En um vínfangasölu á landi fer sem 
gildandi landslög segja.

IV.
42. gr. Landssjóður íslands skal greiða >Hinu íslenzka siglinga og járnbrauta-

fjelagi*:
1. 50,000 krónur á ári, pangað til árið 1925, með pví skilyrði að pað byggi stál- 

eða járnbraut frá Beykjavík að minnsta kosti austur að pjórsá, og láti lestir, er 
flutt geti farpega og vörur, ganga eptir járnbrautinni að minnsta kosti sex sinn- 
um á viku, á timabilinu frá 15. apríl til 15. nóvember ár hvert og hina mán- 
uði ársins eins opt og við verður komið sökum snjóa.
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Árgjald petta greiðist pannig:
Jafnskjólt og brautinni er komið austur í byggð í Arnessýslu og lestaferð 

hafin á henni, skal landsstjórnin greiða fjelaginu árlega upphæð, er standi í 
sama hlutfalli við nefndar 50,000 kr., sem lengd hinna lögðu brautar við alla 
hina fyrirhuguðu brautarlengd allt austur að J»jórsá. En pegar brautin er full- 
gjör pangað, greiðist allt hið tiltekna árgjald. öll skal hrautin fullgjör og 
ferðir hafnar á henni, áðnr en sjö ár eru liðin frá pví lög pessi öðJast gildi, 
ella hefur fjelagið fyrirgjört rjettindum peim, sem lög pessi heimila pví.

Ef járnbraut fjelagsins tekst af á köflum af völdum náttúrunnar eða brýr á 
henni bila, skal fjelagið svo fljótt sem unnt er, bæta hið skemmda, og skal pað 
einkis í missa af árgjaldi sínu, pó lestir geti eigi gengið reglulega eða teppist um 
stund fyrir pessar orsakir.

2. 50,000 krónur á ári hin næstu prjátíu ár eptir að lög pessi öðlast gildi, með 
pví skilyrði:
a) að fjelagið láti gufuskip, sem sje eigi minna en 800 gross tons ensk, hafi að 

minnsta kosti rúm fyrir 40 farpega á 1. plássi og 30 farpega á 2. plássi, og 
geti gengið að minnsta kosti 12 enskar mílur á klukkustund, fara 2 ferðir á mán- 
uði milli Liverpool, eða annarar hafnar á Englandi eða Skotlandi, og Reykja- 
víkur, ná tímabilinu frá 15. apríl til 15. október ár hvert, og milli sömu 
bafna að minnsta kosti eina ferð á mánuði á tímahilinu frá 15. október til
15. apríl ár hvert, og

b) að fjelagið láti gufuskip, sem ekki sje minna en 400 gross tons ensk, hafi 
rúm fyrir að minnsta kosti 20 farpega á 1. plássi og 50 á 2. plássi, sje 
yfirbyggt og geti gensið að minnsta kosti 10 enskar mílur á klukkustund, 
ganga stöðugt frá Reykjavík kringum strendur íslands eða meðfram peim, 
pegar ís ekki hamlar, á tímabilinu frá 15. febrúar til 15. nóvemher ár hvert. 
Aukist, samgöngu- og flutningspörfin svo mjög fram með ströndum landsins, 
að petta eina skip eigi pyki nægja, getur landsstjórnin að 10 árum iiðnum 
áskiiið, að fjelagið láti tvö minni skip halda uppi pessum ferðum í stað hins 
ofannefnda strandferðaskips. Verði landsstjórnin og fjelagið eigi á eitt sátt um 
pað, hvort eitt strandferðaskip nægi fiutningspörfiDni, skal málið lagtígerð og 
gerðarmenn kvaddir á sama hátt og gert er ráð fyrir í 9. gr. .

Aður en hvert reglulegt alpingi kemur saman og í fyrsta skipti fyrir aipingi 
1895 skal fjelagið setja pá tryggingu, er landsstjórnin álítur nægja fyrir pví, að 
strandferðunum verði haldið uppi á fjárhagstímabili pvi, sem pá fer í hönd.

Ef skip fjelagsins laskast, stranda eða farast, skal fjelagið svo fijótt sem 
unnt er gjöra að peim eða útvega önnur í peirra stað, en einkis skal pað í 
missa af árgjaldi sínu fyrir pær tafir, sem leiða af slíkum slysum, óblíðu nátt- 
úrunnar eða fs.

þessar saœtals 100,000 krónur á ári skal setja útgjaldamegin á fjárlögum
íslands.

Fjelagið hefur rjett til að velja um og ákveða, hvort peningar peir, er pað 
kann að eiga heimting á úr landssjóði íslands samkvæmt lögum pessum, greiðist pví
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sjálfn eínu sínni eða tvisvar á ári, eða borgist eptir ráðstoíun þess tvisvar á ári seni 
vextir af hlutabrjefmn eða skuldabrjefum fjelagsins.

43. gr. Fimmtán árum eptir að lög þessi öðlast gildi, og hvenær sem er ept- 
ir pann tíma, hefur stjórn íslands rjett til að kaupa járnbrautir og skip fjelagsins og 
önnur flutningatæki, hvort er hún vill fyrir pá uppbæð, sem hvað um sig kostaði upp- 
ranalega, eða eptir mati gjörðarmanna, er kvaddir sjeu samkvæmt ákvæðum 9. gr. Þó 
skal fjelaginu gefin eins árs fyrirvari um kaupin. Borgunina má greiða með skulda- 
hrjefum upp á landssjóð íslands, er gefi 5’/# í vöxtu á ári. Skuldabrjef pessi skulu 
innleyst að fullu, áður en 30 ár sjen liðin frá pví kaupin voru gjörð, en pó er lands- 
stjóininni heimilt að innleysa pau öll, eða svo mikið af peim, er henni sýnist, hvenær 
sem er á pessu 30 ára bili.

44. gr. Ef fjelagið hefir eigi byrjað að starfa að einhverju af pví, sem pví er 
heimilað með lögum þessum, áður en 3 ár sjeu liðin, frá pví lög pessi öðlast gildi, 
hefur Qelagið fyrirgjört öllum rjettindum sínum og eru þá pessi lög úr gildi fallin.

N<J- 79. Nefiidarálit
um frumvarp til laga uni löggilding ljelags með takmarkaðri hiutkafa ábyrgð o. 
s. frv.

Nefnd sú, er hin háttvirta neðri deild alþingis hefur kosið til þess að 
íhuga frumvarp þetta, hefur yfirfarið það rækilega og rætt það á fundum sín- 
tun, og er álit hennar um það í stuttu máli á þessa leið.

pað er einhuga álit nefndarinnar, að aðalkjarni frumvarps þessa getí, 
ef það yrði að lögum, haft afarmikla þýðingu fyrir land vort., þar sem sam- 
göngur vorar bæði innan lands og milli íslands og útlanda mundu þá bæði ankast 
að miklum mun og verða miklu hagfelldari en nú á sjer stað; en góðar og 
greiðar samgöngur eru eins og reynslan sýnir og allir játahinn öflugastí hyrn- 
ingarsteinn undir velmegunog þrifnm hverrar þjóðar sem er. Nefndin álítur því 
mikinn ábyrgðarhluta fyrir fulltrúa þjóðarinnarað vísafrumvarpinu algerlega á bug, 
en dylst hins vegar ekki, að Qölmargir agnúar eru á því, sem laga þarf, ef vel 
á að fara, og hefur hún leitazt við að gera það eptir föngum.

Frumvarpið fer fram á, að löggjafarvaldið löggildi 5 manna nefnd sem 
stofnendur hlutafjelags, og veiti þessu fjelagi ýms rjettindi gegn ákveðnum skyld- 
um, er það aptur tekur sjer á herðar, en sem tvísýnt getur verið, hvort það er 
fært um að uppfylla. petta form er nýmæli hjá oss og virðist nefndinni því 
vafasamt, hvort ráðlegt væri að aðhyllast það; en eptir að hún hafði íhugað það 
mál vandlega og sannfært sig um, að slíkt form er algengt í lögum slíkrar 
menntaþjóðar sem Bretar eru, án þess að tjón hafi að orðið, eða illa þótt á því 
fara, fannst nefndinni ekki ástæða til að víkja frá því, en hefur hins vegar leit- 
azt við að tryggja . skilyrðin fyrir rjettindum þeim, er frumvarpið veitír slíku 
hlutafjelagi svo, að landið geti einskis í misst, þótt svo kynni að fara, að fje- 
laginu yrði um megn að uppfylla skyldnr sínar eða eitthvað af þeim.

Rjettíndi þau, sem frumvarpið fer fram á, að lögjafarvaldið veiti hlufa- 
fjelagi þessu, eru fyrst og fremst þau, að fjelagið fái einkarjett, er gildi um 
15 ára bíl, til þess að leggja járnhrautir gegnum 9 af sýslum land’ins. þótt
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engín tryggíng sje fyrir pví, að fjelagið noti pennan einharjett, og jaftivel lítil 
líkindi til. að pað leggi járnbrantir nema á nokkrum hluta af pví svæði, sem 
einkarjettur þess nær til á þessu 15 ára tímabili, álítur nefndin, að engin áhætta 
sje, að veita þennan einkarjett, eins og ijelagið óskar eptir, með pví að engin 
líkindi eru til, að nokkur muni keppa um pennan rjett á næstu 15 árpm, og j
landið pví eigi fara á mis við neinn hagnað, pótt hann sje veittur • þessu 1
fjeiagi. j

Enn fremur fer írumvarpið fram á, að löggjafarvaldið veiti ijelaginn 
heimild til að kaupa land undir brautir sínar, leggja telegrafa og telefóna með 
fram peim og út frá peim, nota ýms náttúruöfl, byggja og eiga hús, skip, báta, 
bryggjur og margt fleira. Keíndinni pykir pví síður ástæða til að neita fje- 
laginu um heimild til pessa, sem pvi mundi flest af pví heimilt samkvæmt nú- 
gildandi lögum, enda sumt af pví óhjákvæmilegt til pess að geta lagt hinar 
fyrirhuguðu járnbrautir og haldið uppi lestaferðum á peim. pað sem nefndin 
einkum hefur að athuga við flest af pessum heimildarákvæðum ásamt mörgum 
öðrum ákvæðum viðvíkjandi stjórn fjelagsins, fyrirkomulagi, fundarhöldum o. fl., 
sem virðist bezt eiga heima í aukalögum fjelagsins, er einkum pað, að vafa- 
samt ga’ti virzt, hvort pað eigi við og fari vel á pví í formlegu tilliti, að taka 
pessi ákvæði upp í slík lög sem pessi eiga að vera. En með pví að slíkt er 
algengt i samskonar lögum hjá öðrum pjóðum, virðist nefndinni eigi ástæða 
til að fella neitt af pessum ákvæðum burt, pótt sum af peim kunni að pykja 
allsendis ópörf, með pví að það getur pó haft töluverða pýðingu fyrir útlend- 
inga, er gerast vilja hluthafar í fjelaginu, en eigi pekkja íslenzk lög, að geta 
af pessiim lögum einum sjeð, hvað fjelaginu sje heimilt að gera hjer á landi.
Hins vegar hefur nefndin áktið sjer annt um að tryggja svo öll skilyrði 
fyrir heimildum peim, er veittar eru, að landsbúar geti engan óhag af pví 
beðið, pótt fjelagið neyti peirra.

Loks fer frumvarpið fram á, að landssjóður Islands greiði hlutafjelaginu 
100,000 kr. á ári í 30 ár gegn pví að fjelagið byggi 50 (enskra) mílnajárn- 
braut hjer á landi og haldi uppi siglingum milli Eeykjavíkur og Liverpool 
(að minnsta kosti 18 ferðir á ári) og kringum strendur landsins (febrúár— 
nóvember) á skipum með ákveðinni stærð og hraða. Er svo tilætlazt, að helm- 
ingur pessa árgjalds greiðist sem styrkur til brautargerðar og lestaferða á henni, 
en hinn helmingurinn sem styrkur til hinna fyrirhuguðu skipaferða, pó svo að hvor- 
tveggi styrkurinn sje bundinn við annan á sömu hönd. petta er aðalkjarni <
frumvarpsins og sje honum raskað eða hann skertur, er frumvarpið sjálft í
fallið. 1

Nefndin verður nú að álíta, að pótt árgjald pað, sem hjer er farið fram á, 
sje nokkuð hátt, pá sje pað pó eigi landinu um megn að greiða pað, ef svo 
miklir hagsmunir eru í aðra hönd, að pað virðist tilvinnandi. Nefndin verður 
og að álíta, að saingöngufæri pau, sem í boði eru gegn pessu gjaldi, mundu 
efla svo verzlun og aðra atvinnuvegi landsins, að eigi sje horfandi í petta gjald.
Hitt pykir nefndinni athugaverðara, hvort rjett sje og ráðlegt að bindá -lands- 
sjóði slíka byrði á herðar um jafnlangan tíma og farið er fram á, einkum að 
pví er tíllagið til skipaferðanna snertir. Meiri hluti nefndarinnar álítur pó, að
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að þetta sje, þegar á allt er litið, engin frágangssök og ræður "því hinni hátt- 
virtu deild til þess að fallast bæði á upphæð gjaldsins og gjaldtímann, en leggur jafn- 
framt tál, að breyta ákvæðum frumvarpsins og bæta inn í það nokkrum nýjum 
skilyrðum til tryggingar fyrir því, að engin gjöld lendi ófyrirsynju á lands- 
sjóðnum, ef fjelagið uppfyllir eigi að fdllu skyldur sínar. Meiri hluti nefnd- 
arinnar lítur svo á, að þótt mögulegt kynni að verða, — sem þó er harla ó- 
vist, — að fá viðlíka skipaferðir og þær, sem tilskildar eru í frumvarpinu, 
fyrir minna árgjald eptir svo sem 10—15 ára bil, þá muni eins haganlegt 
fyrir landsbúa, að verja mismuninum til aukinna strandferða eins og að draga 
hann frá árgjaldinu, og hafa strandferðirnar hinar sömu og áður, hvort sem 
þær nægðu flutningsþörfinni eður eigi, og hefur því sett inn ákvæði í þessa 
átt.

þótt meiri hluti nefndarinnar þannig geti falbzt á meginatriði frum- 
varpsins, þykir nefhdinni því svo ábótavant bæði að formi, orðfæri og trygg- 
ingarákvæðum, að nauðsyn beri til að semja það upp að nýju. Nefndin ræð- 
ur því hinni háttvirtu deild til að fella frumvarp það, sem henni var fengið 
til meðferðar, en kemur í þess stað fram með nýtt frumvarp, sem meiri hluti 
nefndarinnar ræður deildinni til að samþykkja.

Neðri deild alþingis, 14. ágúst 1894.
Jens Pálsson, Valtýr Guðmundsson, Skúli Thóroddsen.

formaður. skrifari og framsögum.
Sigurður Gunnarsson, Jón Jensson.

Við sjáum okkur ekki fært að ráða h. h. þingdeild til að samþykkja 
frnmvarp meiri hlutans.

1. Af því, að málið vantar nauðsynlegan undirbúning.
2. Að okkur þykir mjög ísjárvert að skuldbinda þjóðina með lögum- 

til að greiða 100,000 kr. árlega í 30 ár, þ. e. alls 3 milliónir, án þess að 
henni hafi áður gefizt kostur á, að segja í nokkru álit sitt um málið og þessi 
miklu fjárframlög, sem því íylgja, þar sem okkur á hinn bóginn dylst eigi, að 
innan skamms yrði að auka gjöld á landsmönnum, ef þessu máli yrði fram- 
gengt.

3. Að vonandi er, að framfarirílandinu aukist svo, og samgönguþarfirnar 
við önnur lönd vaxi svo eða breytist, að ísjárvert sje, að binda skipaferðir, sem 
miðaðar eru við núverandi ástand í 30 ár.

Neðri deild alþingis, 14. ágúst 1894.
Tryggvi Gunnarsson, Jón Jónsson, þm. Eyf.
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Nd. 80. Tillaga til þingsályktunar-
Frá Benidikt Sveinssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skipa nefnd til að ihuga og gjöra tillögur nm það, 
á hvern hátt þjóð og þing skuli minnast þess árið 1895, að hið endurreista alþingi 
ísleudinga þá er orðið 50 ára gamalt.

Nd. 81. Breytingar- og viðaukatillögur
við frumv. til laga um undirbúning verðlagsskráa. Frá Birni Sigfússyni, Guðjóni Guð- 
laugssyni og Jóni Jónssyni þm. A. S.
1. Við 1. gr. Orðin: »en verðlag á kaupstaðarvörum« . . . til enda greinarinnar falli burt.
2. -------— bætist: (sem ný málsgrein). Nú er einhver tegund landaura sem hefur

ekki gengið kaupum nje sölum raót peningum það ár í hreppnum eða 
bæjarfjelaginu, skal þá setja það verð á þessa vörutegund, er semjendum 
verðlagsskýrslunnar kemur saman um að muni vera hæfilegt, með tilliti 
til þess, bvað sú eða samskonar vörutegund hefur gengið kaupum eða 
sölum í næstu sveitum eða verzlunarstað. Nú hefur einhver vörutegund 
að vísu verið seld eða keypt fyrir peninga, en með óvanlega lágu eða háu 
verði, sem sjerstakar ástæður hafa valdið, skal þá ekki leggja það verð 
til grundvallar fyrir samningi verðlagsskýrslunnar. Skýrsla þessi skal lögð 
fram til 'sýnis á hentugum stað í hreppnum eða bæjarfjelaginu í 2 vikur.

3. — 2. — Greinin orðist þannig: Verðlagsskýrslur þessar Bkulu sendar hlutaðeig-
andi sýslumanni fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert, en sýslumaður sem- 
ur eptir þeim eina aðalskýrslu fyrir hjerað hvert, og sendir hana með til- 
heyrandi fylgiskjölum til stiptsyfirvaldanna, en stiptsyfirvöldin staðfesta 
verðlagsskrá fyrir hvert hjerað, og annast um prentun hennar og birtingu. 
Kostnaður við prentunina greiðist úr landssjóði.

4. — 4. gr. Greinin orðist þannig: Numin eru úr gildi ákvæði þau í konungsúrskurði
16. júlí 1817, er koma í bága við lög þessi, og konungsúrskurð 2. marz 
1853.

4
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Eð. 82. Prumvárp
til stjómarskipunarlaga um hin sjerstöku málefni íslands. Eins og það var sam* 
þykkt við 3. uinr. i Nd.

I.
1. gr. í öllum þeim málefnum, sem varða ísland sjerstaklega, hefurland- 

döggjöf sína, dómsvald og stjórn út af fyrir sig, á þann hátt, að löggjafarvald-
ið er hjá konungi og alþingi f sameiningu, framkvæmdarvaldið hjá konungi og 
dómsvaldið hjá dómendum.

2. gr. Hin sjerstaklegu málefni landsins eru þessi:
1. Hin borgaralegu lög, hegningarlögin og dómgæzlan, er hjer að lýtur.
2. Lögreglumálefni.
3. Kirkju- og kennslumálefni.
4. Lækna- og heilbrigðismálefni.
5. Sveita- og fátækramálefni.
6. Vegir og póstgöngur landsins.
7. Landbúnaður, fiskiveiðar, verzlun, siglingar og aðrir atvinnuvegir.
8. Skattamál bein og óbein.
9. pjóðeignir, alþjóðlegar stofnanir og sjóðir.

Meðan ísiand hefur ekki fulltrúa á rikisþinginu, en það er komið bæði 
undir hinu sjerstaka löggjafarvaldi landsins, konungi og alþingi, og löggjafarvaldi 
rfkisins, leggur landið ekkert til almennra rfkisþarfa. En á hinn bóginn tekur það 
heldur engan þátt á meðan f löggjafarvaldinu um almenn rfkismál.

3. gr. Konungurinn hefur hið æðsta vald f öllum hinum sjerstaklegu mál- 
efnum landsins, með þeim takmörkunum, sem settar eru f stjórnarskrá þessari, og 
lætur landstjóra, sem hefur aðsetur sitt f landinu, framkvæma það.

4. gr. Konungur skal vinna eið að stjórnarskrá íslands. Af eiðstaf kon- 
ungs skal gjöra tvö samhljóða frumrit, og skal senda alþingi annað þeirra til 
geymslu, en hitt skal geyma f leyndarskjalasafninu.

5. gr. Konungur er ábyrgðarlaus, hann er heilagur og friðhelgur.
6. gr. Konungur skipar landstjóra og vfkur honum frá völdum. Land- 

stjóri hefur f umboði konungs hið æðsta vald f öllum hinum sjerstöku málefnum 
landsins, svo sem mælt er fyrir f stjórnarskrá þessari. Landstjóri skal vinna eið 
að stjómarskránni. Laun hans skal ákveða með lögum.

7. gr. Landstjóri tekur sjer ráðgjafa og getur vikið þeim úr völdum. 
Ráðgjafamir hafa á hendi stjórnarstörfin og bera ábyrgð á þeim. Ábyrgð þessa 
skal ákveða með lögum.

Undirskript konungs eða landstjóra i umboði hans undir ályktanir þær, er 
snerta löggjöf og stjóm, veitir þeim gildi, þá er einn ráðgjafi eða fleiri skrifa 
ttndir með honum. Ráðgjafi sá, er undir ályktun ritar með konungi eða landstjóra, 
ber ábyrgð á henni.

8. gr. Ráðgjafar skulu eigi vera fleiri en þrfr, og skal einn vera æðstur 
þeirróu Landstjóri og ráðgjafar er landsráð, og landstjóri forseti þess. í lands- 
ráðinu skal ræða lagafrumvörp öll og mikilsverð stjórnarmálefni. Deyi land- 
stjóri eða hindrist á annap háft, stendur hinn æðsti ráðgjafi fyrir stjórn þang-
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að til konungur nefnir annan landstjóra, eða landstjóri tekur aptur við stjórn- 
inni.

9. gr. Landstjóri eða neðri deild alþingis getur kært ráðgjafana fyrir etn- 
bættisrekstur þeirra. í þeim tnálum dæmir landsdómur.

10. gr. Landstjóri veitir 511 þess konar embætti, sem konungur hefurveitt 
hingað til. Breyting má á þessu gjðra með lðgum. Engan má skipa embættis- 
mann á landinu, nema hann hafi hin almennu rjettindi innborinna manna, og þar 
á ofan hafi fært sðnnur á, að hann hafi fullnægt hinum gildandi ákvæðum 
um kunnáttu í máli landsins. Hver embættismaður skal vinna eið að stjórn- 
arskránni. Landstjóri getur vikið embættismðnnum frá, og fer þá um 
eptirlaun þeirra svo sem lðg mæla fyrir. Landsstjóri getur flutt embættis- 
menn úr einu embætti f iinnað, þó svo, að þeir missi einskis i af embættis- 
tekjum, og að þeim sje gefinn kostur á, að kjósa, hvort þeir vilji heldur 
embættaskiptin, eða þá lausn frá erabætti með eptirlaunum þeim, er almenn- 
ar reglur ákveða. Með lðgum má undanskilja ýmsa embættismannaflokka, auk 
emsættismanna þeirra, sem nefndir eru f 53. gr. Með lðgum má afnema ðll 
eptirlaun.

11. gr. Landstjóri stefnir saman reglulegu alþingi annaðhvort ár. Án 
samþykkis landstjóra má þingið eigi setu eiga lengur en 10 vikur. Breyta má 
þpssum ákvæðum með lðgum-

12. gr. Landstjóri getur frestað fundum hins reglulega alþingis um til- 
tekinn tíma, en þó eigi Iengur en 4 vikur, nema alþingi samþykki það, og ekki 
nema einu sinni á ári.

13. gr. Landstjóri getur rofið aðra eða báðar deildir alþingis, og skal þá 
stofna til nýrra kosninga, áður tveir mánuðir sjeu liðnir frá því þingið var rofið, 
og skal þá stefna þinginu saman aptur næsta ár eptir að það var rofið. J>ó má 
landstjóri hvoruga deild alþingis rjúfa án samþykkis hennar, eptir að hann hefur 
stefnt reglulegu alþingi saman, eða það er saman komið samkvæmt 24. gr., fyrri 
en alþingi hefur saman verið io vikur.

14. gr. Landstjóri getur stefnt alþingi saman til aukafunda, og ræður 
hann, hversu langa setu það þá skuli eiga.

15. gr. Landstjórinn getur lagt fyrir alþingi frumvarp til laga og álykt-
ana.

16. gr. Undirskript konungs eða landstjóra þarf til þess, að veita álykt- 
unum alþingis lagagildi. Landstjóri annast um, að lðgin verði birt og að þeim 
verði fullnægt. Sje lagafrumvarp, sem alþingi hefur fallizt á, ekki staðfest á 
undan næsta reglulegu alþingi, er það fallið niður. Staðfesting konungs þarf 
til breytingar á stjórnarskránni eða viðauka við hana, svo sem sfðar er fyrir mælt 
f 71. gr.

17. gr- Þegar brýna nauðsyn ber til. getur konungur eða landstjóri gefið 
út bráðabyrgðarlðg milli alþinga; þó mega slfk lðg ekki koma í bága við stjómar- 
skrána, enda falla þau úr gildi, nema næsta alþingi á eptir samþykki þau. Eigi 
má gefa út bráðabyrgðarfjárlög fyrir það fjárhagstfmabil, er fjárlög eru samþykkt 
fyrir af alþingi.

18. gr. Landstjóri veitir leyfi þau og undanþágur frá lðgum, sem tfðkazt 
hafa, eptir reglum þeim, sem farið hefur verið eptir hingað tfl.

í
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íg. gr. Konungur náðar menn og veitir almenna uppgjöf á sökum. Ráð- 
gjöfunum getur hann eigi gefið upp sakir fyrir brot á stjórnarskránni nje fyrir 
önnur brot, sem landsdómur hefur dæmt þá fyrir, nema því að eins að neðri 
deild alþingis samþykki.

► , IL20. gr. A alþingi eiga setu 36 þjóðkjörnir menn. Kosning þeirra 
gildir venjulega fyrir 6 ára tímabil. Stytta má tfmabil þetta með lögum. Deyi 
nokkur eða fari frá af þeim, sem kosnir eru til þingsetu, meðan á kjörtímanum 
stendur, skal kjósa annan í hans stað til þingsetu fyrir það timabil, sem eptir er 
af kjörtfmanum.

21. gr. Alþingi skiptist i tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. 
í efri þingdeild sitja 12 menn, er kjósa skal um land allt eptir ákvæðum þeim, 
er sett verða f kosningarlögunum. í neðri deild sitja 24 þingmenn, kosnir i kjör- 
dæmum. Tölu þingmanna má breyta með lögum.

22. gr. Kosningarrjett til alþingis hafa :
a. allir búandi menn, húsmenn, borgarar, þurrabúðarmenn og aðrir húsráðend- 

ur, sem greiða gjöld til almennra þarfa;
b. embœttismenn;
c. þeir, sem tekið hafa lærdómspróf við háskólann, prestaskólann eða lækna- 

skólann í Reykjavik, eða eitthvert annað þessháttar opinbert próf, sem nú 
er, eða kann að verða sett, þó ekki sjeu þeir í embætti, ef þeir eru ekki 
öðrum háðir.

pó getur enginn átt kosningarrjett, nema hann sje orðinn 25 ára að aldri, 
þegar kosningin fer fram, hafi óflekkað mannorð, hafi verið heimilisfastur í kjör- 
dæminu eitt ár, sje fjár sfns ráðandi og honum sje ekki lagt af sveit, eða, hafi 
hann þegið sveitarstyrk, að hann þá hafi endurgoldið hann. eða honum hafi verið 
gefinn hann upp.

23. gr. Kjörgengur til alþingis er hver sá, sem hefur kosningarrjett 
samkvæmt þvi sem nú var sagt, ef hann:

1. ekki er þegn annars rfkis eða er f þjónustu þess;
2. hefur að minnsta kosti sfðustu 5 ár verið f löndum þeim f norðurálfunni, sem 

liggja undir Danaveldi.
Kjörgengi til efri deildar skal þó bundið við 35 ára aldur. Kjósa má 

þann mann, sem á heima utan kjördæmis, eða hefur verið innan kjördæmis skemur 
en eitt ár.

Með lögum má veita konum kosningarrjett og kjörgengi til alþingis.
Nákvæmari reglur um kosningarnar verða settar í kosningarlögunum.

III.
24. gr. Alþingi skal koma saman fyrsta virkan dag f júlímánuði annað 

hvort ár, hafi landstjóri ekki tiltekið annan samkomudag sama ár.
Með lögum má ákveða, að hið reglulega alþingi komi optar saman eður 

á öðrum tfma.
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25. gr. Samkomustaður alþingis er i Reykjavik. J>ó getur landstjórí eptir 
atvikum skipað fyrir um, að alþingi komi saman á öðrum stað í landinu.

26. gr. Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess eða frelsi.
27. gr. Alþingi sker sjálft úr, hvort þingmenn þess sjeu löglega

kosnir.
28. gr. Sjerhver nýr þingmaður skal vinna eið að stjórnarskránni, undir 

eins og viðurkennt er, að kosning hans sje gild.
2Q. gr. Aiþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæring sina og eigi 

við neinar reglur frá kjósendum sínum.
Embættismenn þeir, sem kosnir eru til alþingis, þurfa ekki leyfi stjórnar- 

innar til þess að þiggja kosninguna, en skyldir eru þeir til að annast um, að 
embættisstörfum þeirra verði gegnt án kostnaðar fyrir landsjóðinn.

30. gr. Hvor þingdeild á rjett á, að bera upp frumvörp til laga og 
ályktana og samþykkja þau fyrir sitt leyti; einnig má hvor þingdeildin fyrir sig 
senda konungi eða landstjóra ávörp.

31. gr. Hvor þingdeild getur sett nefndir af þingmönnum til þess að 
rannsaka mikils varðandi málefni. fingdeildin getur veitt nefndum þessum rjett 
á. að heimta skýrslur, munnlegar og brjeflegar, bæði af embættismönnum og 
öðrum.

<
32. gr. Engan skatt má á leggja, nje breyta, nje aftaka, nema með lög- 

um; ekki má heldur án lögákvæða taka lán, er skuldbindi landið, nje selja eða á 
annan hátt láta af hendi neina af fasteignum landsins, nje skerða þann hluta við- 
lagasjóðs, sem ákveðinn verður með lögum.

33. gr. Ekkert gjald má greiða af hendi, nema heimild sje til þess í fjár- 
lögum eða fjáraukalögum.

34. gr. Jafnskjótt sem hið reglulega alþingi er komið saman, skal leggja 
fyrir það frumvarp til fjárlaga fyrir fjárhagstímabilið, sem í hönd fer. Með 
tekjunum skal telja bæði hið fasta tillag og aukatillagið úr hinum almenna 
ríkissjóði.

Gjöld, sem ákveðin eru með eldri lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum 
eða öðrum gildum ákvæðum, skal, þangað til breyting verður á því gjörð með 
lögum, tilfæra í fjárlögunum, svo sem gjöld þessi hafa ákveðin verið.

Frumvarpið til fjárlaganna og eins frumvörp til fjáraukalaga skal jafnan 
fyrst leggja fyrir neðri deild alþingis.

35. gr. Hvor þingdeild kýs yfirskoðunarmann, og skulu þeim veitt laun 
fyrir starfa sinn. Yfirskoðunarmenn þessir eiga að gagnskoða reikninga þvers 
áts um tekjur og gjöld landsins, og gæta þess, að tekjur landsins sjeu þar allar 
taldar og að ekkert hafi verið goldið út án heimildar. peir geta krafizt að fá 
allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir þurfa. Siðan skal semja reikning 
fyrir fjárhagstímabilið, og leggja hann fyrir alþingi, ásamt með athugasemdum 
yfirskoðunarmanna, til fullnaðarúrslita.

36. gr. Ekkert lagafrumvarp má samþykkja til fullnaðar, fyr en það hef- 
ur verið rætt þrisvar í hvorri þingdeild.

37. gr. þegar lagafrumvarp er samþykkt í annari hvorri þingdeildinni, 
skal það lagt fyrir hina þingdeildina í því formi, sem það er samþykkt f. Verði
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þar breytíng'aT á gjörðar, gengur það aptur til hinnar fyrri þingdeildar. Verði 
hjet áptur gjörðar breytingar, fer frumvarpið af nýju til hinnar deildarinnar. 
Garrgi þá enn eigi saman, ganga báðar deildirnar saman í eina málstofu, og leiðir 
alþmgi þá málið til lykta eptir eina umræðu. |>egar alþingi þannig myndar eina 
málstofu. þarf til þess að gjörð verði fullnaðarályktun á máli, að tveir þriðjungar 
þingmanna úr hvorri deild sjeu á fundi og eigi þátt i atkvæðagreiðslunni; ræður 
þá atkvæðafjöldi úrslitum um hin einstöku málsatriði, en til þess að lagafrumvarp, 
að undanskildum frumvörpum til fjárlaga og fjáraukalaga, verði samþykkt í heild 
sinni, þarf aptur á móti að minnsta kosti, að tveir þriðjungai atkvæða þeirra, sem 
greidd eru, sjeu með frumvarpinu.

38. gr. Meðan alþingi stendur, má ekki taka neinn alþingismann fastan 
fyrir skuldir án samþykkis þeirrar deildar, er hann situr í, nje heldur setja hann 
i varðhald eða höfða mál móti honum, nema hann sje staðinn að glæp.

Enginn alþingismaður verður krafinn til ábyrgðar utan þings fyrir það, 
sem hann hefur talað á þinginu, nema þingdeildin, sem hann á sæti í, leyfi.

39. gr. Ef sú breyting, er sviptir mann kjörgengi, verður á högum 
þess manns, setn löglega er kosinn, missir hann rjett þann, sem kosningunni 
fylgir.

40. gr. Ráðgjöfunum skal heimilt vegna embættisstöðu sinnar að sitja á 
alþingi, og þeir eiga rjett á, að taka þátt í umræðunum eins opt og þeir vilja, 
en gæta verða þeir þingskapa.

Atkvæðisijett hafa ráðgjafar þvf að eins, að þeir sjeu kosnir alþingis-
menn.

41. gr. Hvor þingdeild og eins hið sameinaða alþingi kýs sjálft forseta 
sinn og varafórseta.

42. gr. Hvorug þingdeildin má gjöra ályktun um neitt, nema að minnsta 
kosti tveir þriðjungar þingmanna sjeu á fundi og greiði þar atkvæði.

43. gr. Heimilt er þingmanni að bera upp í þeirri þingdeild, sem hann 
á sæti i, hvert það málefni, er almenning varðar, ef þingdeildin leyfir, og beiðast 
skýrslu um það.

44. gr. Hvorug þingdeildin má taka nokkurt málefni til meðferðar á þingi, 
nema einhver þingdeildarmanna taki það að sjer til flutnings.

45- Þyhi þingdeild ekki ástæða til að gjöra ályktun um eitthvert 
májefni, þá getur hún vísað því til landstjórnarinnar.

46. gr. Fundi beggja þingdeilda og hins sameinaða alþinris skal halda i 
heyranda hljóði. þó getur forseti, eða svo margir þingmenn, sem til er tekið í 
þingsköpunum, krafizt, að öllum utanþingsmönnum sje visað burt, og skal þá 
þingið eða þingdeild sú, er hlut á að máli, skera úr, hvort ræða skuli málefnið i 
heyranda hljóði eða eigi.

47. 8r- {úngsköp hins sameinaða alþingis og beggja þingdeilda skal sejta 
með lögum.

IV.
48. gr. Landsdómur skal skipaður dómendum hins æðsta dómstóls inn- 

anlands og öllum þingmönnum efri deildar. Ryðja má sá, er kærður er, allt að
11



82

5 menn úr dómi, þó svo, að jafnan sitji dóminn eigi færri en 2 dómendur hins 
æðsta dómstóls. Jafnan skal tala dómenda á stöku standa, og skal því, ef til 
kemur, einn úr víkja eptir hlutkesti. Landsdómur velur forseta sinn. 
Endi kjörtimi meðan á máli stendur í landsdómi, halda þó efri deildar menn sæti 
sínu í dóminum. Rjettarfarið við dóm þennan skal ákveða með lögum.

49. gr. Landsdómur einn dæmir f þeim málum, er landstjóri eða neðri 
deild alþingis býr til á hendur ráðgjöfunum.

50. gr. Skipun dómsvaldsins skal ákveða með lögum.
51. gr. Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfir- 

valdanna. pó getur sá, sem þar um leitar úrskurðar, ekki komið sjer hjá, að 
hlýða yfirvaldsboði í bráð, með þvf að skjóta málinu til dóms.

52. gr. Dómsvaldið skal greina frá umboðsvaldinu með lögum.
53. gr. Dómendur skulu f embættisverkum sfnum fara einungis eptir lög- 

unum. f>eim dómendum, sem ekki hafa að auki umboðsstörf á hendi, verður ekki 
vikið úr embætti nema með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir f annað em- 
bætti á móti vilja þeirra, nema þegar verið er að koma nýrri skipun á dómstól- 
ana. J>ó má veita þeim dómara, sem orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn frá 
embætti, en eigi. skal hann missa neins í af launum sfnum.

<
V.

54. gr. Hin evangelisk-lútherska kirkja er þjóðkirkja landsins, og skal 
þjóðfjelagið því styðja hana og vernda.

Sambandinu milli þjóðkirkju og landstjórnar skal skipa með lögum.
55. gr. Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með 

þeim hætti, sem bezt á við sannfæringu hvers eins. J>ó má eigi kenna eða fremja 
neitt, sem er gagnstættgóðu siðferði og allshjerjarreglu.

56. gr. Rjettindi trúarfjelaga þeirra, sem frábrugðin eru þjóðkirkjunni, 
skal ákveða með lagaboði.

57. gr. Enginn má missa neins í af þegnrjettindum sakir trúarbragða 
sinna, nje heldur þeirra vegna skorast undan almennum fjelagsskyldum.

VI.
58. gr. Hvern, sem tekinn er fastur, skal án undandráttar leiða fyrir 

dómara, og sje hann þá eigi þegar látinn laus, skal dómari, áður sólarhringur sje 
liðinn, leggja rökstuddan úrskurð á, hvort hann skuli f varðhald setja. Megi láta 
hann lausan mót veði, skal ákveða f úrskurðinum, hvert eða hversu mikið það 
skuli vera. Dómari og aðrir, sem viðriðnir eru, bera ábyrgð fyrir þeim, sem tek- 
inn er fastur eða hindraður á annan hátt.

Úrskurði dómara má þegar skjóta til æðra dóms, og fer um birting og 
áfrýjun slfks úrskurðar sem um birting og áfrýjun dóms f sakamálum. Engan má 
setja f gæzluvarðhald fyrir sök, er að eins varðar fjársekt eða einföldu fangelsi.

59. gr. Heimilið er friðheilagt. Ekki má gjöra húsleit nje kyrsefja bijef 
og önnur skjöl, nje rannsaka þau, án dómsúrskurðar, nema lög sjerstaklega leýfi.

60. gr. Eignarrjetturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af 
hendi eign sfna, nema almennings þörf krefji; þarf til þess lög _ og komi fuflt 
verð fyrir.
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61. gr. 011 bond þau, semhamla frelsi í atvinnuvegum og jafnrjetti manna 
til atvinnu, og eigi eru byggð á almennings heillum, skal af taka með lögum.

62. gr. Sá, sem ekki getur sjeð fyrir sjer og sfnum, og sje hann ekki 
skylduómagi annars manns, skal eiga rjett á, að fá styrk úr almennum sjóði, en 
þá skal hann háður vera takmörkunum þeim, er lögin áskilja.

63. gr. Hafi foreldri eigi efni á að fræða sjálf börn sfn, eða sjeu börnin 
munaðarlaus og öreigar, er það skylda þjóðfjelagsins, að sjá þeim fýrir uppfræð- 
ingu og framfærí.

64. gr. Hver maður á rjett á, að láta f ljósi hugsanir sínar á prenti, en 
þó verður hann að ábyrgjast þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir 
prentfrelsi má aldrei lögleiða.

65. gr. Rjett eiga menn á að stofna fjelög f sjerhveijum löglegum til- 
gangi án þess að leyfi þurfi að fá til þess. Ekkert fjelag má rjúfa með stjórnar- 
ráðstöfun. þó má banna fjelag um stundarsakir, en þá verður þegar að búa mál 
til á hendur fjelaginu, til þess að það verði rofið.

66. gr. Rjett eiga menn á, að safnast saman vopnlausir. Lögreglusfjórn 
inni er heimilt að vera við almennar samkomur. Banna má mannfundi undir ber- 
um himni, þegar uggvænt þykir, að af þeim leiði óspektir.

67. gr. Hver vopnfær maður er skyldur að taka sjálfur þátt í vörn lands- 
ins, eptir því sem nákvæmar verður ákveðið með lögum.

68. gr. Rjetti sveitarfjelaganna til að ráða málefnum sfnum skal skipa 
með lögum.

69. gr. Skattgjaldamálum skal skipa með lögum.
70. gr. Sjerrjettindi, er bundin sjeu við nafnbætur og tign, má aldrei 

lögleiða.

VII.
71. gr. Frumvörp, hvort heldur er til breytinga eða viðauka á stjómar- 

skrá þessari, má bera upp bæði á reglulegu alþingi og auka-alþingi. Nái frum- 
varpið um breyting á stjórnarskránni samþykki beggja þingdeildanna, skal rjúfa 
alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga af nýju. Samþykki hið ný- 
kosna alþingi frumvarpið óbreytt, og nái það staðfesting konungs, þá hefur það 
gildi sem stjómarlög.

72. gr. þá er stjómarskipunarlög þessi eru staðfest, og landstjóm skipuð 
samkvæmt 6. og 7. gr. þeirra, er stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni íriands
5. dag janúarmánaðar 1874 numin úr gildi.

Ákvæði um stundarsakir.
í fslenzkum málum, þeim er eigi skal dæma f landsdómi samkvæmt þess- 

um stjómarskipunarlögum, verður engin breyting gjörð á stöðu hæstaijettar í 
Danmörku, sem æðsta dóms, án þess að hið almenna löggjafarvald rfkisins taki 
þátt f þvf.
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Ed. 83. Fmmvarp
til laga um bann gegn botnvörpuveiðum. (Eins og það var samþykkt við 3. umr. I Nd.).

1. gr. í landhelgi við Island skulu bannaðar vpra fiskiveiðar með botnvörpum
(trawl).

2. gr. Brot gegn 1. gr. varða sektum, 1000—10,000 kr., er renna í landssjóð, og 
skulu hin ólöglegu veiðarfaeri og hinn ólöglegi afli upptæk og andvirði þeirra renna í landssjóð. 
Leggja má löghald á skip og afla og selja, að undangengnu fjárnámi, til lúkningar sekt- 
um og kostnaði.

3. gr. Nú hittist fiskiveiðaskip í landhelgi með botnvörpu innanborðs, og er þó 
eigi að veiðnm, þá varðar það 200—2000 kr. sekt til landssjóðs, nema skipið sje að leita 
hafnar í neyð; hittist hið sama skip í annað sinn { landhelgi með þessi veiðarfæri inn- 
anborðs, varðar það eptir 2. gr.

4. gr. Mál þau, er rísa af brotum gegn lögum þessum skal fara með sem opin- 
ber lögreglumál.

5. gr. Löjg nr. 13, 9. ágúst 1889 eru úr gildi numin.

Nd. 84. Nefndarálit
í málinu; frumvarp til laga um stofnun brunabótasjóðs og frumvarp til laga um 
ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavíkur kaupstað o. fl.

Eptir því sem almennt er álitið. eru brunabótagjöld þau, er landsmenn 
nú verða að greiða útlendum fjelögum fyrir vátrygging á húseignum sínum, tals- 
vert hærri en svo, að þau samsvari hættnnni við eldsvoða hjer á landi, og styðst 
jietta álit bæði við reynslu undanfarinna ára og þær eðlilegu orsakir, sem liggja 
í því. að hús ■ eru hjer flest lítil, með fáum eldstæðum og standa strjált. Af þessu 
leiðir, að eigi alllítill hluti brunabótagjaldanna er beinn gróði hinna útlendu 
fjelaga, er hjer á landi taka hús í ábyrgð fyrir eldsvoða. Auk þess sem þetta 
fyrirkomulag veldur fjártjóni fyrir húseigendur þá, er viðskipti eiga við slik 
fjelög, dregur það einnig úr áliuga inanna á að vátryggja húsegnir sínar. Enn 
fremur er athugavert, að ýms af slíkum fjelögum eru eptirlitslaus af landsstjórn- 
arinnar hálfu, svo að nægilega tryggingu vantar fyrir því, að fjelögin eða um- 
boðsmenn þeirra fullnægi skuldbindingum sínum gagnvart húseigendum.

Til að bæta úr því, sem aflaga fer í þessu efni, hefttr því optsinnis 
verið hreift, bæði utan þings og innan, að stofnað væri innlent fjelag, er tæki hús 
í ábyrgð fyrir eldsvoða, fyrst og fremst til þess, að brunabótagjöldin yrðu hæfi- 
lega lækkuð, og jafnframt kæmist á fót brunabótasjóður, er væri arðberandi 1 
landinu. Aptur á móti er það álit þeirra, sem málinu eru móthverfir, að hjer 
geti slíkt fjelag eigi þrifizt. sökum þess. hve húseignir landsmanna, þeirra, er 
taka mundu þátt í fjelaginu, sjeu lítiJs virði. En nefndin fær eigi sjeð, að þessi 
mótbára hafi við gild rök að styðjast. Virðingarverð húseigna þeirra, sem eigi 
eru notuð við jaðarábúð, var árið 1391 á öllu landinu 4,252,3101 kr., og fer sú 
upphæð vaiandi ár frá ári. Að 'vísu tná gjöra ráð fyrir, að ýmsttr húseignir 
gengju úr, þar sem brunabótatrygging væri eigi skyldukvöð, en aptu.r má bæta 
við eigi allfáum húsum og bæjum til sveita. sem vafalaust mundu verðtt tryggð 
í fjelaginu, ef það kæmist á fót, svo að verð þeirra húsa, er vátryggð yrðu, 
mætti áætla nálægt 4 miljónum króna. Ef brunabótagjöldin yrðu að meðaltali
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3pC., mnndu þau alls nema 12 þúsnndnm króna á ári hverju, og þó nokkru 
flf upphæð þessari væri varið til að kaupa endurvátryggingn á hinum verð- 
jnestu húseignum, gæti afgangurinn orðið álitlegur vísir til brunabótasjóðs fyrir 
landið. En til þess að fjelagið gœtý staðizt, þó óvanaleg slys bæru að höndum 
hin fyrstu ár, eptir að það va-ri stofnað, þyrfti landssjóður að ábyrgjast full 
skil af fjelagsins hálfu, eins og ráð er fyrir gjört í frumvörpum þeim, er alþingi 
hefur haft til meðferðar um þetta efni. Að öðru leyti virðist haganlegt, að allir 
þeir kaupstaðir og verzlunarstaðir, er vátryggja hús sín i fjelaginu, hafi hver 
fyrir sig sjerstakan reikning við það, og að uppbót til húseigenda, er kæmi til 
útborgunar á vissu árabili, ef sjóðurinn ykist meira en nauðsyn krefði til nægi- 
iegrar tryggingar, skiptist í rjettu hlutfalli við það, sem brunabótagjöldin á hverj- 
um stað hefðu numið meirú en skaðabætur þær, er borgaðar heíðu verið ein- 
stökum húseigendum á sama tímabili. Sú tilhögun er bæði sanngjörn í sjálfu 
sjer, og mundi auk þess gefa bæjarmönnum á hverjum stað hvöt til að gjöra 
sitt til þess, að ábyrgðin þar yrði sem ljettust fyrir fjelagið.

Með því að stofna innlent brunabótafjelag væri einkum tvennt unnið, 
fyrst og fremst það, að landsmenn þyrftu eigi að sæta afarkostum hjá. útlendum 
fjelögum til þess að fá ábyrgð á húseignum sínum, og í annan stað mundi vá- 
trygging þeirra verða miklu almennari en nú tíðkast, og er það eigi lítils vert 
atriði, hvort sem litið er á hag einstakra húseigenda eða landsins í heild sinni, 
enda er þetta orðið eitt af mestu áhugamálum í mörgum hjeruðum landsins. 
Einkum hafa kaupstaðirnir Akureyri og ísafjörður sýnt mikinn áhuga á málinu, 
og alstaðar þar sem það hefur verið borið upp á almennum fundum, hefur því 
verið vel tekið, nema í Reykjavík. Að vísu hefur það eigi komið ljóslega fram, 
af hverjum ástæðum Reykjavík hefur færzt undan að taka þátt í stofnun slíks 
fjelags, en naumast er hægt að húgsa sjer aðra ástæðu til þess en þá, að bæjar- 
búar hafi óttast, að þeir yrðu að sæta lakari kjörum í hinu innlenda fjelagi en 
þeir hafa i hinu almenna briuiabótaijelagi hinna dönsku kaupstaða Nií er það 
vitanlegt, að frumkvöðlnm þessa máls hefnr aldrei komið annað til hugar en að 
Reykjavík sætti jafngoðum kjörum í hinu fyrirhugaða innlenda brunabótafjelagi, 
eins og hún gæti bezt fengið annarstaðar, enda álítur nefndin ekkert því til 
fyrirstöðu, að fjelagið væri stofnað með þeim fyrirvara. að brunabótagjöld fyrir 
húseignir í Reykjavík yrðn eigi sett hærri en þau nú eru í brunabótafjelagi 
hinna dönsku kaupstaða. Svo er það og ætlun nefndarinnar, að það fyrirkomu- 
lag á útborgun uppbótar til húseigenda, sem áður er á minnzt, mundi sjerstak- 
Jega verða. til hagsmuna fyrir Reykjavík, þar sem bæði er tryggast eptirlit með 
húsabyggingum til varnar gegn eldsvoða og slökkvitól og annað, sem þar að lýt- 
ur, yrðu þar ávallt í betra lagi en annarsstaðar á landinu. það er nrí hvort- 
tveggja. að nefndin álítur hluttöku Reykjavíkui' í hinu fyrirhugaða innlenda 
brunabótatjelagi allsendis nauðsynlega til þess, að fjelagið fái þann vöxt og við- 
gang, að það geti orðið að tilætluðum notum, enda verður nefndin að treysta 
því, að Reykjavík sem höfuðstaður landsins vilji fremur styðja aö því, sem mið- 
ar til eflingar öðrum kaupstöðum og verzlunarstöðum og til hagsmuna fyrir allt 
landið, einkum þar sem þetta getur orðið án nokkurs baga fyrir bæínn sjálfan 
eins og hjer á sjer stað.

Á hinn bóginn verður nefndin að telja það neyðarkost, að nokkrum kaupstað
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eða verzlunarstað sje með lögum þröngvað tílaðtaka þáttífjelagi því, er^hjer ræðir 
um, og fyrir því álítur hún vel til fallið, að áður enn lög eru samþykkt um 
stofnun slíks fjelags, sje leitað álits hlutaðeigandi bæjarstjórna og hreppsnefhda 
í þeim hreppum, par sem verzlunarstaðir þeir liggja, sem ætlazt er til að taki 
þátt í fjelaginu. Enn fremur virðist æskilegt, að fyrir fram verði fengið álit 
skynberandi manns í útlöndutn um, hvernig fjelaginu verði haganlegast fyrir 
komið. Nefndinr.i hefur því komið saman um, að frumvarp það til laga um 
stofnun brunabótasjóðs, sem henni hefnr verið fengið til álita, vanti nægilegan 
undirbúning, og mun það verða tekið aptur af flutningsmönnum. En með því 
allir nefndarmenn eru samdóma um. að stofnun innlends brunabótafjelags sje 
mjög nytsamt fvrirtæki og heillavænlegt fyrir land og lýð, leggjum vjer það til, 
að landstjórninni verði falið á hendur, að undirbúa málið sem bezt til næsta 
þings á þann hátt, sem bent er á hjer að framan.

Að því er snertir frúmvarp það til laga um ábyrgð fyrir eldsvoða í 
Reykjavíkurkaupstað o. fl., er vísað hefur verið til nefndarinnar, er þess að geta, 
að pað að vísu miðar til að lækka brunabótagjöld pau, er nú hvíla á Reykja- 
víkurbúum samkvæmt tilskipun 14. febrúar 1874, en hins vegar hefur það þann 
annmarka í för með sjer, að með því er kippt fótunum undan sjóði þeim, er 
þegar hefur myndast af brunabótagjöldum fyrir þann einn þriðja húsaverðsins, 
er Reykjavikur kaupstaður hefur sjálfur í ábyrgð, samkvæmt 1. gr. nefndrar 
tilskipunar. I annan stað er á það að líta, að svo framarlega sem Reykjavík 
tæki þátt í stofnun innlends brunabótafjelags, mundi sú breyting, er frumvarpið 
fer fram á, að eins verða til bráðabyrgða, með því frumvarpið, ef það yrði að 
lögum, hlyti jafnharðan að falla úr gildi, um leið og lög um innlent brunabóta- 
fjelag væru samþykkt. Nefndinni virðist því eigi nauðjsyn til bera, að frum- 
varpið verði samþykkt á þessu þingi, einkum þar sem eigi er ætlazt til i frv., 
að það komi í gíldi fyrr en 1. okt. n.rsta ár. Öðru máli er að gegna, ef svo 
ólíklega skyídi fara, að fyrirsjáanlegt yrði á næsfa þingi, að innlent bruna- 
bótafjelag gæti eigi komizt bráðlega á fót. því að þá væri eðlilegast, að 
Reykjavíkurbúar rjeðu sjálfir mestu um allt fyrirkomulag á eldsvoðaábyrgð bæj- 
arins, og þar af leiddi, að rjett væri að samþykkja frumvarpið. Hefur það því 
orðið að samkomulagi í nefndinni, að flutningsmenn frumvarpsins taki það 
aptur,

Samkvæmt því, sem skýrt er frá hjer að framan, vill nefndin ráða hinni 
heiðruðu deild til að samþykkja svolátandi tillögu til þingsályktunar:

Alþingi ályktar að skora á landstjórnina að leggja fyrir alþingi 1895 
frumvarp til laga um stofnun brunabótafjelags fyrir kaupstaði og helztu verzl- 
unarstaði landsins að fengnu áliti hlutaðeigandi bæiarstiórna og hreppsnefnda.

Alþingi 14. ágúst 1894.
Skúli Thoroddsen.

Ólafur Briem, pórhallur Bjarnarson,
formaður. framsögumaður.

Jón Jónsson. Jón Jensson.
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Nd. 85. Nefhdarálit
i málinu: Frumvarp til laga um fjárforræði ómyndugra.

Hin heiðraða neðri deild alþingis hefur kosið oss í nefnd til að íhuga
frumvarp til laga um fjárrforæði ómyndugra, og höfum vjer rætt pað á nefndar- 
fundum. Er það álit vort, að ákvæði frumvarpsins í ýmsum greinum taki fram 
tilsvarandi ákvörðunum í tilskipun 18. febrúar 1847, og að frumvarpið í heild 
sinni miði til umbóta á löggjöfinni um fjárforráð ómyndugra. Að vísu hefur 
nefndin komið sjer saman um nokkrar breytingar- og viðaukatillögur við frum- 
varpið, en þær raska eigi efni þess í neinu verulegu. Nefndin ræður þvi hinni 
heiðruðu deild til að samþykkja frumvarpið með þessum breytingum og við- 
aukum:

1. Við 2. gr, aðra málsgrein. Fyrir „gagnvart vandalausum mönnum jafn-
hæfum“ komi: sjeu þeir til þess hæfir

2. — 2. — þriðju málsgrein. Orðið „öðrum“ falli burt.
3. — 2. — Fyrir „hefur hvorki rjett nje skyldn“ komi: er eigi skyldur
4. — 2. — Orðin „fyr en hinum fyrri fjárráðum eða innheimtu er lokið,

að nokkru eða öllu“ falli burt.
5. — 3. — Fyrir „Bæjarfógetinn skal vera“ o. s. frv. til enda greinarinnar

komi: Bæjarfógetar og sýslumenn skulu vera yfirfjárráðendur, 
hver í sínu lögsagnarumdæmi.

6. — 5. — Fyrir „frá 11. júní til sama tíma árið eptir“ komi: frá 1. jan-
úar til 31. desember ár hvert

7. — 5. — Fyrir „nóvembermánaðar“ komi: marzmánaðar
8. — 7. — Aptan við fyrstu málsgrein bætist: “po skal heimilt að láta

lausafje óselt, ef hinn ómyndugi er nær því orðinn myndugur, 
eða yfirfjárráðandi og fjárhaldsmaður sjá honum það haganlegra“.

9. — 7. — Onnur málsgrein orðist þannig: „Enn fremur má lausafje óselt
vera, þegar svo stendur á, sem segir í 62. gr. laga 12. apríl 
1878 um skipti á dánarbúum og fjelagsbúum o. fl.

10- — 7. — priðja málsgrein falli burt.
11. — 8. — Fyrir „þó skal jafnan leita álits háyfirvaldsins um þetta“ komi:

enda samþykki hlutaðeigandi amtmaður söluna.
12. — 9. — Á eptir „Afgjöldum af fasteignum“ bætist inn í: og öðrum ár-

legum tekjum
13. — 9. — Á eptir „í peninga“ komi: og sett á vöxtu í síðasta lagi
14. — 9. — Fyrir „geti gengið í sömu aurum“ komi: hafi gengið
15. — 10. — Upphaf greinarinnar orðist þannig: „Peninga ómyndugra má

lána einstökum mönnum gegn tryggu fasteignarveði. Að öðr- 
um kosti skal setja þá á vöxtu‘‘.

16. — 10. — Siðari málsgrein falli burtu.
17. — 11. — Fyrir „í 10. gr.“ komi: í 9. gr.
18. — 11. — Fyrir „sömu vexti og af þvi hefði fengizt í sjóðum þeim er ó-

myndugra fje er ávaxtað í“ komi: almenna lagavexti
19. — 15. -- Fyrir „háyfirvaldsins“ komi: hlutaðeigandi amtmanns
20. — 17. — Orðin „sbr. tilskipun 19. des. 1821“ falli burt.
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21 — 18. — Fyrir „háyfirvaldinu“ komi: amtmanni
22. — 18. — Fyrir „febrúarmánaðar11 komi: júnímánaðar 

Alþingi 14. ágúst 1894.
Skúli Thoroddsen. Guðjón Guðlaugsson Olafur Briem.

form. og framsögum. Jón Jónssson.

pó að jeg álíti að engin brýn nauðsyn sje til að breyta hinum gildandi 
lögum um ómynduga og fjárforræði og að frumvarp það, er fyrir nefndinni lá, 
hafi eigi verið vel -til þess fallið að byggja á því rækilega og áreiðanlega end- 
urskoðun hinna gildandi laga í þessu efni, sjerstaklega a aukaþingi þessu, þar 
sem tíminn er mönnum svo mjög afskammtaður, þá hef jeg þó ekki skilizt frá 
meðnefndarmönnum mínum í meðferð málsins í nefndinni, heldur tekið þátt í 
lagfæringu frumvarpsins með þeim, eptir því sem tími hefur gefizt til þess, ef 
hin hciðraða þingdeild skyldi vilja láta mál þetta hafa framgang á þessu þingi.

Jón Jensson.

Nd. 86. Frumvarp
til laga um laun landsstjórnar þeirrar, er skipa skal, þá er hin endurskoðaða 
stjórnarskrá er staðfest. Eins og það var samþykkt við 3. umr. í Ed.

1. gr. Landstjóri hefur í laun 10.000 kr. árlega og leigulausan bústað.
2. gr. Hver ráðgjafi hefur í laun árlega 5.000 kr.
3. gr. Skrifstofustjórar hafa í árslaun 2.500 kr. hver.
4. gr. Til skrifstofukostnaðar á ráðgjafaskrifstofunum hefur allt ráðaneytið

umráð yfir allt að 6.000 kr. árlega.

Nd. 87. Frumvarp
til laga um afnám embætta. Eins og það var samþykkt við 3. umr. í Ed.

Jafnskjótt sem stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni íslands 5. janúar 
1874 er úr lögum numin og hin endurskoðaða stjórnarskrá er komin í gildi, öðl- 
ast gildi eptirfylgjandi

Lög um afnám embætta.
1. gr. Landshöfðingja, landritara, landfógeta og amtmanna-embættin skulu 

lögð niður; og enn fremur skulu verzleg störf greind frá biskupsembættinu.
2. gr. Breyting sú, sem verður á stöðu og verksviði biskupsins eptir 1. 

gr., skal að öðru leyti ákveðin nákvæmar með lögum.
3. gr. Landstjórn sú, sem skipuð verður eptir hinum endurskoðuðu stjórn- 

arskipunarlögum, skal til bráðabyrðga annast um, að þeim störfum verði borgið, 
er nú liggja undir embætti þau, er afnumin skulu eptir 1. gr.

4. gr. Landstjórnin skal leggja fyrir hið fyrsta reglulegt alþingi, er kem- 
ur saman eptir að hin endurskoðuðu stjórnarskipunarlög hafa öðlazt gildi, frum- 
varp til laga um skipun framkvæmdar- og umboðs-valdsins.
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Nd. 88. Tillaga til þmgsályktunar-
Flutningsmenn: Tryggvi Gunnarsson og Jón Jensson.

Neðri deild alþingis ályktar, að skora á stjórnina, að blutast til um við stjórn
Frakklands, að landssjóði gefist kostur á, að fá keypt þau tvö fiskimannahús, sem hún á 
í Reykjavík, með tilheyrandi lóðarbletti, annaðhvort gegn borgun í peningum eða í skipt- 
um fyrir jafnstór og jafngóð hús á hentugum stað í bænum.

Ed. 89. Breytmgartillögur
við frumvarp til laga um kosningar til alþingis. Frá nefndinni.

1. Við 7. gr. Orðið »þjóðkjörnum« falli burt.
2. Kaflinn um kjörskrár (10.—20. gr.) færist framan við »Kjördæmi og kjörstjórni r« 

í III. kafla, og greinatalan breytist eptir því.
3. Við 16. gr. Fyrir »16. gr.« í niðurlagi greinarinnar komi: 29. gr.
4. Við 20. gr. Fyrir »9. gr.« komi: 22. gr.

Nd. 90. Nefndarálit
um frv. til laga um nýbýli.

Nefhd sú er hin háttv. deild hefur falið að segja álit sitt um frv. til 
laga um nýbýli hefur ýtarlega rætt mál þetta á fundum og lætur uppi eptir- 
fylgjandi álit og tillögur um málið.

pað er samhljóða álit nefndarinnar, að tilsk. 15. apríl 1776 „um friheit 
fyrir þá, sem vilja upptaka eyðijarðir og óbyggð pláz á íslandi“ sje í marga 
staði óheppileg, eins og nú er orðið ástatt hjer á landi. Bæði er það, að á- 
kvæði tilskipunarinnar eru í ýmsum mikilsverðum atriðum óljós og auk þess 
virðist tilskipunin þröngva um of að umráðarjetti jarðeigenda og að því leyti 
fara mjög í bága við stefnu og anda hinnar yngri löggjafar. Nefndin hefur 
því álitið það rjett, að tilskipunin sje numin úr lögum. En þar eð enn þá 
kunna að finnast hjer á landi eiustakar eyðijarðir og önnur óbyggð pláss, er 
byggileg eru, en enginn getur helgað sjer sem sina eign, og þar eð svo getur 
háttað á afrjettum eða almenningura, er sveitafjelög ráða yfir, að þar megi finna 
býlisstæði, þá hefur nefndin þó álitið heppilegt að þeim, er reisa vilja byggð 
á slikum stöðvum, væri veitt nokkur rjettindi, og fara tillögur nefndarinnar í þá 
átt, að veita nýbýlingi eignarrjett yfir landi því, er liann reisir byggð á, og 
10 ára gjaldfrelsi fyrir sköttum þeim og gjöldum, er á jarðeignum hvila. Að 
því er snertir lönd þau, sem eru undir umráðum sveitarfjelaga, virðist rjett, að 
samþykki fjelagsins útheimtist til nýbýlisstofnunar og að áskilja megi árlegt 
gjald af eigninni, er ákveðið sje með fastri uppphæð frá upphafi (erfða- 
festugjald).

Samkvæmt þessu eru því tillögur nefndarinnar þessar:
1. 1. gr. orðist þannig:

Nýbýli má stofna á eyðijörðnm og í öðrum óbyggðum löndum, er engmn 
getur sannað sína eign. Svo má og stofna nýbýli í afrjettum og almenn-

12
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íngum, ef sveitarstjórnir pær, er hlut eiga að, leyfa það, og sýslunefndin 
veitir til þess samþykki sitt.

2. 2. gr. orðist pannig:
Nú vill einhver stofna nýbýli á eyðijörð eða í óbyggðu landi og skal hann 
þá birta þá fyrirætlan sína í því opinberu blaði, er flytur stjórnarvalda 
auglýsingar. þegar liðnir eru 6 mánuðir frá þessari birting, skal amtmað- 
ur, ef nýbýlingur óskar þess og enginn hefur á þeim fresti gefið sig fram 
við amtmann með heimildarskírteini fyrir landi því, er ætlað er til nýbýlis, 
bjóða hlutaðeigandi sýslumanni að kveðja til 4 menn og gjöra ásamt þeim 
áreið á landið, setja glögg landamerki og meta það til dýrleika, og enn- 
fremur skulu áreiðarmenn láta uppi tillögur um þau skilyrði, er þeir álíta 
hæfilegt að setja nýbýlingi um húsabyggingar, girðingar, yrking túns og 
garða m. fl.

3. 3. gr. orðist þannig:
Til áreiðargjörðar þeirrar, er nefnd er í 2. gr., skal boða með 7 nátta fresti 
þá, er land eiga að hinu fyrirhugaða nýbýli. Mótmæli, er fram kunna að 
koma við gjörðina skulu bókuð og eptirrit af gjörðinni síðan sent amt- 
manni, er gefur út nýbýlisbrjef til beiðanda, ef hann eigi álítur, að mót- 
mæli þau, er kunna að hafa komið fram, sjeu á rökum byggð.

í nýbýlisbrjefinu, er gildir sem heimild fyrir eignrjetti nýbýlings að 
landinu, skulu tekin fram þau skilyrði um húsabyggingar, girðingar, yrk- 
ing túns og garða, m. fl., sem amtmaður, eptir tillögum áreiðarmanna, álít- 
ur hæfileg.

4. 4. gr. orðist þannig:
Nú vill maður taka upp nýbýli í afrjetti eða almenningi, og getur þá hlut- 
aðeigandi sveitarstjórn áskilið að nýbýlingur greiði sveitarsjóði árlegterfða- 
festugjald af landinu, en upphæð gjaldsins skulu áreiðarmenn meta Stofn- 
un slíks nýbýlis þarf eigi að auglýsa i blöðum, en að öðru leyti fer um 
upptöku þess eins og segir í 2. og 3. gr.

5. 5. gr. orðist þannig:,
Eigi má nýbýli upp taka, er minna er metið en 5 jarðarhundruð að 
dýrleika.

6. Við 6. gr.
Orðin: „nema öðruvísi — sveitarstjórnarvalda“ falli burt.

7. 7. gr. falli burt.
8. 8. gr. falli burt.
9. Orðin: „hvort sem — er almenningur“ í upphafi gr. falli burt.

Upphafið orðist: „Nýbýlingur er í 10 ár“ o. s. frv.
10. í stað „byggingarbrjefinu“ komi: „nýbýlisbrjefinu11 

í stað „byggingarskilmála“ komi: „nýbýlisskilyrði11 
í stað „byggja“ í 2. málslið komi: „heimila“

Alþingi 15. ágúst 1894.
Guðl. Guðmundsson Jón Jensson þorlákur Guðmundsson 

framsögumaður. skrifari, formaður.
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Ed. ' 91. Breytiugartillaga
við fromvarp til laga um kosningar til alþingis. Frá Sigurði Jensayni.

Við 7. ff. Fyrir: »á tímabilinu Irá 6. júnf til 90. s. m,« komi: »í geptembenn&nuði<. 
— 8. — Fyrir: »1. júní« komi: »1. september*.

Ed. 92. Breytingartillaga
við frumvarp tQ iaga um kfrkjugjald. Frá þorkeli Bjarnasyni og Sigurði Jensayni. 

Við 6. gr. Fyrir »8 af hundraði« komi: »10 af hundraði*.

Nd. 93. Prtunvarp
til laga um búsetu fastakaupmanna á íslandi. Eins og það var samþykkt við 2. umr. f n. d.

1. gr. Enginn má framvegis stofna nje reka fasta verzlun hjer á landi, nema hann 
sje hjer búsettur, haldi hjer dúk og disk.

2. gr. Kaupmenn þeiir, sem nú eiga fastar verzlanir hjer á landi, en eru bú- 
settir erlendis, skulu þó, meðan þeir eiga þær, mega reka slíkar verzlanir á þann hátt, 
wm Iðg hingað til hafa leyft.

8. gr. Sá sem gjörir sig sekan í broti eða yfirhylmingu gegn lögum þessum, 
sfeal seta 200—5000 kr. sektum, er renna í landssjóð. Skulu verzlunarhús hans, skip, 
verzlcn&ráhöld og vörur, sem yfirhylmingin nær yfir, og finnaBt hjer álandi, gjörðarnpp- 
tækar, og ándvfrði þeirra renna f landssjóð.

4. gr. Með mál út af brotum gegn lögum þessum, skal farið, sera opinber lög-
reglumál.

5. gr. Ákvarðanir þær f opnu brjefi 1. júní 1792 og öðrum Iagaboðum, sem 
koma í bága við lög þessi, eru úr gildi felldar.

Bd. 94. Prumvarp
til laga nm bann gegn því að sleppa hvalleifnm frá hvalveiðastöðvum, svo að reki á 
annara manna fjörnr. Bins og það var samþykkt við 3. umr. í n. d.

1. gr. Ollnm hvalveiðamönnnm á Islandi er bannað, að sleppa hval eða nokkr- 
nm hvalleiföm frá veiðistöðum sínnm, svo að reki á annara manna fjörnr.

Sömnleiðis sknln allir hvalveiðamenn hafa lóð sína girta með gripheldnm girð- 
ingnm fyrir sauðfje, nautpeningi og hrossum.

2. gr. Brot gegn lögnm þessum varða 200—2000 króna sektum, er renna í 
landssjóð.

3. gr. Mál, sem rísa út af brotum á lögum þessum, skal farið með sem opin- 
ber lögreglnmál.



92

Ed. 95. Breytingar- og viðaukatillögur
við frumv. til laga um kirkjugjald. Frá þorleifi Jónssyni.
1. Við 7. gr. Á éptir orðunum: »sem kirkjan hefur haft á árinu*, komi: og gera við

reikninginn þær athugasemdir, sem hann finnur ástæðu til; skal síðan 
reikningshaldara gefinn kostur á að svara þeim. Eptir það skal endur- 
skoðari semja tillögur sínar við reikninginn.

2. ----------- Á eptir orðunum: »reikningar kirkna«, komi: ásamt athugasemdum, svör-
um og tillögum.

3. — 8. — Greinin verði þannig: Með lögum þessum eru úr gildi felld öll laga-
ákvæði um tfund til kirkju, ljósfcoll og legkaup, 4.—6. gr. tilsk. 27. jan. 
1847, reglugjörð 17. júlí 1782 13. gr. og 15. gr. að því er snertir skyldu- 
vinnu við kirkjur, 2. og 3. gr. laga 22. maí 1890 um innheimtu og með- 
ferð á kirknafje, svo og önnur ákvæði í lögum, sem koma f hága við 
lög þessi.

Ed. 96. Frumvarp
til viðaukalaga við lög um prentsmiðjur 4. des. 1886. Eins og það var samþykkt við 3. 
umr. í n. d.

Skyldur þær, sem lagðar eru á prentsmiðjur hjer á landi með 2. gr. f lögum um 
prentsmiðjur 4. des. 1886, gilda einnig, að því er snertir bókasafn Austuramtsins, þannig 
að hver prentsmiðja skal láta því í tje 1 eintak af öllu þvf er prentað er, hvort Sem það 
er smátt eða stórt. :

Um brot gegn lögum þessum fer sem segir í nefndum lögum um prentsmiðjur 4. gr.

Nd. 97. Breytingartillaga
við frumvarp til laga til að gjöra samþykktir um hindrun sandfoks og um sandgræðslu. 
þingskj. 77. Frá Sighvati Árnasyni og þórði Guðmundssyni.

Við 1. gr. Á eptir orðunum >sandfoks og« bætist inn f »um«.

Ed. 98. Tillaga til þingsályktunar
um innfiutningstoll af íslenzkri síld á Bússlandi. Eins og hún var samþykkt við eina 
nmr. f n. d.

Alþingi ályktar að skora á ráðgjafa íslands, að hann leitist við að fá því fram- 
gengt við stjórn Bússlands, að sem vægust kjör fáist, að þvf er snertir innflutnipgstoll af 
íslenzkri sfld, sem flutt er beina leið frá íslandi eða Danmörku til Bússlands.
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Kd- 99. Prumvarp
til laga um kosningar til alþingis. Eins og það var-sampykkt við 2. umr. í Ed.

Jafnkjótt sem hin endurskoðaða stjórnarskrá íslands hefur náð staðfestingu kon- 
nngs og er komin í gildi, öðlast gildi eptirfylgjandi

Lög nm kosningar til alpingis.

I. kafli.
Almennar ákvarðanir.

Kosniiíyurt/Mw og kjórgengi.
1. gr. Með peim takmörkunum, sem nákvæmar eru teknar fram hjer á eptir 

(1.—5. gr.) hafa kosningarrjett til alpingis:
a) allir bnandi menn, húsmenn, borgarar, purrabúðarmenn og aðrir húsráðendur, 

sem greiða gjald til almennra parfa;
b) embættismenn, hvort sem peir hafa konunglegt veitingabrjef, eða peir eru skip- 

aðir af peim, sem konungur hefur veitt heimild til pess;
c) peir, sem tekið hafa lærdómspróf við háskólann, prestaskólann eða læknaskólann 

í Reykjavík, eða eitthvert annað pess háttar opinbert próf, sem nú er eða bann 
að verða sett, pótt ekki sjeu peir í embætti, ef peir eru ekki öðrum háðir:

d) konur pær. er sjálfetæða atvinnu reka eða á einhvern hátt eiga með sig sjálfar 
og að öðru leyti fullnægja hinum almennu skilyrðum fyrir kosningarrjettinum. 
Enginn getur átt kosningarrjett, nema hann sje orðinn fullra 25 ára að aldri

pegar kosningin fer fram.
2. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, nema hann hafi óflekkað mannorð, en 

sá verður eigi talinn að hafa óflekkað mannorð, sem sekur er orðinn að lagadómi um 
nokkurt pað verk, sem svívirðilegt er að almennings áliti, nema pví að eins að hann 
hafi fengið nppreist æru sinnar samkvæmt tilsk. 12. marz 1870.

3. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, sem eigi er fjár síns ráðandi eða orð- 
inn er gjaldprota.

4. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, sem piggur af sveit eða hefur pegið 
sveitarstyrk, neraa hann sje annaðhvort endurgoldinn eða honum hafi verið gefinn 
hann upp.

5. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, nema hann, pá er kosníngin fer fram, 
hafi verið heimilisfastur í kjördæminu eitt ár. Sá, sem hefur fast aðsetur á fleiri 
stöðum, segir sjálfur til á hverjum staðnum hann vilji neyta kosningarrjettar síns.

6. gr. Kjörgengnr til alpingis er hver sá karlmaður, sem hefur kosningarrjett 
samkvæmt pví sem nú var sagt, ef hann

1, er ekki pegn annars ríkis eða i pjónustn pess; ,
2, hefur að minnsta kosti í síðustu 5 ár verið í löndum peim í norðurálfnnni, sem 

liggja nndir Danaveldi.
Kjörgengi til efri deildar skal pó bundið við 35 ára aldur.
Kjósa má pann mann, sem heima á utan kjördæmis eða hefur verið innan kjör- 

dæmis skemur pn eitt ár,
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Kjörtimi.
7. gr. Hinar almennn kosningar á pingmönnum eiga venjolega að fara fram 

sjötta hvert ár.
þegar slíkar kosningar eiga fram að fara, annaðhvort fyrir pá sðk að kjðrtími 

er á enda, eða vegna þess, að alpingi er rofið, verðnr gefið út um pað opið brjef par 
sem konungur skipar fyrir að kosningarnar skulifram fara.

Kosningarnar skulu venjulega haldnar á tímabilinu frá 6. júní til 30. s. m. árið 
áður en alpingi skal koma saman.

8. gr. Kjörtíminn fyrir allar kosningar skal talinn frá 1. júní, ef ákveðið er 
samkvæmt greininni á undan, að kosningarnar skuli framfara í peim mánuði, en ef pað 
kynni að verða ákveðið, að kosningarnar skuli framfara á ððrum tíma árs, skal nákvæm- 
ar sagt fyrir um pað í fyrnefndu opnu brjefi, frá hvaða degi kjðrtíminn skuli talinn.

9. gr. Ef kjósa parf einstakan alpingismann, gildir hin nýja kosning fyrir svo 
langan tíma, sem sá átti eptir, er frá fór.

II. kafli.
Kosnlngar til efri delldar.

Kj'órdœmi og kjörstjórnir.
10. gr. Landið allt er eitt kjðrdæmi, par sem kjósa skal af sýslunefndum og 

og bæjarstjórnum 12 menn til efri deildar alpingis eptir reglum peim, sem bjer fara á 
eptir.

11. gr. Ráðgjafi sá, er fyrir löggæzlumálum stendur, skipar 3 menn í Keykja- 
vík í kjörstjórn. Skal hún kjósa sjer formann.

pingmannaejni.
12. gr. Enginn getur orðið fyrir kosningu, pegar kjósa á pingmena til efri 

deildar, nema bann hafi skriflega boðið sig frapi til kosningar. Eramboðið skal hann 
senda til ráðgjafa pess, er fyrir Iöggæzlumálum stendur, í sfðasta lagi fyrir 
næstu febrúarmánaðarlok áður en kosningin á fram að fara; pessu framhoði skal fylgja 
yfirlýsing pess, að hann bjóði sig eigi fram til pingmennsku í neðri deild.

Að öðru leyti gildir um pingmannaefni til efri deildar pað, sem tekið er fram 
um pingmannaefni til neðri deildar í 37. gr.

Kosninqar.
13. gr. Bæjarstjómin í Reykjavík, og bver sýslunefnd kýs á fundi pá 12 ping- 

menn, sem kjósa skal til efri deildar, pó pannig, að 2 menn úr bæjarstjórn Isafjarðar- 
kaupstaðar kjósa með sýslunefnd ísafjarðarsýslu, 2 menn úr bæjarstjórn Ákureyrar með 
sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu og 2 menn úr bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar með sýslu- 
nefnd Norður-Múlasýslu. Bæjarstjórnirnar kjósa pessa menn úr sínnm flokki.

14. gr. Oddviti sýslunefndarinnar skal með 4 vikna fyrirvara boða sýslunefnd- 
armennina á fund, er kjósa skal pingmenn til efri deildar. Ef bæjarfulltrúar eiga að 
taka pátt í kosningunni með sýslunefnd, tilkynnir hann og með sama fyrirvara hlutað- 
eigandi bæjarstjórnaroddvita sfund og stað fnodapns, ep hanp sfðan peim bæjarfulltrú-
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um, sem eiga að taka pátt í kosningunni. - Á sama hátt hoðar oddviti bæjarstjórnar- 
innar I Reykjavfk bæjarfulltrúana til kjörfundar.

15. gr. Kjörfundurinn skal haldinn í heyranda hljóði og mega sýslunefndar- 
mennirnir og hlutaðeigandi bæjarfulltrúar ræða um kosninguna á undan og leggja spurn- 
ingar fyrir pingmannaefni, ef pau hafa mætt á fundinum.

16. gr. Oddviti semur skrá yfir pá, sem eiga að taka pátt í kosningunni, stýr- 
ir atkvæðagreiðslunni og ritar við nafn hvers nöfn peirra pingmannaefna, sem hann kýs, 
Oddviti greiðir atkvæði síðast. Atkvæðaskráin og annað, er fram fer við kosninguna, 
nema ræðuhðld, innfærist í gjörðabók sýslunefndarinnar og í Reykjavík í gjörðabók bæj- 
arstjórnarinnar. Oddviti og aðrir, er kjósa, skulu síðan rita nöfn sín undir kosningar- 
gjörðina.

17. gr. Með fyrstu póstferð, sem fellur eptir kosninguna eða annari áreiðanlegri 
ferð, sem fellur eigi síðar, skal oddviti senda áðurnefndum ráðgjafa eptirrit af kosning- 
argjörðinni. Skal ráðgjafinn pegar senda formanni kjörstjórnarinnar eptirrit pessi. Jafn- 
skjótt sem bann hefur fengið eptirrit af öllum kosningargjörðunum, kveður hann kjörstjórnina 
til fundar, par sem hún telur saman atkvæðin, er hvert pingmannsefni hefur fengið. 
Eru petr rjett kosnir alpingismenn til efri deildar, er flest atkvæði hafa fengið. Hafi 
tveir eða fleiri fengið jöfn atkvæði, ræður hlutkesti, hver peirra skuli vera pingmaður.

18. gr. Kjörstjórnin sendir pegar hverjum sem kosinn er kjörbrjef, er skal vera 
samið eptir fyrirmynd, sem ráðgjafi gefur út, og skal kjörstjórnin rita undir pað nöfn 
sfn.

19. gr. Eormaður kjörstjórnarinnar skal í síðasta lagi 8 dögum eptir að hún 
hefur taliö saman atkvæðin, senda ráðgjafa eptirrit af kosningargjörðunum. Ráðgjafi fær 
síðan alpingi, er pað kernur saman, eptirrit petta ásamt skýrslum peim, sem honum 
hefur pótt ástæða til að útvega.

Kjörskrár.
20. gr. Hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn skal semja og halda kjör- 

skrár yfir pá menn í hverjum hreppi eða bæ, sem kosningarrjett hafa, og skal kjörskrá- 
in sampykkt á lögmætum fundi hreppsnefndarinnar eða bæjarstjórnarinnar.

21. gr. Á kjörskrárnar skal setja í sjerstaka dálka fullt nafn kjósenda, aldur 
peirra, stjett og heimili, og skal á skránum vera rúm, par sem rituð verði atkæða- 
greiðsla kjósenda. Á hverri kjörskrá skal raða niður nöfnum kjósenda eptir stafrófsröð.

22. gr. Kjörskrárnar skulu samdar einu sinni á ári hverju; skulu pær kjörskrár 
Iagðar til grundvallar, sem pá eru í gildi, en peir kjósendur úr felldir, sem síðan eru 
dánir eða hafa flutzt burtu eða misst kosningarrjett sinn (2., 3., 4. og 5. gr.), og peim 
bætt við, sem slðan hafa öðlazt kosningarrjett eða fyrir 6. júní fullnægja peim skil- 
yrðum, sem sett eru um aldur og heimili. Enn fremur skulu peir, sem að vísu hafa 
enn ekki fullnægt peim skilyrðum, sem síðast var getið, en sem vænta má að muni full- 
nægja peim einhverntíma á pví ári, sem kjörskrárnar skulu gilda fyrir, teknir upp á 
skrá qjer, og skal um leið tilgreina pann dag á árinu, er peir annaðhvort verða fullra 
26 ára að aldri, eða hafa verið heimilisfastir í kjördæminu 1 ár.

23. gr. Kjörskrárnar skulu Ieiðrjettar í janúarmánuði ár hvert. Efasemdum 
peim, sem pá kunna að koma fram, skal hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn 
skera úr, pá er búið er að fa skýringar um málið.
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24. gr. Frá 1. til 21. febrnar, að báðum pessum dögum meðtöldum, skulu 
kjörskrárnar liggja öllum til sýnis á peim stað, sem er hentugur fyrir hreppsbúa eða 
bæjarbúa, eða eptir atvikum á fleiri slíkum stöðum. Staðfest eptirrit af skránum má 
hafa til að leggja fram. Hvenær og hvar skrárnar verða lagðar fram, skal rækilega birta 
að minnsta kosti með 14 daga fyrirvara við kirkjufund eða á annan pann hátt, sem
vant er að birta almennar auglýsingar par á staðnum. ,

25. gr. Áður en 8 dagar eru liðnir frá peim tíma, er kjörskrámar hafa legið 
til sýnis, skal hver sá, er ætlar, að sjer sje ranglega sleppt af skránni, eða að einhver
sje par, sem eigi hafi rjett til pess að standa par, bera upp fyrir oddvita hlutaðeigandi < 
sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar tilmæli sín um að verða tekinn upp á skrárnar, eða 
kröfu sína um, að uafn hins verði dregið út, og skulu til færðar ástæður pær, sem kraf- 
an er byggð á. Nu er kjósandi fjarverandi úr hreppnum eða bænum um pennan tíma, 
og má hver annar kjósandi, sem vill, kæra pað fyrir hans hönd, ef honum hefur sleppt 
verið af kjörskrá.

26. gr. Aðfinningum peim við kjörskrámar, sem pannig eru komnar fram 
skulu hlutaðeigandi sreitarstjórn eða bæjarstjórn skera úr á opinberum fundi, sem hald- 
inn skal vera áður en 3 næstu vikur eru liðnar. Til pess fundar skulu með 8 daga 
fyrirvara brjeflega kvaddir hver í sínu lagi bæði peir, sem fram bafa komið með að- 
finningar, og peir, sem mælt er á móti, og skal hinum síðar nefndu um leið skýrt frá, 
bver mótmæli komin sjeu fram gegn peim. Samkvæmt peim skjölum, sem málspartarnir 
leggja fram, og framburði peirra vitna, sem peir leiða, skal leggja úrskurð á ágreining 
pann, sem fram er kominn, og hann ritaður með fám orðum í hina venjulegu gjörða- 
bók hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar. J>egar búið er að leiðrjetta kjör- 
skrárnar samkvæmt pessu, skal oddviti htutaðeigandi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar 
rita riafn sitt undir pær. Eptir petta verður á pvi ári engin breyting gjórð á kjör- 
skránum, nema dómur sje á undan geuginn (29. gr.).

27. gr. J>á er búið er að leiðrjetta kjörskrárnar, skulu pær alstaðar nema í 
kaupstöðum samdar í tvennu lagi, og skal oddviti hlutaðeigandi sveitarstjórnar tafarlaust 
senda aðra skrána oddvita peirrar sýslunefndar, sem í hlut á; en hann skal fyrir marz- 
mánaðarlok skýra ráðgjafa peim, sem hlut á að máli, frá, hvort hann hafi tekið við öll- 
um kjörskránum, en ef svo er eigi, hverjar vanti. Fyrir sama tíma skulu oddvitar bæj- 
arstjórna í kaupstöðum skýra ráðgjafa frá, hvort skrárnar sjeu leiðrjettar.

28. gr. Hafi sýslumaður ekki fengið skrárnar í ákveðna tíð, skal hann sekta
hlutaðeigandi hreppsnefnd, ef drátturinn er henni að kenna, og tafarlaust krefja hana *
um skrárnar. Sams konar umsjónar- og aðhalds-vald, sem sýslumenn hafa gagnvart 
hreppsnefndum, skal ráðgjafi hafa gagnvart sýslumönnum og oddvitum bæjarstjórna.

Nú hefur ráðgjafi eigi fengið tilkynning frá sýslumanni eða bæjarfógeta í á- 
kveðna tíð, og skal hann pá sekta sýslumann eða bæjarfógeta hæfilegum sektum, ef 
peim verður gefin sök á drættinuin.

Verði pað uppvíst, að kjörskrámar sjeu ekki leiðrjettar á lögskipaðan hátt, skal 
hann par að auki tafarlaust gjöra pær ráðstafanir, sem fyrir skipaðar eru í lögunum, 
að við lögðum hæfilegum pvingunarsektum. pegar slíkt kemur fyrir, hefur ráðgjafinn 
vald til að stytta sjerhvern lögákveðinn frest.

29. gr. Sá, sem er óánægður með úrsknrð pann, er synjar honum kosningar- 
rjettar, má heimta að sjer verði fengið eptirrit af drskurðinum kauplaust, og getur hann
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látið málið ganga til dóms og Jaga. Mál út af þessu skal farið með sem gestarjettai- 
máL Málspartarnir eru fyrir undirrjetti undanpegnir pví að greiða rjettargjöld, og skal 
valdstjórnin skipa mann fyrir hönd sveitarstjórnarinnar eða bæjarstjórnarinnar, sem stefnt 
er. Verði pað dæmt, að sá, sem í hlut á, eigi kosningarrjett, skal taka hann upp á 
kjörskrána jafnskjótt sem hann leggur fram eptirrit af dóminum.

30. gr. Kjörskrárnar gilda frá 6. júní til 5. júuí árið eptir. Samkvæmt pess- 
um skrám skulu allar kosningar til alpingis fram fara á pví ári, pó pannig, að pess 
verði gætt, að peir menn, sem á aukaskránni eru (22. gr.), pví að eins hafa rjett til pess 
að greiða atkvæði, að peir fyrir kosningardaginn hafi fullnægt peim skilyrðum, sem sett 
eru um aldur og heimili. Ef kosning kemur fyrir optar en einu sinni á ári, skal ept- 
irrit af skránum, sem staðfest sje af sveitarstjórn eða bæjarstjórn, vera á reiðum hönd- 
um til afnota við hina nýju kosningu.

(

III. kafli.
Kosningar til neðri deiidar.

Kjördœmi og kjörstjórnir. í

31. gr. . Sjerhvert sýslufjelag og bæjarfjelag á landinn skal vera kjördæmi út af I
fyrir sig og kjósa einn pingmann, nema Austur- og Vestur-Barðastrandarsýsla skulu báð- j
ar vera eitt kjördæmi og kjósa einn piugmann. j

32. gr. Fyrir hvert kjördæmi skal setja kjörstjórn. Skal í kaupstöðum oddviti 
bæjarstjórnarinnar vera oddviti kjörstjórnarinnar og skulu að auki vera í henni 2 
menn, sem bæjarstjórnin kveður til, eiun úr sínum flokki og einn úr fiokki kjós- 
enda, en í hinum kjördæmunum er sýslumaður oddviti kjörstjórnarinnar og eru í 
henni að auki einn af sýslunefndarmönnum og einn af kjósendum, sem sýsiunefndin 
kýs.

33. gr. Heimilt skal amtsráðum að fjölga kjörstöðum í sýslu hverri eptir ósk- 
um og tillögum sýslunefnda. J>ó skulu kjörstaðir aldrei vera fleiri en 3 í sýslu. Á 
kjörstöðum pessum skal kjörstjórn sýslunnar mæta.

34. gr. Oddviti kjörstjórnar stendur fyrir öllum undirbúningi undir sjálfa kosn- 
inguna og sjer um að kjörskrárnar sjeu við á kjörpinginu.

35. gr. Kjörstjórnin heldur kjörbók, par sem bóka skal, að fram hafi verið 
lagðar kjörskrárnar og pau brjef, er til hennar eru komin. í kjörbókina skal rita hið 
helzta af pvi, er fram fer á kjörþinginu, en par með skal pó eigi telja ræður pær, sem 
haldnar verða. Kjörstjóinin skal rita nöfn sín undir kjörbókina og skulu í kaupstöðun- 
um bæjarstjórnirnar geyma hana, en annarstaðar sýslunefndirnar.

í síðasta lagi 8 dögum eptir kosninguna skal oddviti kjörstjórnarinnar senda ráð- 
gjafa staðfest eptirrit af pví, sem ritað er í kjörbókina um kosningu pá, sem fram hefur 
faríð. Ráðgjafi fær síðan aipingi, er pað kemur saman, eptirrit petta ásamt skýrslum 
peim, sem honum hefur pótt ástæða til að útvega.

þingmanna-efni.
36. gr. Enginn, sem ekki mætir sjálfur á kjörpingi, bvort heldur hann á heim
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ili innari kjördæmis eða utan, getur orðið fyrir kosningu, þegar kjósa á alþingismann, 
uema 1 eða fleiri af kjósendum í kjördæminu, í síðasta lagi fyrir náttmál kvöldinu fyrir 
þann dag, er kosningin skal fram fara, hafi skriflega skýrt oddvita kjörstjórnarinnar frá, 
að hann taki við kosningu og lýsi yfir því, að þeir vilji mæla fram með honurn til 
þeirrar kosningar, sem til stendur, og skal þar með fylgja skrifleg yfirlýsing frá þeim, 
sem í hlut á, um að hann sje fús til að taka á móti kosningu, og að hann hafi eigi 
boðið sig fram til kosningar í hokkru öðru kjördæmi, er eigi hafi þá þegar hafnað fram- 
boði hans.

Nú vilja nokkrir kjósendur kjósa til alþingismanns einhvern þeirra, sem á 
kjörþingi eru, skal hann þá gefa kost á sjer áður en kosning byrjar, svo að odd- 
viti kjörstjórnarinnar viti, að hann vill við kosningu taka, og geti boðið. hann 
fram.

37. gr. pað er eigi nauðsynlegt, að kjörgengi þingmannaefna sje sannað fyrir 
kjörstjórninni. Komi fram við kosninguna mótmæli gegn kjörgengi þeirra, getur kjör- 
stjórnin að vísu eigi bannað umræður um það, en heldur efcki fyrir þá sök skorazt 
undan að bjóða þá fram til kosningar. Alþingi fellir úrskurð um kjörgengi þeirra, sem 
kosnir eru.

38. gr. Veröi það uppvíst, að eitthvert þingmannsefni hafi gefiö kost á sjer 
í fleirum en einu kjördæmi, er sú kosning eða þær kosningar ógildar, sem hann 
kann að verða fyrir, nema því að eins að skilyrði því, sem sett er í 36. grein, sje 
fullnægt.

Kjörfundir og kosningar.
39. gr. Kosningar fara fram í kjördæmi hverju á kjörþingi og má hver koma 

þar er vill.
40. gr. Sýslonefnd ákveður kjörstað og skal hann veca á þeim þingstað, sem 

næstur er miðju kjördæminu, nema öðru vísi sje ákveðið samkvæmt 33. gr.
41. gr. Oddviti kjörstjórnarinnar skal tiltaka dag og klukkustund, er kjörþingið 

skal haldið, og auglýsa með 4 vikna fyrirvara á kirkjufundum eða á annan venjulegan 
hátt kjörþingstaðinn og hvenær kjörþingið skal haldið.

42. gr. Oddviti kjörstjórnar setur kjörþingið og les upp hið opna brjef eða þann 
úrskurð landstjóra, er fyrirskipar kosninguna. Hann nefnir sfðan nöfn þess eða þeirra 
þingmannaefna, sem boðið hafa sig fram, og svo þeirra kjósenda, sem mæla fram með 
kosningu þeirra, og skorar á þá að ganga fram og kannast við meðmælingu sína. Sjeu 
þeir eigi komnir á fund, og hafi eigi tjáð forfoll, sem kjörstjórnin álítur gild, eða ef 
þeir skorast undan að standa við hina skriflegu meðmælingu sína, verður hún eigi tekin 
til greina, og ef þannig má álfta, að einhver af þeim, sem gefið hafa til kynna, að þeir 
taki við kosningu, hafi eigi lengur meðmælingu til kosningar frá neinum kjósenda í 
kjördæminu, getar hann eigi orðið boðinn fram til kosningar. — Kjósendur þeir, sem 
eru á fundi og standa þar við meðmælingu sfna með einhverju þingmannsefni, eiga rjett 
á að taka til máls, og hið sama er um þau þingmannaefni, sem boðin eru fram til 
kosningar. Að öðru leyti má bjóða þingmannsefni fram til kosningar, þótt eigi sje 
hann sjálfur á kjörþingi. Enn frernur er sjerhverjum kjósanda, sem er viðstaddur, heimilt 
að leggja spurningar fyrir þá kjósendur, sem mæla fram með einhverjum til kosningar, 
og eins fyrir þingmannaefni þau, sem eru á fundinum, og er þeim sömuleiðis heimilt
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að 8vara spnrningunum. þó má eigi bera npp neina slíka spnrningn fyr en meðmæl- 
endnm og þeim pingmannaefnum, sem ern viðstödd, befnr verið gefinn kostur á að taka 
til máls. Kjósendur þeir, er mæla fram með einhverjum til kosningar, og pingmanna- 
efni, sknlu látin taka til máls eptir stafrófsröð upphafsstafa.

Oddviti stýrir nmræðunum og skal sjá um, að bæði pær og kosningin fari fram 
í góðri reglu. Enginn af kjörstjórum má tala með eða móti kosningu nokkurs ping- 
mannsefnis. Bjóði nokknr ór kjörstjórn sig fram til kosningar, skal hann pegar úr 
kjörstjórn víkja, og hinir, sem eptir verða, kjósa annan mann í hans stað.

Oddviti slítur umræðunum, pegar honum pykir það við eiga, og skorar hann 
síðan á kjósendur að ganga til kosningar með pví að gefa atkvæði sitt einu af peim 
pingmannaefnum, sem boðin hafa verið fram til kosningar. þótt eigi sjeu fleiri en eítfc 
þingmannsefni í boði, skal atkvæðagreiðsla pó fram fara.

43. gr. Kjörstjórnin ákveður, í hvaða röð hrepparnir kjósa ; kjósendur úr hverj- 
um hreppi greiða atkvæði eptir stafaröð á kjörskránni. Enginn getur neytt kosningar- 
rjettar síns, nema hann sjálfur komi á kjörping.

44. gr. Oddviti kjörstjórnarinnar á eigi pátt í pví að taka við atkvæðum. 
Annar meðkjörstjóranna ritar, eptir að hann hefur kannazt við kjósendurna, nafn pess 
þingmannsefnis, sem kjósandi greiðir atkvæði sitt, við hliðina á hans eigin nafni í sjálfri 
kjörskránni. Hinn meðkjörstjórinn ritar á sjerstaka atkvæðaskrá nafn kjósenda við hlið- 
ina á nafni pess pingmannsefnis, sem hann hefur gefið atkvæði sitt. Aður en kjósand- 
inn gengur frá, skal lesa upp fyrir honum bæði hans eigið nafn, og nafn pess, sem 
hann hefur kosið, til tryggingar pví, að rjett sje ritað á báðar skrárnar og að pví beri 
saman hvoru við annað.

f>egar engir fleiri kjósendur gefa sig fram, til pess að greiða atkvæði, skal odd- 
viti hátt og snjallt skora á pá kjósendur, sem eigi hafa greitt atkvæði, að gjöra pað, og 
skal hann um leið setja stuttan frest til pess; en frestur pessi má pó ekki, hvernig sem 
á stendur, vera skemmri en svo, að 2 klukkustundir líði frá pví, að kosningargjörðin 
byrjaði, og pótt sá frestur sje liðinn, skal eigi atkvæðagreiðslu lokið meðan kjósendur 
gefa sig fram til hennar án pess að hlje verði á.

pegar engir fleiri kjósendur æskja að taka pátt í kosningunni, samkvæmt pví, 
sem sagt er, færa kjörstjórarnir (sjeu peir kjósendur) inn atkvæði sjálfra sín og rita nöfn 
sin bæði undir kjörskrána og atkvæðaskrána, og er pá atkvæðagreiðslu lokið.

45. gr. J>ar sem einn kjörstaður að eins er í kjördæmi, skal svo að fara að 
talin sje saman atkvæði, pegar er kjörskrár hafa verið bornar saman við atkvæðaskrána. 
Er pá sá kosinn pingmaðnr fyrir pað kjördæmi, er flest atkvæði hefur hlotið. Sje svo, 
að fleiri hafí fengið jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti ráða, hver peirra skuli vera ping- 
maður.

Nó eru tveir kjörstaðir eða þrír í sýslu, og skal pá kjörstjórnin telja saman á 
síðara kjörstaðnum, ella hinum síðasta, ef prír eru kjörstaðirnir, öll pau atkvæði, er 
greidd hafa verið á kjörstöðum sýslunnar. Er pá sá rjett kjörinn pingmaður, er fengið 
hefur flest atkvæði.

1 kjörbóki»a skal skráð, hver úrslit kosning hafi fengið og skal oddviti kjör- 
stjórnarinnar lýsa yfir pví fyrir pingheiminum. Sömuleiðis skal hann svo fljótt, sem 
verða má, tilkynna kosninguna þeim, sem kjörinn er, sje hann eigi viðstaddnr. At- 
kvæðaskrárnar skal leggja við kjörbókina og skal öll kjörstjórnin rita nöfn sín undir.
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46. gr. Kjðrstjórnin fær hverjum, sem kosinn er, kjörbrjef. Skal pað samið 
samkvæmt fyrirmynd, sem ráðgjafinn segir fyrir um, og skal kjörstjómin rita undir pað 
nöfn sín.

ÍPO

IV. kafli.
Samefginlegar ákvarðanir nm kostnað o. fl.

47. gr. Alpingismenn fá í endurgjald 6 kr. fyrir hvern dag hæði fyrir pann 
tima, sem peir þurfa til ferðarinnar til alpingis og frá pví, og fyrir pann tíma, sem 
peir eru á alpingi. Sömuleiðis fá þeir endurgoldinn ferðakostnað eptir reikningi, sem 
nefnd, kosin af hinu sameinaða alpingi, úrskurðar, og forseti í hlutaðeigandi pingdeild 
ávísar. pessi útgjöld greiðast úr landssjóðnum.

48. gr. Kjörstjórnir við kosningar til neðri deildar mega, annarstaðar en í 
kaupstöðum, reikna sjer fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakostnað samkvæmt tilsk. 
um sveitarstjórn á íslandi 4. maí 1872, 33. gr., pannig að útgjöldin greiðist úr sýslu- 
sjóðnum. Ef annar kostnaður verðnr við kosningarnar, t. a. m. til prentunar kjörskránna, 
til auglýsinga o. fl., skal einnig greiða hann úr sýslusjóðnum. í kaupstöðunum skal 
greiða útgjöld pessi úr sjóði bæjarins.

49. gr. Vanræki nokkor störf pau, sem honum eru á hendur falin með lögum 
pessum, skal hann sæta 25 til 500 króna sektum, ef pyngri hegning liggur eigi við 
samkvæmt lögum.

50. gr. pá er lög pessi öðlast gildi, eru eldri lög og ákvarðanir um kosningar 
til alpingis úr lögum numin.

Nð. 100. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um löggilding fjelags með takmarkaðri hluthafa ábyrgð o. <
s. frv. Frá meiri hluta nefndarinnar.

1. Við 3. gr. í staðinn fyrir: „stál- eða járnbraut11 komi: „stál- eða járnbrautir**.
2. — 3. — c. í staðinn fyrir: „út úr brautinni“ komi: „út úr brautunum". 4
3. — 3. — niðurl. í staðinn fyrir: „til byggða i Árnessýslu, hefur það fyr-

irgjört þessum rjetti sínum" komi: „til byggða f Ámes- 
sýslu austanfjalls og hafið lestaferðir á henni, hefur það 
fyrirgjört öllum þeim rjettindum, sem lög þessi heimila".

4. — 7. — í staðinn fyrir: „niður komið“ komi: „niður komið og varðveita
það svo, að það eigi skemmist fyrir handvömm“.

5. — 9. — Á eptir orðunum: „öðrum byggingum þess“ bætist inn f: „að
svo miklu leyti nauðsynlegt er til þess að það geti lagt brautir 
sfnar og haldið uppi ferðum á þeim“.

6. — 30. — Aptan við orðin: „silfri eða seð1um“ bætist: „ef krafizt er dönsk-
um eða íslenzkum“.

7. ’ — 42- — b. Á eptir orðunum: „til 15. nóvember ár hvert“ bætjst inn í;
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„Alþingi ákveður viðkomustaði strandferðaskipsins, en fjelag- 
ið ræður að öðru leyti ferðaáætlun þess“.

8. — 44. — Upphaf greinarinnar orðist svo: „Ef fjelagið hefur eigi byrjað 
að leggja hina áskildu jámbraut, áður 3 ár sjeu liðin“,

Ed. 101. Breytingartillögur
við frv. til laga um kirkjugjald. Frá G. Vigfússyni.

1. Við 4. gr. Fyrir orðin »skyldulið sitt . . . úr sveitarsjóðit komi: »og skyldn-
lið sittt.

2. — 5. — Eptir orðunum »hvítri ull, smjörit bætist inn í: »tólgt.

Nd. 102. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um löggilding fjelags með takmarkaðri hluthafa ábyrgð, 
rjettindi þess og skj ldur, til að halda uppi siglingum milli íslands og útlanda og 
f kring um strendur íslands og til að leggja járnbraut á íslandi, o. fl. Frá Guð- 
jóni Guðlaugssyni.

1. við 42. gr. 1. í stað: „50,000“ komi: „75,000“.
2. — — — - í stað orðanna: „frá Reykjavfk að minnsta kosti austur að

pjórsá“ komi: „frá Reykjavik eða Akranesi, eða einhverjum 
stað þar nálægt, um Kjósar- og Gullbringusýslu, Borgarfjarð- 
ar-, Mýra-, Stranda-, Húnavatns-, Skagafjarðar- og Eyjafjarðar- 
sýslu.

3- — — — - í stað orðanna: „sex sinnum á viku á tfmabilinu frá 15. aprfl
til 15. nóvember“, komi: „tvisvar sinnum á viku á tfmabilinu 
frá 15. maf til 15. október11.

4- — — — - Önnur málsgrein orðist þannig: Árgjald þetta greiðist þann-
ig: „Landssljórnin skal greiða fjelaginu árlega upphæð, er 
standi f sama hlutfalli við nefndar 75,000 krónur, sem lengd 
hinnar lögðu brautar við alla hina fyrirhuguðu brautarlengd 
allt norður á Akureyri, en þegar brautin er fullgjör þangað, 
greiðist allt hið tiltekna árgjald. Öll skal brautin fullgjör og 
ferðir hafnar á henni áður en 10 ár eru liðin frá því lögþessi 
öðlast gildi, ella hefur fjelagið fyrirgjört rjettindum þeim, sem 
lög þessi heimila því“.
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Nd. 103. Nefadarálit
í málinu: Frumvarp til laga um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma á íslandi.

Vjer undirskrifaðir, er hin heiðraða neðri deild hefur kosið í nefnd til að íhuga
frumvarp petta, leyfum oss bjer með að láta nppi álit vort nm málið.

Engum getnr blandast hngur nm, hve áríðandi það sje, að gjöra allt sem unnt
er til að stemma stigu fyrir útbreiðslu næmra sjúkdóma. En eins og raun hefur gefið *
vitni um, vantar mikið á, að lögin veiti nauðsynlegt aðhald í pessu efni. í nefndinni 
kom pað pví fyrst til umræðu, hvort eigi væri ástæða til að endnrskoða sóttvarnarlögin 
í heild sinni. En með pví nefndin sá fram á, að hún gæti eigi leyst svo yfirgripsmikið 1
starf af hendi á peim stutta tíma, er hún hefur til umráða, hvarf hún aptur frá peirri 
fyrirætlun, enda komst hún að peirri niðurstöðu, að hinum gildandi lögum frá 17. des.
1875 og 24. okt. 1879 um mótvarnir gegn pví, að drepsóttir flytjist til landsins frá út- 
löndum, 3je eigi svo ábótavant, að ekki megi við pau una, ef peim er dyggilega fram 
fylgt. Aptur á móti kom nefndinni saman um, að ákvarðanir pær, er tilskipun 8. fe- 
brúar 1805 hefur inni að halda um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma innanlands, 
sjeu engan veginn fullnægjandi, og að frumvarp pað, sem hjer liggur fyrir, feli í sjer 
mikla umbót á hinni eldri löggjöf um petta efni.

Nefndin vill pví ráða hinni heiðruðu deild til að sampykkja frumvarpið með 
pessum breytingum:
1. Við 1. gr. Á eptir orðunum »í pví hjeraði< bætist inn í: eða bæjarfjelagi.
2. — 1. — önnur málsgrein orðist pannig: Fyrir tilkynning pessa greiðist borgun úr

sveitarsjóði eptir reikningi, er hreppsnefndin sampykkir.
3. — 4. — Eyrir »skal læknir tilkynna pað« o. 8. frv. til enda gréinarinnar komi:

skal lögreglustjóri svo fljótt sem verða má senda landshöfðinga tilkynning 
um pað með umsögn hlutaðeigandi læknis. Sje um yfirgripsmiklar sótt- 
vamir að ræða, gjörir landshöfðingi með samráði við landlækni nauðsyn- 
legar ráðstafanir um framhald peirra.

4. - 5. - Á eptir »sýslusjóði« bætist inn í: eða bæjarsjóði.
5. — 5. — Fyrir »ef hann fer eigi fram úr 100 kr. á ári« o. s. frv. til enda grein-

arinnar komi: allt að 100 kr. á ári. En það sem kostnaðurinn fer fram « 
úr 100 kr. greiðist úr landssjóði.

Alpingi 16. ágúst 1894.
pórhallur Bjarnarson Ólafur Briem Einar Jónsson g

formaður. skrifari. framsögumaður.

Ed. 104. Frumvarp
til laga um búsetu fastakaupm&nna á íslandi. Eins og pað var samþykkt við 3. nmr. í n. d.

1. gr. Enginn má framvegis stofna nje reka fasta verzlnn hjer á landi, nema hann 
sje hjer búsettur, haldi hjer dúk og disk.

2. gr. Kaupmenn peir, sem nú eiga fastar verzlanir hjer á landi, en eru bú- 
settir erlendis, skulu þó, meðan þeir eiga þær, mega reka slíkar verzlanir á þann hátt, 
sem lög hingað til hafa leyft.

3. gr. Sá sem gjörir sig sekan í broti eða yfirhylmingu gegn lögum þessum, 
Bkal sæta 200—5000 kr, sektum, er renna f landssjóð. Skulu v6rzlunarhús bans, skip,
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Verzlunaráhöld og vórur, sem yfirhylmingin nœr yfir, og finnast hjer álandi, gjörðarupp- 
tækar, og andvirði þeirra renna í landssjóð.

4. gr. Með mál ót af brotum gegn lögum þessum, skal farið, sera ppinber lög-
reglumál.

5. gr. Ákvarðanir þær f opnu brjefi 1. jóní 1792 og öðrum lagaboðum, aem 
koma f bága við lög þessi, eru ór gildi felldar.

Nd. 105. Frumvarp
til laga um undirbóning verðlagsskráa. Eins og það var samþykkt við 2. umr. í n. d.

1. gr. Prestur og formaður skattanefndar og þriðji maður kosinn af hreppsnefnd 
eða bæjarstjórn, skulu í hreppi hverjum eða bæjarfjelagi f samvinnu, ár hvert í október- 
mánaðarlok, semja skýrslu um verðlag á búpeningi þeim og vörutegundum, sem venja er 
að telja tii verðlagsskráa, eptir því peningagangverði, sem þeim er kunnugt um innan 
hrepps eða bæjarfjelags.

Nó er einhver tegund landaura sem hefnr ekki gengið kaupum nje sölum mót 
peningum það ár f hreppnum eða bæjarfjelaginu, skal þá setja það verð á þessa vörn- 
tegund, er semjendum verðlagsskýrslunnar kemur saman um að muni vera hæfilegt, með 
tilliti til þess, bvað só eða samskonar vörutegund hefur gengið kaupum eða sölum f næstu 
sveitum eða verzlunarstað. Nó hefur einhver vörutegund að vfsu verið seld eða keypt 
fyrir peninga, en með óvanlega lágu eða háu verði, sem sjerstakar ástæður hafa valdið, 
skal þá ekki leggja það verð til grundvallar fyrir samningi verðlagsskýrslunnar. Skýrsla 
þessi skal lögð fram til sýnis á hentugum stað f hreppnum eða bæjarfjelaginu f 2 vikur.

2. gr. Verðlagsskýrslur þessar skulu sendar hlutaðeigandi sýslumanni fyrir lok 
nóvembermánaðar ór hvert, en sýslumaður semur eptir þeim eina aðalskýrslu fyrir hjerað 
hvert, og sendir hana með tilheyrandi fylgiskjölum til stiptsyfirvaldanna, en stiptsyfir- 
völdin staðfesta verðlagsskrá fyrir hvert hjerað, og annast um prentun hennar og birtingu. 
Kostnaður við prentunina greiðist ór landssjóði.

3. gr. Verðlagsskrá gildir frá 16. mafmánaðar til jafnlengdar næsta ár, og skal 
birta hana á manntalsþingum vor það, er hón gengur f gildi.

4. gr. Numin eru ór gildi ákvæði þau f konungsórskurði 16. jólí 1817, er koma f 
bága við lög þessi og konungsórskurð 2. marz 1853.

Ed. 106. Frumvarp
til laga um kirkjugjald. (Eins og það var samþykkt við 2. umr. f efri deild).

1. gr. Kirkjutíund af fasteign og lausafje, ljóstollur, legkaup, kirkjugjald af hós- 
um, lausamannsgjald til kirkju og sætisfiskur, svo og skylduvinna við kirkjur og kirkju- 
garða, skal vera ór lögum numið.

2. gr. Gjald skal hver fermdur maður, jafnt karl sem kona, greiða til kirkju sinn- 
ar 50—120 aura á ári. Innan þessara takmarka ákveður biskup upphæð gjalduins 
fyrir hverja sókn fyrir hið fyrsta ár, sem lög þessi koma til framkvæmdar, 
en sfðan hjeraðsfundir, eptir tillögum sóknarnefnda fyrir hvert 5 ára tfmabil f senn. Nó 
fellur hjeraðsfundur niður, og ákveður biskup þá gjaldið í þvf prófastsdæmi f það sinn.

Eindagi gjaldsina er 31. október ár hvert.
3. gr. Nó tjáir sá, sem hefur aðsetur í sókninni á gjalddaga, að hann eigi Iög- 

heimili i annari sókn, skal bann þá færa fullnægjandi sönnnn fyrir því þá þegar, ella
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greiði hann gjaldið af hendi. Bjett er að hann fái það endurborgað, ef hann innan árs 
sannar, að hann á gjalddaga hafí átt lögheiinili í annari sókn og greitt þar kirkjugjald.

4. gr. Kirkjugjald skal hver húsráðandi inna af hendi til gjaldheimtumanns fyrir 
sig, skyldulið sitt og annað heimilisfólk. Nú þiggur hinn gjaldskyldi af sveit, og skal þá 
greiða gjaldið úr sveitarsjóði, ef hann eigi greiðir það sjálfur.

5. gr. Gjald til kirkju skal greiða í peningum. Ef gjaldanda brestur peninga má 
hann greiða gjaldið f innskript hjá kaupmönnum þeim, sem gjaldheimtumaður tekur gilda, 
eða í þessum aurum: sauðfjenaði, hvítri ull, smjöri, tólg, fiski eða dún, eptir því verði, sem 
sett er á aura þessa í verðlagsskrá þeirri, sem gildir á gjalddaga, enda sje það verð eigi 
hærra en gangverð á gjalddaga.

6. gr. Fyrir innheimtu á tekjum kirkna og fyrir að greiða þær af hendi í pening- 
um, má innheimtumaður taka 10 af hundraði f ómakslaun.

7. gr. Beikningsár kirkna skal vera frá 1. jan. til 31. desbr. ár hvert.
Semja skal reikninga kirkna fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert. Skal sóknar- 

prestur eða, ef hann er fjehirðir kirkjunnar, þá safnaðarfulltrúinn, rannsaka reikninginn 
og gæta þess, að allar tekjur sjeu taldar; enn fremur skal hann láta í ljósi álit um 
útgjöld þau, sem kirkjan hefur haft á árinu, og gera við reikninginn þær athugasemdir, 
sem hann finnur ástæðu til; skal sfðan reikningshaldara gefinn kostur á að svara þeim. 
Eptir það skal endurskoðari semja tillögur sínar við reikninginn. Fyrir rannsókn þessa 
má greiða 2 krónur af tekjum kirkjunnar. Fyrir lok aprílmánaðar ár hvert skulu 
reikningar kirkna ásamt athugasemdum, svörum og tillögum vera komnir til hjeraðs- 
prófasts. Bannsakar hann reikninginn og leggur hann fyrir hjeraðsfund, og sendir hann 
síðan með áliti sínu og hjeraðsfundarins til biskups til fullnaðarúrskurðar.

8. gr. Með lögum þessum eru úr gildi felld öll lagaákvæði um tíund til kirkju, 
ljóstoll og legkaup, 4.—6. gr. tilsk. 27. jan. 1847, reglugjörð 17. júlí 1782 13. gr. og 15. 
gr. að því er snertir skylduvinnu við kirkjur, 2. og 3. gr. laga 22. maí 1890 um inn- 
heimtu og meðferð á kirknafje, svo og önnur ákvæði í lögum, sem koma í bága við 
lög þesBÍ.

Ed. 107. Breytingar- og viðaukatillögur
við frurav. til laga um kosningar til alþingis. Frá nefndinni.
1. Við 12. gr. Á eptir orðunum: »til þingmennsku í neðri deildt komi: Báðgjafinn skal

senda öllum oddvitum sýslunefndanna og oddvita bæjarstjórnarinnar í 
Beykjavfk eptirrit af öllum framboðum þeim til kosningar í efri deild, 
sem hann hefur fengið, með fyrstu póstferð eptir 15. marz.

2. Fyrirsögnin: >111. kafli. Kosningar til neðri deildart setjist fyrir apcan
19- gr-
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Nd. 108. Erumvarp
til laga um kosningar til alpingis. Bins og pað var samþykkt við 3. umr. í Ed.

Jafnkjótt sem hin endurskoðaða stjómarskrá íslands hefur náð staðfestingu kon-
upg? og er komin í gildi, öðlast gildi eptirfylgjandi

Lög um kosningar til alpingis.

I. kafli.
Almennar ákvarðanir.

Kosningarrjettur og kjörgengi.
1. gr. Með peim takmörkunum, sem nákvæmar eru teknar fram hjer á eptir 

(1.—5. gr.) hafa kosningarrjett til alpingis:
a) allir búandi menn, húsmenn, borgarar, þurrabúðarmenn og aðrir húsráðendur, 

sem greiða gjald til almennra þarfa;
b) embættismenn, hvort sem þeir hafa konunglegt veitingabrjef, eða peir eru skip- 

aðir af peim, sem konungur hefur veitt heimild til pess;
c) peir, sem tekið hafa lærdómspróf við háskólann, prestaskólann eða læknaskólann 

í Eeykjavík, eða eitthvert annað pess háttar opinbert próf, sem nú er eða kann 
að verða sett, pótt ekki sjeu peir í embætti, ef peir eru ekki öðrum háðir;

d) konur pær, er sjálfstæða atvinnu reka eða á einhvern hátt eiga með sig sjálfar 
og að öðru leyti fnllnægja hinum almennu skilyrðum fyrir kosningarrjettinum. 
Enginn getur átt kosningarrjett, nema hann sje orðinn fullra 25 ára að aldri,

pegar kosningin fer fram.
2. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, nema hann hafí óflekkað mannorð, en 

sá verður eigi talinn að hafa óflekkað mannorð, sem sekur er orðinn að lagadómi um 
nokkurt pað verk, sem svívirðilegt er að almennings áliti, nema pví að eins að hann 
hafí fengið uppreist æru sinnar samkvæmt tilsk. 12. marz 1870.

3. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, sem eigi er fjár síns ráðandi eða orð- 
inn er gjaldprota.

4. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, sem piggur af sveit eða hefur pegið 
sveitarstyrk, nema hann sje annaðhvort endurgoldinn eða honum hafí verið gefinn 
hann upp.

5. gr. Enginn getur átt kosningarrjett, nema hann, pá er kosningin fer fram, 
hafí verið heimilisfastur í kjördæminu eitt ár. Sá, sem hefur fast aðsetur á fleiri 
stöðum, segir sjálfur til, á hverjum staðnum hann vilji neyta kosningarrjettar síns.

6. gr. Ejörgengur til alpingis er hver sá karlmaður, sem hefur kosningarrjett 
samkvæmt pví sem nú var sagt, ef hann

1, er ekki pegn annars ríkis eða í pjónustu pess;
2, hefur að minnsta kosti í sfðustu 5 ár verið í löndum peim í norðurálfunni, sem 

liggja undir Danaveldi.
Ejörgengi til efri deildar skal pó bundið við 35 ára aldur.
Ejósa má pann mann, sem heima á utan kjördæmis eða hefur verið innan kjör- 

dæmis skemur en eitt ár.

14
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Kjörtími.
7. gr. Hinar almennu kosningar á þingmönnum eiga venjulega að fara fram 

sjötta hvert ár.
pegar slíkar kosningar eiga fram að fara, annaðhvort fyrir þá sök að kjörtími 

er á enda, eða vegna þess, að alþingi er rofið, verður gefið út um það opið brjef, þar 
sem konungur skipar fyrir að kosningarnar skuli fram fara.

Kosningarnar skulu venjulega haldnar á tímabilinu frá 6. júní til 30. s. m. árið 
áður en alþingi skal koma saman.

8. gr. Kjörtíminn fyrir allar kosningar skal talinn frá 1. júní, ef ákveðið er 
samkvæmt greininni á undan, að kosningarnar skuli framfara í þeim mánuði, en ef það 
kynni að verða ákveðið, að kosningarnar skuli framfara á öðrum tíma árs, skal nákvæm- 
ar sagt fyrir um það í fyrnefndu opnu brjefi, frá hvaða degi kjörtíminn skuli talinn.

9. gr. Ef kjósa þarf einstakan alþingismann, gildir hin nýja kosning fyrir svo 
langan tima, sem sá átti eptir, er frá fór.

II. kafli.
Kosningar til efri deildar.

Kjórdœmi og kjórstjórnir.
10. gr. Landið allt er eitt kjördæmi, þar sem kjósa skal af sýslunefndum og 

bæjarstjórnum 12 menn til efri deildar alþingis eptir reglum þeim, sem hjer fara á eptir.
11. gr. Báðgjafi sá, er fyrir löggæzlumálum stendur, skipar 3 menn í Reykja- 

vík í kjörstjórn. Skal hún kjósa sjer formann.

pingmannaejni.
12. gr. Enginn getur orðið fyrir kosningu, þegar kjósa á þingmena til efri 

deildar, nema hann hafi skriflega boðið sig fram til kosningar. Eramboðið skal hann 
senda til ráðgjafa þess, er fyrir iöggæzlumálum stendur, í síðasta lagi fyrir 
næstu febrúarmánaðarlok áður en kosningin á fram að fara; þessu framboði skal fylgja 
yfirlýsing þess, að bann bjóði sig eigi fram til þingmennsku í neðri deild. Ráðgjafinn 
skal senda öllum oddvitum sýslunefndanna og oddvita bæjarstjómarinnar í Reykjavík <
eptirrit af öllum framboðum þeim til kosningar í efri deild, sem hann hefur fengið, með 
fyrsta pósti eptir 15. marz.

Áð öðru leyti gildir um þingmannaefni til efri deildar það, sem tekið er fram * 
um þingmannaefni til neðri deildar í 37. gr.

Kosningar.
13. gr. Bæjarstjórnin í Reykjavík og hver sýslunefnd kýs á fundi þá 12 þing- 

menn, sem kjósa skal til efri deildar, þó þannig, að 2 menn úr bæjarstjórn Isafjarðar- 
kaupstaðar kjósa með sýslunefnd ísafjarðarsýslu, 2 menn úr bæjarstjórn Akureyrar með 
sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu og 2 menn úr bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar með sýslu- 
nefnd Korður-Múlasýslu. Bæjarstjórnirnar kjósa þessa menn úr sínum flokki.

14. gr. Oddviti sýslunefndarinnar skal með 4 vikna fyrirvara boða sýslunefnd- 
armennina á fund, er kjósa skal þingmenn til efri deildar. Ef bæjarfulltrúar eiga að 
taka þátt í kosningunni með sýslunefnd, tilkynnir hann og með sama fyrirvara hlutað- 
eigandi bæjarstjórnaroddvita stund og stað fundarins, en hann síðan þeim bæjarfulltrú-
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am, sem eiga að taka pátt 1 kosningunní. — Á sarna hátt boðar oddviti bæjarstjórnar- 
innar í Reykjavík bæjarfulltráana til kjörfundar.

15. gr. Kjörfandarinn skal haldinn í heyranda hljóði og mega sýslanefndar- 
mennirnir og hlataðeigandi bæjarfalltrúar ræða am kosningana á undan og leggja sparn- 
ingar fyrir pingmftnnaefni, ef pau hafa mætt á fundinum.

16. gr. Oddwti semur skrá yfir pá, sem éiga að taka pátt í kosningunni, stýr- 
ir atkvæðagreiðslunni og ritar við nafn hvers nöfn peirra pingmannaefna, sem hann kýs, 
Oddviti greiðir atkvæði síðast. Atkvæðaskráin og annað, er fram fer við kosninguna, 
nema ræðuhöld, innfærist í gjörðabók sýslunefndarinnar og í Reykjavík í gjörðabók bæj- 
aretjórnarinnar. Oddviti og aðrir, er kjósa, sknlu síðan rita nöfn sin undir kosningar- 
gjðrðina.

17. gr. Með fyrsta póstferð, sem fellur eptir kosninguna eða annari áreiðanlegri 
ferð, sem fellur eigi siðar, skal oddviti senda áðurnefndum ráðgjafa eptirrit af kosning- 
argjörðinni. Skal ráðgjafinn pegar senda formanni kjörstjórnarinnar eptirrit pessi. Jafn- 
skjótt sem hann hefur fengið eptirrit af öllurn kosningargjörðanam, kveður hann kjöretjórnina 
til fundar, par sem hún telur saman atkvæðin, er hvert pingmannsefni hefur fengið. 
Eru peir rjett koftnir aipingismenn til efri deildar, er flest atkvæði hafa fengið. Hafi 
tveir eða fleiri fengið jöfn atkvæði, ræður hlutkesti, hver peirra skuli vera pingmaður.

18. gr. Kjöretjórnin sendir pegar hverjum sem kosinn er kjörbrjef, er skalvera 
samið eptir fyrirmynd, sem ráðgjafí gefur út, og skal kjörstjóinin rita undir pað nöfn 
sín.

19. gr. Eormaður kjörstjórnarinnar skal í síðasta lagi 8 dögam eptir að hún 
hefur talið saman atkvæðin, senda ráðgjafa eptirrit af kosningargjörðunom. Ráðgjafi fær 
síðan alpingi, er pað kemur saman, eptirrit petta ásamt skýrslum peim, sem honum 
hefur pótt ástæða til að útvega.

III. kafli.
' Kosningar til neðri deildar.

Kjördœmi og kjörstjórnir.
Kjörskrár.

» 20. gr. Hlntaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn skal semja og halda kjör-
skrár yfir pá menn í hverjum hreppi eða bæ, sem kosningarrjett hafa, og skal kjörskrá- 
in sampykkt á lögmætum fundi hreppsnefndarinnar eða hæjarstjórnarinnar.

21. gr. Á kjörskrárnar skal setja í sjerstaka dálka fullt nafn kjósenda, aldur 
peirra, stjett og heimili, og skal á skránum vera rúm, par sem rituð verði atkæða- 
greiðsla kjósenda. Á hverri kjörskrá skal raða niður nöfnum kjósenda eptir stafrófsröð.

22. gr. Kjörskrárnar skulu samdar einu sinni á ári hverju; skulu pær kjörekrár 
lagðar til grnndvallar, sem pá eru í gildi, en peir kjósendur úr felldir, sem síðan eru 
dánir eða hafa flutzt burtu eða misst kosningarrjett sinn (2., 3., 4. og 5. gr.), og peim 
bætt við, sem síðan hafa öðlazt kosningarrjett eða fyrir 6. júní fullnægja peim skil- 
yrðum, sem sett eru um aldur og heimili. Enn fremur skulu peir, sem að vísu hafa 
enn ekki fullnægt peim skilyrðum, sem síðast var getið, en sem vænta má að muni full- 
nægja peim einhverntíma á pví ári, sem kjörskrárnar skulu gilda fyrir, teknir upp á 
skrá sjer, og skai um leió tilgreina pann dag á árina, er peir annaðhvort verða fullra 
25 ára að aldri, eða hafa verið heimilisfastir í kjördæminu 1 ár.
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23. gr. Kjðrskrárnar skulu leiðrjettar { janúarmánuði ár hvert. Efasemdum 
peím, sem pá kunna að koma fram, skal hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn 
skera úr, pá er búið er að fá skýringar nm málið.

24. gr. Erá 1. til 21. febrúar, að báðum pessnm dögum meðtöldum, skulu 
kjörskrárnar liggja öllum til sýnis á peim stað, sem er bentugur fyrir hreppsbúa eða 
bæjarbúa, eða eptir atvikum á fleiri slíknm stöðum. Staðíest eptirrit af skrínnm má , 
hafa til að leggja fram. Hvenær og bvar skrárnar verða lagðar fram, skal rækilega birta
að minnsta kosti með 14 daga fyrirvara við kirkjufund eða á annan pann hátt, sem 
vant er að birta almennar auglýsingar par á staðnum. •

25. gr. Áður en 8 dagar ern liðnir frá peim tima, er kjörskrárnar bafa legið
til sýnis, skal hver sá, er ætlar, að sjer sje ranglega sleppt af skránni, eða að einhver 
sje par, sem eigi hafi rjett til pess að standa par, bera upp fyrir oddvita hlntaðeigandi 
sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar tilmæli sín um að verða tekinn upp á skrárnar, eða 
kröfn sína um, að uafn bins verði dregið út, og skulu til færðar ástæður pær, sem kraf- 
an er byggð á. Nú er kjósandi fjarverandi úr hreppnum eða bænnm um pennan tíma, 
og má hver annar kjósandi, sem vill, kæra pað fyrir bans hönd, ef honnm hefur sleppt 
verið af kjörskrá. '

26. gr. Aðfinningum peim við kjörskrárnar, sem pannig eru komnar fram, 
skal hlutaðeigandi sveitarstjórn eða bæjarstjórn skera úr á opinberum fundi, sem hald- 
inn skal vera áður en 3 næstu vikur ern liðnar. Til pess fundar skulu með 8 daga 
fyrirvara brjeflega kvaddir hver í sínu lagi bæði peir, sem fram hafa komið með að- 
finningar, og peir, sem mælt er á móti, og skal hinum síðar nefndu um leið skýrt frá, 
hver mótmæli komin sjeu fram gegn peim. Samkvæmt peim skjölum, sem málspartarnir 
leggja fram, og framburði peirra vitna, sem peir lpiða, skal leggja úrskurð á ágreining 
pann, sem fram er kominn, og hann ritaður með fám orðum í hina venjulegu gjörða- 
bók hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar. pegar búið er að leiðrjetta kjör- 
skrárnar samkvæmt pessu, skal oddviti hlutaðeigaudi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar 
rita nafn sitt undir pær. Eptir petta verður á pví ári engin breyting gjörð á kjör- 
skránum, nema dómur sje á undan genginn (29. gr.).

27. gr. J>á er húið er að leiðrjetta kjörskrárnar, skulu pær alstaðar nema í 
kaupstöðum samdar í tvennu lagi, og skal oddviti hlutaðeigandi sveitarstjórnar tafarlaust < 
senda aðra skrána oddvita peirrar sýslunefndar, sem í hlut á; en hann skal fyrir mqrz- 
mánaðarlok skýra ráðgjafa peim, sem hlut á að máli, frá, hvort hann hafi tekið við öll-
um kjörskránum, en ef svo er eigi, hverjar vanti. Fyrir sama tíma skulu oddvitar bæj- " 
arstjórna í kaupstöðum skýra ráðgjafa frá, hvort skrárnar sjeu leiðrjettar.

28. gr. Hafi sýslumaður ekki fengið skrárnar í ákveðna tíð, skal hann sekta 
hlutaðeigandi hreppsnefnd, ef drátturinn er henni að kenna, og tafarlaust kreíja hana 
úm skrárnar. Sams konar umsjónar- og aðhalds-vald, sem sýslumenn hafa gagnvart 
hreppsnefndum, skal ráðgjafi hafa gagnvart sýslumönnum og oddvitum bæjarstjórna.

Nú hefur ráðgjafi eigi fengið tilkynning frá sýslumanni eða bæjarfógeta í á- 
kveðna tíð, og skal hann pá sekta sýslumann eða bæjarfógeta hæfilegum sektum, ef 
peim verður gefin sök á drættinum.

Verði pað uppvíst, að kjörskrárnar sjeu ekki leiðrjettar á lögskipaðan hátt, skal 
bann par að auki tafarlaust gjöra pær ráðstafanir, sem fyrir skipaðar eru i lögunum,
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að við Iðgðom hæfilegum pvingunarsektnm. þegar glíkt kemur fyrir, hefur ráðgjaflnn 
Wlldttl að gtytta sjerhvem lögákveðinn frest.

99. gr. Sá, setner óónægður með úrekurð þann, er synjar honum kosningar- 
rjettar, má heimta að sjer verði fengið eptirrit af rirskurðinum kauplaust, og getur hann 
líitið málið ganga til dóms og laga. Mál út af pessu skal farið með sero gestarjettar- 
mál. Málspartarnir eru fyrir undirrjetti undanpegnir pví að greiða rjettargjöld, og akal 
valdstjórnin skipa mann fyrir hðnd sveitarstjórnarinnar eða bæjarstjórnarinnar, sem stefnt 
er. Verði pað dæmt, að aá, sem í hlut á, eigi kosningarrjett, skal taka hann upp á 
kjðnkrána jafnskjótt, sem hann leggur fram eptirrit af dóminum.

30. gr. Ejðrskrárnar gilda frá 6. júni til S. júni árið eptir. Samkvæmt pegg- 
um skrám skulu allar kosningar til alpingis fram fara á pvi ári, pó pannig, að pess 
verti gætt, að peir menn, sem á aukaskránni eru (22. gr.), pví að eins hafa rjett til pesa 
að greiða atkvæði, að peir fyrir kosningardaginn hafi fullnægt peim skilyrðum, sem sett 
eru um aldur og heimili. Ef kosning kemur fyrir optar en einu sinni á ári, skal ept- 
irrit af skránum, sem staðfest sje af sveitarstjórn eða bæjarstjórn, vera á reiðum hönd- 
um til afnota við hina nýju kosningu.

31. gr. Sjerhvert sýslufjelag og bæjarfjelag á landinu skal vera kjðrdæmi út af 
fýrir rig og kjósa einn pingmann, nema Austur- og Vestur-Barðastrandarsýsla skulu báð- 
ar vera eitt kjördæmi og kjósa einn pingmann.

32. gr. Fyrir hvert kjördæmi skal setja kjörstjórn. Skal í kaupstöðum oddviti 
bæjarstjórnarinnar vera oddviti kjörstjórnarinnar og skulu að auki vera í henni 2 
menn, sem bæjarstjórnin kveður til, einn úr sfnum flokki og einn úr flokki kjós- 
enda, en í hinum kjördæmunnm er sýslumaður oddviti kjörstjórnarinnar og eru í 
henni að auki einn af sýslunefndarmönnum og einn af kjósendum, sem sýslunefndin 
kýs.

33. gr. Heimilt skal amtsráðum að fjölga kjörstöðum í sýslu hverri eptir ósk- 
um og tillögum sýslnnefnda. pó skulu kjörstaðir aldrei vera fleiri en 3 í sýslu. Á 
kjðrstöðum pessum skal kjörstjórn sýslunnar mæta.

34. gr. Óddviti kjörstjórnar stendur fyrir öllum undirbúningi undir sjálfa kosn- 
irignna og sjer um að kjörskrárnar sjeu við á kjörpinginu.

35. gr. Ejörstjórnin heldur kjörbók, par sem bóka skal, að fram hafí verið 
lagðar kjörskrárnar og pau brjef, er til hennar eru komin. í kjörbókina skal rita hið 
helzta af pví, er fram fer á kjörpinginu, en par með skal pó eigi telja ræður pær, sem 
háldnar verðá. Ejörstjóinin skal rita nöfn sín undir kjörbókina og skulu f kaupstöðun- 
riril bæjarsijómirnar geyma hana, en annarstaðar sýslunefndimar.

1 sfðasta lagi 8 dögum eptir kosninguna skal oddviti kjörstjórnarinnar senda ráð- 
gjafá staðfest eptirrit af pví, sem ritað er f kjörbókina um kosningu pá, sem fram hefur 
farið. Báðgjafi fær síðan alpingi, er pað kemnr saman, eptirrit petta ásamt skýrslum 
peim, sém honum hefur pótt ástæða til að útvega.

fnngmanna-efni.
36. gr. Enginn, sem ekki mætir sjálfur á kjörpingi, hvort heldur hann á heim 

ili innan kjördæmis eða utan, getur orðið fyrir kosningu, pegar kjósa á alpingismann, 
nema 1 eða fleiri af kjósendum í kjördæminu, í síðasta lagi fyrir náttmál kvöldinu fyrir
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pann dag, er kosningin skal fram fara, hafi skriflega skýrt oddvita kjörstjórnarinnar frá, 
að hann taki við kosningu og lýsi yfir pví, að peir vilji mæla fram með honum til 
peirrar kosningar, sem til stendur, og skal par með fylgja skrifleg yfirlýsing ffá peim, 
sem í hlut á, um að hann sje fús til að taka á móti kosningu, og að hann hafi eigi 
boðið sig fram til kosningar í nokkrn öðru kjördæmi, er eigi hafi pá pegar hafnað fram* 
hoði hans.

Nú vilja nokkrir kjósendur kjósa til alpingismanns einhvern peirra, sem á 
kjörpingi eru, skal hann pá gefa kost á sjer áður en kosning byrjar, svo að odd- 
viti kjörstjórnarinnar viti, að hann vill við kosningu taka, og geti boðið hann 
fram.

37. gr. pað er eigi nauðsynlegt, að kjörgengi pingmannaefha sje sannað fyrir 
kjörstjórninni. Komi fram við kosninguna mótmæli gegn kjörgengi peirra, getur kjör* 
stjórnin að vísu eigi bannað umræður um pað, en heldur ekki fyrir pá sök skorazt 
undan að bjóða pá fram til kosningar. Alpingi fellir úrskurð um kjörgengi peirra, sem 
kosnir eru.

38. gr. Verði pað uppvíst, að eitthvert pingmannsefni hafi gefið kost á sjer 
í fleirum en einu kjördæmi, er sú kosning eða pær kosningar ógildar, sem hann 
kann að verða fyrir, nema pví að eins að skilyrði pví, sem sett er í 36. grein, sje 
fullnægt.

KjörfunAir og kosningar.
39. gr. Kosningar fara fram í kjördæmi hverju á kjörpingi og má hver koma 

par er vill.
40. gr. Sýslunefnd ákveður kjörstað og skal hann vera á peim pingstað, sem 

næstur er miðju kjördæminu, nema öðru vísi sje ákveðið samkvæmt 33. gr.
41. gr. Oddviti kjörstjórnarinnar skal tiltaka dag og klukkustund, er kjörpingið 

skal haldið, og auglýsa með 4 vikna fyrirvara á kirkjufundum eða á annan venjulegan 
hátt kjörpingstaðinn og hvenær kjörpingið skal haldið.

42. gr. Oddviti kjörstjórnar setur kjörpingið og les upp hið opna brjef eða pann 
úrskurð landstjóra, er fyrirskipar kosninguna. Hann nefnir síðan nöfn pess eða peirra 
pingmannaefna, sem boðið hafa sig fram, og svo peirra kjósenda, sem mæla fram með 
kosningu peirra, og skorar á pá að ganga fram og kannast við meðmælingu sína. Sjeu 
peir eígi komnir á fund, og hafi eigi tjáð forföll, sem kjörstjórnin álítur gild, eða ef 
peir skorast undan að standa við hina skriflegu meðmælingu sína, verður hún eigi tekin 
til greina, og ef pannig má álíta, að einhver af peim, sem gefið hafa til kynna, að peir 
taki við kosningu, hafi eigi lengur meðmælingu til kosningar frá neinum kjósenda í 
kjördæminu, getur hann eigi orðið boðinn fram til kosningar. — Kjósendur peir, sem 
eru á fundi og standa par við meðmælingu sína með einhverju pingmannsefni, eiga rjett 
á að taka til máls, og hið sama er um pau pingmannaefni, sem boðin eru fram til 
kosningar. Að öðru leyti má bjóða pingmannsefni fram til kosningar, pótt eigi sje 
hann sjálfur á kjörpingi. Enn fremur er sjerhverjum kjósanda, sem er viðstaddur, heimilt 
að leggja spurningar fyrir pá kjósendur, sem mæla fram með einhverjum til kosningar, 
og eins fyrir pingmannaefni pan, sem eru á fundinum, og er peim sömuleiðis heimilt
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að svara sparningunum. f>ó má eigi bera upp neina slíka spurningu fyr en meðmæl- 
endum og þeim þingmannaefnum, sem eru viðstödd, hefur verið gefinn kostur á að taka 
til máls. Kjósendur peir, er mæla fram með einhverjum til kosningar, og þingmanna- 
efni skulu látin taka til máls eptir stafrófsrðð upphafsstafa í nöfnnm þiugmannaefna.

Oddviti stýrir umræðunum og skal sjá um, að bæði þær og kosningin fari fram 
í góðri reglu. Enginn af kjörstjórum má tala með eða móti kosningu nokkurs þing- 
mannsefnis. Bjóði nokkur úr kjörstjórn sig fram til kosningar, skal hann þegar úr 
kjörstjórn víkja, og hinir, sem eptir verða, kjósa annan mann í hans stað.

Oddviti slítur umræðunum, þegar honum þykir það við eiga, og skorar hann 
síðan á kjósendur að ganga til kosningar, með því að gefa atkvæði sitt einu af þeim 
þingmannaefnum, sem boðin hafa verið fram til kosningar. f>ótt eigi sjeu fleiri en eitt 
þingmannsefni í boði, skal atkvæðagreiðsla þó fram fara.

43. gr. Kjörstjórnin ákveður, í hvaða röð hrepparnir kjósa; kjósendur úr hverj- 
nm hreppi greiða atkvæði eptir stafaröð á kjörskránni. Enginn getur neytt kosningar- 
rjettar síns, nema hann sjálfur komi á kjörþing.

44. gr. Oddviti kjörstjórnarinnar á eigi þátt í því að taka við atkvæðum. 
Annar meðkjörstjóranna ritar, eptir að hann hefur kannazt við kjósendurna, nafn pess 
þingmannsefnis, sem kjósandi greiðir atkvæði sitt, við hliðina á hans eigin nafni í sjálfri 
kjörskránni. Hinn meðkjörstjórinn ritar á sjerstaka atkvæðaskrá nafn kjósenda við hlið- 
ina á nafni þess þingmannsefnis, sem hann hefur gefið atkvæði sitt. Áður en kjósand- 
inn gengur frá, skal lesa upp fyrir honum bæði hans eigið nafn, og nafn þess, sem 
hann hefur kosið, til tryggingar því, að rjett sje ritað á báðar skrámar og að því beri 
saman hvoru við annað.

þegar engir fleiri kjósendur gefa sig fram, til þess að greiða atkvæði, skal odd- 
viti hátt og snjallt skora á þá kjósendur, sem eigi hafa greitt atkvæði, að gjöra það, og 
skal hann um leið setja stuttan frest til þess; en frestur þessi má þó ekki, hvernig sem 
á stendur, vera skemmri en svo, að 2 klukkustundir liði frá því, að kosningargjörðin 
byrjaði, og þótt sá frestur sje liðinn, skal eigi atkvæðagreiðslu lokið, meðan kjósendur 
gefa sig fram til hennar án þess að hlje verði á.

pegar engir fleiri kjósendur æskja að taka þátt í kosningunni, samkvæmt því, 
sem sagt er, færa kjörstjórarnir (sjeu þeir kjósendur) inn atkvæði sjálfra sín og rita nöfn 
sín bæði undir kjörskrána og atkvæðaskrána, og er þá atkvæðagreiðslu lokið.

45. gr. þar sem einn kjörstaður að eins er í kjördæmi, skal svo að fara að 
talin sje saman atkvæði, þegar er kjörskrár hafa verið bornar saman við atkvæðaskrána. 
Er þá sá kosinn þingmaður fyrir það kjördæmi, er flest atkvæði hefur hlotið. Sje svo, 
að fleiri hafi fengið jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti ráða, hver þeirra skuli vera þing- 
maður.

Nú eru tveir kjörstaðir eða þrír í sýslu, og skal þá kjörstjórnin telja saman á 
síðara kjörstaðnum, ella hinum síðasta, ef þrír eru kjörstaðirnir, öll þau atkvæði, er 
greidd hafa verið á kjörstöðum sýslunnar. Er þá sá rjett kjörinn þingmaður, er fengið 
hefur flest atkvæði.

í kjörbókina skal skráð, hver úrslit kosning hafi fengið og skal oddviti kjör- 
stjórnarinnar lýsa yfir því fyrir þingheiminum. Sömuleiðis skal hann svo fijótt, sem 
verða má, tilkynna kosninguna þeim, sem kjörinn er, sje ’ hann eigi viðstaddur. At- 
kvæðaskrárnar skal leggja við kjörbókina og skal öll kjörstjórnin rita nöfn sín undir.
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46. gr. Kjörstjórnín fær hverjum, sem kosinn er, kjörbrjef. Skal það aaraið 
satnkvæmt fyrirmynd, sem ráðgjafinn segir fyrir um, og skal kjörstjórnin rita undir það 
nöfn sín.

IV. kafli.
Sameiginlegar ákvarðanir um kostnað o. fl.

47. gr. Alþingismenn fá í endurgjald 6 kr. fyrir hvern dag bæði fyrir þann 
tíma, sem þeir þurfa til ferðarinnar til alþingis og frá þvi, og fyrir þann tíma, sem 
þeir eru á alþingi. Sömuleiðis fá þeir endurgoldinn ferðakostnað eptir reikningi, sem 
nefnd, kosin af hinu sameinaða alþingi, úrskurðar, og forseti í hlutaðeigandi þingdeild 
ávisar. pessi útgjöld greiðast úr landssjóðnum.

48. gr. Kjörstjórnir við kosningar til neðri deildar mega, annarstaðar en I 
kaupstöðum, reikna sjer fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakostnað samkvæmt tílsk. 
um sveitarstjóm á íslandi 4. maí 1872, 33. gr., þannig að útgjöldin greiðist úr sýslu- 
sjóðnum. Ef annar kostnaður verður við kosningarnar, t. a. m. til prentunar kjörskránna, 
til auglýsinga o. fl., skal einnig greiða hann úr sýslusjóðnum. 1 kaupstöðanum skal 
greiða útgjöld þessi úr sjóði bæjarins.

49. gr. Vanræki nokkur störf þau, sem honum eru á hendur falin með lögum 
þassum, skal hann sæta 25 til 500 króna sektum, ef þyngri begning liggur eigi við 
samkvæmt lögum.

50. gr. pá er lög þessi öðlast gildi, eru eldri lög og ákvarðanir um kosningar 
til alþingis úr lögum numin.
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fid. 109. Breytingartillögur • ;
við frumv. tíl laga um kirkjugjald. Eins og það var samþykkt við 2. umr. í e. d. Frá í

i Sigurði Jenssyni, porkeli Bjarnasyni og porleifi Jónssyni. i
j Við 2. gr. 1 stað orðanna: »Gjald skal hver fermdur maður ............  60—120 aura á
i ári« komi: *í stað þeirra gjalda, sem afnumin eru í 1. gr., skal ákveða gjöld
j til kirkju hverrar eptir tölu fermdra manna í sókninni, þannig að árstekjur
i kirkjunnar samsvari 50—120 aurum fyrir hvern fermdan mann. Skal hver í
' karlmaður greiða tvöfallt gjald á við kvennmann«. >
| Við 7. gr. Aptan við greinina bætist: »þó mega þeir eigendur bændakirkna, er eigi geta 
S sjálfir haft á hendi innheimtu á tekjum kirkju sinnar, greiða allt að 16 af í

hundraði i innheimtulaun, ef hjeraðsfundur og biskup samþykkja það. {

Ed. 110. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um kirkjugjald. Frá nefndinni.
1. Við 1. gr. Aptan við greinina bætist ný málsgrein svolátandi:

•Eostnaður við bygging og viðhald kirkjugarða greiðist úr sjóði kirkjunnar«.
2. — 2. — Pyrir orðin: »eptir tillögum* komi: »að fengnum tillögum». '
3. — 8. — Eyrir: »13. gr. og» komi: »13. og«.
4. Orðin: »að því er snertir skylduvinnu við kirkjur» falli burtu.

( Nd. 111. Breytingartillaga
við frumv. til laga um undirbúning verðlagsskráa. Erá Birni Sigfússyni, Halldóri Daní- 
elssyni, Jóni Jónssyni, þm. A.-S., þórði Guðmundssyni, þorláki Guðmundssyn og Guðjóni

. Guðlaugssyni.
1. gr. (2. málsgrein).

1. Á eptir: »Nú er einhver tegund landaura, sem hefur ekki gengið kaupum nje sölum 
mót peningum það ár í hreppnum, eða bæjarfjelaginu* bætist inn f: »þótt 
hún sje þar til«.

' 2. »skal« á eptir >bæjarfjelaginu« breytist í »má«.
i
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Nd. 112. FwiTnvfl.i’p
til laga um Iöggilding fjelags með takmarkaðri hluthafa ábyrgð, rjettindi pess og skyldur 
til að halda uppi siglingum milli íslands og útlanda og í kringum strendur íslands og 
tál að leggja járnbrautir á íslandi o. fl. (eins og pað var sampykkt við 2. umr. í Nd.).

1. gr. Stofnendur fjelagsins eru eptirfylgjandi 5 menn:
David Wilson, passenger manager, Liverpool.
Sigtryggur Jónasson, umboðsmaður, Winnipeg.

Jón pórarinsson, alpingismaður, Flensborg.
Jens Pálsson, alpingismaður, Útskálum.

porgrímur Gudmundsen, tungumálakennari, Reykjavík.
Ofannefndir menn og allir aðrir einstakir menn og fjelög, sem gjörast kunna hluthafar 
í fjelaginu, eru hjermeð löggiltir sem hlutafjelag með takmarkaðri hluthafa ábyrgð, er 
heiti »Hið íslenzka siglinga- og járnbrautafjelag*. Fjelagið hefur skrifstofu í Reykjavík 
og skal ætíð hafa þar umboðsmann sinn. Ofannefndir 5 menn skulu vera 
bráðabyrgðastjórnarnefnd fjelagsins, og skulu halda þeirri stöðu þangað til regluleg stjórnar- 
nefnd er kosin samkvæmt* lögum pessum. Fundur er löglegur, pegar prír af bráða- 
byrgðarstjórnendum eru á fundi. Bráðabyrgðarstjórnarnefndin kemur sjer saman um 
stað og dag til að balda fyrsta fund sinn, og kýs hún pá forseta og varaforseta úr sínum 
flokki, er síðan kallar saman fundi og stýrir peim.

2. gr. Bráðabyrgðastjórnarnefndin hefur vald til pess að fá menn til að skrifa 
sig fyrir hlutum 1 fjelaginu, taka á móti hlutafje og innheimta pað, og lögsækja hlut- 
aðeigendur, ef peir standa eigi í skilum.—Svo hefur og bráðabyrgðarstjórnarnefndin vald 
til að láta gjöra mælingar og áætlanir til undirbúnings framkvæmdum fjelagsins, leggja 
í banka peninga pá, sem hún tekur á móti upp í hluti, og taka pessa peninga út úr 
bönkum í parfir fjelagsins; enu fremur til pess að veita móttöku fyrir hönd fjelagsins 
hvers konar hlunnindum, láni og gjöfum, sem því kann að vera látið í tje til styrkt- 
ar fyrirtækjum pess og gjöra samninga um hvernig pessu skuli varið í parfir fjelagsins, 
og yfir höfuð gera allt sem útheimtist til að koma fjelaginu á fót.

I. i
3. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að leggja einsporaðar eða tvísporaðar 

stál- eða járnbrautir:
a. Frá Reykjavík um Kjósar- og Gullbringusýslu, Árnessýslu og Rangárvallasýslu. |
b. Frá Reykjavík eða Akranesi, eða einhverjum stað par nálægt, um Kjósar- og 

Gullbringusýslu, Borgarfjarðir-, Mýra-, Stranda-, Húnavatns-, Skagafjarðar- og 
Eyjafjarðarsýslu, eða pær af þessum sýslum, er fjelaginu sýniat.

c. Út úr brautunum má fjelagið leggja lengri eða styttri greinarinnan takmarka nefadra 
sýslna, ásamt hliðarsporum peim, er nauðsynleg pykja við brautarstöðvar og til 
að ná í möl eða annan ofaníburð.

Engum manni eða öðrum fjelögum skal veitt leyfi til að leggja járnbrautir um ofannefnd- 
ar sýslur utan takmarka löggiltra kauptúna næstu 15 ár eptir að pessi lög öðlast 
gildi. Hafi fjelagið eigi áður 5 ár sjeu liðin frá pví, er lög pessi öðlast gildi, lagt járn- 
eða stálbraut, er nái frá Reykjavík til bygða í Árnessýslu austanfjalls og hafið Iesta- 
ferðir á henni, hefur pað fyrirgjört öllum peim rjettindum, sem lög pessi heimila.
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4. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald.til að láta mæla út vegarstæði undir járn-
brnotir þær, sem nefndar ern f 3. gr., byggja pær, og allar nauðsynlegar brýr yfir ár,læki
og vðtn úr því efni og á pann hátt, er því sýnist, breyta þessu, endurbæta og viðbalda.

5. gr. Fjelagið heíur fullt leyfi og vald til að byggja og eiga öll þau hús og
byggingar á brautarstððvum og við brautina, sem það álítur nauðsynlegar til þess að 
leggja brautina og halda nppi ferðnm á henni.

6. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að kaupa, byggja, eiga og láta 
ganga eptir járnbrantnm sínum hvers konar brautarvjelar (locomotives} og vagna og flytja 
fólk, alls konar farangur, vörur, lifandi pening og hvað annað, sem býðst til flutnings 
1 peesum vögnnm. Fjelagið setur sjálft og auglýsir reglur viðvíkjandi flntning á vögn- 
nm sínum, ákveðnr fardaga, fargjald, gjald fyrir geymslu á farangri o. fl. og hvað annað í 
pá átt. Til að hreifa brautarvjelar og vagna á járnbrautum sínnm má fjelagið nota 
hvaða afl sem pað vill, gnfnafl, rafmagn, vatnsafl, loptsafl, dýraafl eða petta sameinað. 
í*ó má eigi nota dýraafl nema á ankabrantnm og brautarstöðvnm.

7. gr. Fjelagið hefur leyfi og vald til að reka bnrt af vögnnm sínnm 
og öðrnm flutningatækjum hvem pann, sem ekki hefnr farseðil eða ekki borgar 
hið ákveftna gjald fyrir far sitt eða flntning. Enn fremur hefnr fjelagið fullt leyfi og 
vald til að halda farangri, vörum eða hverju öðrn, sem pað flytur, pangað til hið ákveðna 
fiutningsgjald og geymslugjald eða annar kostnaður er borgað. Sje ekki flutningsgjaldið eða 
geymdugjaldið greitt áðnr tiu dagar sjen liðnirfrá pví er farangurinn, vörurnar eða hvað 
annað, sem flutt var, kom til afhendingarstaðar, má fjelagið auglýsa pað til sölu, og 
sje pað eigi innleyst áður 20 dagar sjeu liðnir frá pví að auglýsingin var fest upp á 
staðnum, má fjelagið láta selja pað við opinbert uppboð. Seljist pað, sem upp er boðið, 
fyrir meira en flutningi og geymslugjaldi og öðrum kostnaði nemur, skal fjelagið sfeila 
fyrverandi eiganda hins selda afganginum. Farangur, vörur eða hvað annað, sem fje- 
lagið heldnr til tryggingar fyrir óborguðu flutningsgjaldi, er í ábyrgð eigandaunz salan 
fer fram. En skylt skal fjelaginn að láta hann vita, hvar pað er niðnr komið og varð- 
veita pað svo, að pað eigi skemmist fyrir handvömm.

8. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að kaupa og eiga allt pað land, 
sem pað parf undir járnbrautir sínar, stöðvahús og vöruhús, og til að hafa greiðan veg 
að eignum sinnm, eða hverju öðru, sem stendur í sambandi við starf pess. Kaupi fjelagið 
meira land en pað sjálft parf til notkunar, má pað selja afganginn eptir pví, sem pvf 
sýnist við eiga. Fjelagið má einnig taka land á leigu og leigja út land.

9. gr. Fjelagið hefur fullt Ieyfi og vald til að stífla og nota vatn og afl úr 
öllum ám, lækjum og yfir höfuð öllum heitum og köldum uppsprettum, laugum, 
hverum og vötnum, sem brautir pess liggja yfir eða sem eru nálægt öðrum byggingum 
pess, að svo miklu leyti nauðsynkgt er, til pess að pað geti lagt brautir sínar og haldið uppi 
ferðum á peim. pó má pað ekki gera meiri spell en nauðsynlegt er á farvegum nefndra vatna 
eða landi pví, er að peim liggur, enda komi fullt verð fyrir, er greitt sje fyrir fram. Komi 
fjelaginu og eiganda ekki saman um borgun eða skaðahætur fyrir notkun vatna, vatna- 
afls eða spell á landi, skulu prír gerðarmenn dæma í málinu. Fjelagið nefnir einn 
gertarmann, eigandi vatnsins og landsins annan, en pessir tveir gerðarmenn skulu koma 
sjer saman um oddamaun. Verði þeir ekki á eitt sáttir um oddamanninn, skipar lanfls- 
yfirdónjpriun í Reykjavík hann.
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10. gr. Fjolagið hefur fullt leyfi og vald til að taka hvaða land og hús, sem
er, til notkunar nndir járnbrautir sínar og vegi að peim og til alls pess, sem pví er leyft 
að gera, með lögnm pessum, en pó gegn fullu verði, er greitt sje fyrir fram. Komi 
Jjelagið sjer ekki saman við eiganda, skal farið með inálið eins og ákveðið er í næstu' 
grein hjer á nndan. Fjelagið hefnr par að auki sama rjett til að taka endurgjaldslaust 
byggingarefni og ofaníburð, sem heimilað er í 22. gr. laga um vegi 13. júní 1894. ‘

11. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að leggja járnbrautir sínar pvert 
yfir alla vegi; pað má og nota nndir brautir sínar skemmri eða lengri kafla af öllnm 
vegum og brýr yfir ár, læki eða vötn, sem stjórn íslands, ömt, sýslur eða sveitafjelög 
hafa látið gera eða láta gera, ef svo er nm bóið, að stjórnarvald pað, sem í hlut á> 
telur slíkt hættulaust og skaðlaust fyrir vegina, brýrnar og vegfarendur.

12. gr. Allar járnbrautir fjelagsins og nauðsynlegar byggingar við pær skulu 
vera undanpegnar öllum gjöldum og sköttum til landssjóðs íslands, til kirkna, amta, 
sýslu og sveitafjelaga eða kaupstaða, um prjátíu ár frá pví lög pessi öðlast gildi.

13. gr. Fjelaginu er skylt að taka til flutnings allt fólk og vörur, sem borg- 
að er undir fyrir fram, eptir pví sem rúm ræður, eða náttúra leyfir. J»ó má pað neita 
að flytja drukkna menn eða vitskerta, nema peir sje undir umsjón lögreglupjóns eða 
einhvers annars, sem ber ábyrgð á peim. Enn fremur má fjelagið neita að taka til 
geymslu eða flutnings sprengiefni eða önnur hættuleg efni og sendingar í ílátum eða 
böggla, er innihald peirra ekki er gefið til kynna. Gruni starfsmeun fjelagsins, að 
hættuleg efni sje í farangri eða pökkum, mega peir opna pá og rannsaka.

14. gr. Engir nema starfsmenn fjelagsins mega ganga, ríða, teyma nje 
reka nokkra skepnu eptir járnbrautum pess að endilöngu, nema fjelagið leyfi pað sjer- 
staklega. En skylt er fjelaginu að leyfa umferð pvert yfir brautir sínar par sem nauðsyn 
krefur. Enginn má á nokkurn hátt skemma járnbrautir fjelagsins og annan útbúnað, 
nje kasta nokkru eða leggja nokkuð á brautirnar, og varðar brot á móti pessari grein 
hegningu eptir hinum almennu hegningarlögum.

15. gr. Fjelagið má hafa á járnbrautum sínum hvort sem pað vill danskt,
enskt eða franskt mílnatal eða mál. ,

16. gr. Fjelagið hefur fnllt leyfi og vald til að byggja og eiga telegrafa og tele- 
fóna meðfram járnbrautum sínum og út frá peim. Enn fremur hefur fjelagið fullt vald
og leyfi til að framleiða rafmagn til að hreifa brautarvagna, vjelar til að lýsa og 1
hita vagna sína, brýr, bryggjur og byggingar, götur og hafnir, opinber og einstakra maona 
hús í kaupstöðum eptir samkomulagi við hlutaðeigendur.

II.
17. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að láta byggja, kaupa og eiga 

gufuskip og seglskip til ferða milli íslands og útlanda og til strandferða kringum ís- 
land. Enn fremur hvers konar skip, ferjur og báta til samgöngunota á öllum flóum, fjörðum, 
víkum, höfnum, stöðuvötnum og ám kring um ísland og á íslandi, og má fjelagið 
selja skip, leigja og taka á leigu, og breyta og endurbæta.

18. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að byggja og eiga bryggjur, öldu-
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brjóta, vörngeymslnhiÍ8, kolaskála, smiðjnr og verkstæði til að smíða og gjðra að ðlln, 
sem að framkvæmdum fjelagsins lýtur.

19. gr. Fjelagið hefnr fullt leyfi og vald til að ákveða fargjald og flntnings- 
gjald með skipum sinnm, gjald fyrÍT geymslu á farangri og vörum, horgun fyrir notkun 
á bryggjnm sínum og áhöldnm, o. fl. Fjelagið hefnr og vald til að reka bnrt af skip- 
nm sínnm hvern pann, sem eigi hefur farseðil eða borgar eigi hið ákveðna gjald fyrir 
far sitt eða flntning. Sje flutningsgjald eða geymslngjald eigi greitt i tækan tíma, fer 
um pað, sem fyrir er mælt í 7. gr. Að pvi er snertir flutning á fólki og vörnm á 
skipnm fjelagsins, gilda og sömn ákvæði og sett ern í 13. gr.

ln.
20. gr. Höfuðstóll fjelagsins skal vera fjórar milljónir króna, og hefnr fjelagið leyfi 

og vald til að auka hann npp í tín miljónir krónameð aukalögum eða sampykkt á almenn- 
nm hluthafafundi. Hinn ákveðni höfnðstóll (4,000,000 kr.) skiptist í fjörutíu púsnnd 
hluti, er sje eitt hnndrað krónnr hver. Höfuðstólinn leggja til eða útvega ofannefndir 
stofnendur fjelagsins og peir menn og fjelög, sem gerast hluthafar í fjelaginu. Pening- 
um peim, sem pannig ern lagðir til eða útvegaðir, skal varið til að koma á fót öllu 
pví, og framkvæma allt pað, sem fjelaginu er veitt leyfi til að gera með lögum pessum.

21. gr. Fjelaginn er eigi skylt að taka til greina áskript fyrir hlutum í fjelag- 
inu, nema 10 af hundraði af upphæð peirra hluta, er menn skrifa sig fyrir, sje borgað 
áður mánuður sje liðinn frá pví er menn skrifuðu sig fyrir peim.

22. gr. Til framkvæmdar störfum sínum hefur fjelagið leyfi til að pyggja og 
veita móttökn, frá hverri landsstjórn sem er, einstökum mönnum, sýslu- og sveitafje- 
lögum, kanpstöðum og hverskyns fjelögum, löggiltum og ólöggiltum eða öðrum, styrk og 
gjöfum af hverju tagi ogíhverri mynd sem er, t. d. f landi, peningum, peningalánum, 
ábyrgð o. s. frv.

23. gr. pegar menn hafa skrifað sig fyrir eitthundrað púsund krónum af höf- 
uðstól hjá bráðabyrgða stjómarnefnd pess, og búið er að borga 10 af hundraði af 
pessari upphæð, pá skal hún, nema handhafar sjeu færri en 9, kalla pá, sem hafa 
skrifað sig fyrir hlutum og borgað 10 af hundraði upp í pá, á fund til að kjósa stjórnar- 
nefnd fyrir Qelagið. Fundurinn skal boðaðurá pann hátt, að sjerhverjum hlothafa sje sent 
með pósti,skrifað eða prentað fundarboð,er tiltaki fundardag,stað og fundarefni,að minnsta 
kosti 2 raánnðum fyrir fundinn og auk pess birt í dagblöðum. Á pessum fundi skulu 
hluthafar kjósa stjórnarnefnd fyrir fjelagið, er skipuð sje 9 mönnum, og má engan kjósa 
í stjórnarnefndina, sem eigi er hluthafi í fjelaginu og hafi skrifað sig fyrir 5 hlutum 
að minnsta kosti, og borgað pað sem kállað hefur verið eptir upp í pessa hluti. pessi 
stjórnarnefnd skal halda stöðu sinni eitt ár frá pví hún var kosin eða pangað til önnur 
er kosin í hennar stað. Tölu stjórnarnefndarmanna má fjelagið brevta með aukalögum.

24. gr. Við stjórnarnefndarkosningar og við alla atkvæðagreiðsl u á almennum 
hluthafafundum, skulu hluthafar hafa eitt atkvæði fyrir hvern hlut, sem peir eru skrif- 
aðir fyrir í bókum fjelagsins, enda hafi peir greitt upp í hluti sína sem tilskilið er. 
Hluthafar mega gefa öðrum umboð til að greiða atkvæði fyrir sig á almennum hluthafa 
fundum, og skal pað umboð vera orðað samkvæmt pví, sem ákveðið er í aukalögum 
Qelagsins.
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25. gr. Allir almennlr hluthafafundir, sem haldnir eru eptir fund pann, er um 
getur í 23. gr. laga pessara, skulu haldnir á peim stað og tíma og boðaðir á pann hátt, 
sem ákveðið verður { aukalögum Qelagsins. J»ó skal að minnsta kosti annarhvor árs- 
fundur haldinn í Rvík.

26. gr. Allir menn, hvort sem peir eru danskir pegnar eða pegnar annara
ríkja, og hvort sem peir eiga heimili í hinu danska ríki eða eigi, hafa sama ijett til ’
að eiga hluti í fjelaginu og greiða atkvæði fyrir hluti sina, og hafa ennfremur rjett til
að vera í stjórnarnefnd fjelagsins og vera starfsmenn pess. J»ó skal fjelagið, að svo 4
miklu leyti sem pví verður við komið, nota islenzka starfsmenn.

27. gr. Stjórnarnefnd fjelagsins skal á fyrsta fundi, sem hún heldur eptir að 
hún var kosin, kjósa forseta úr sínum flokki og skal hann ætíð stjórna fundum, pegar 
hann er viðstaddur. Forseti skal halda stöðu sinni á meðan hann er í stjórnarnefnd- 
inni eða pangað til annar er kosinn í hans stað. Stjórnarnefndin má og kjósa einn eða 
fleiri varaforseta, er gegni störfum forseta í forföllum hans. Stjórnarnefndarfundur er 
lögmætur pegar eigi eru faerri á fundi en íimm af níu. Enginn stjórnarnefndarmann- 
anna hefur nema eitt atkvæði og sker forseti úr með atkvæði sínu ef atkvæði verðajöfn.

28. gr. Stjórnarnefndin skal að minnsta kosti einu sinni á ári á almennum 
hluthafafundi gefa allar nauðsynlegar upplýsingar um starf og ástand fjelagsins. Hún 
skal og hlíta peim ákvörðunum, sem gerðar eru á ársfundum eða öðrum almennum hlut- 
hafa fundum, að svo miklu leyti sem pær koma eigi í bága við pessi lög. Svo skal og 
stjórnarnefndin fara eptir öllum ákvæðum aukalaga fjelagsins.

29. gr. Stjórnarnefndin hefur vald til að semja og sampykkja aukalög viðvíkj- 
andi stjórn, umsjón og meðferð á öllum eignum fjelagsins og yfir höfuð viðvíkjandi 
öllum málefnum pess. pó mega slík aukalög ekki koma í hága við pessi lög, nje önn- 
ur gildandi landslög. Stjórnarnefndin skipar skrifara og aðra emhættismenn fjelagsins, 
ákveður verksvið peirra, starf, kaup og veð pað, er peir setja, og ræður yfir höfuð alla 
starfsmenn fjelagsins eða felur pað undirmönnum sfnum.

30. gr. Stjórnarnefndin hefur leyfi og vald til samkvæmt ályktan gerðri á ársfundi
hluthafa eða á öðrum almennum hluthafa fundi, sem sjerstaklega er boðað til í pví skyni, <
að gefa út skuldabrjef (bonds), og skal forseti eða einhver varaforseti ásamt einhverjum 
öðrum stjórnarnefndarmanni skrifa undir pessi skuldabrjef. Ennfremur skal skrífarí fje- .
lagsins rita nafn sitt á pau og setja innsigli fjelagsins á pau. Skuldabrjef pessi, sem v
aldrei mega nema meiri upphæð til samans en svo, að 20,000 kr. komi á hverja mílu
af járnbraut fjelagsins, skulu borganleg á peim stað og tima, á pann hátt, í peirri mynt 
og með peim vöxtum, sem stjórnarnefndin álítur bezt við eiga, og skal pað til greint 
í skuldabrjefinu. Skuldabrjefin mega hljóða upp á danska, enska eða annara pjóða 
peninga og má pau greiða hvort sem vill í gulli, silfri eða seðlum, ef kraf-
izt er, dönskum eða islenzkum. Enn fremur hefur stjórnarnefndin leyfi og
vald til að selja eða veðsetja öil slík skuldabrjef eða pað af peim, er
henni sýnist, hverjum sem hún vill, fyrir hið bezta verð og með hinum beztu 
kjörum, sem fáanleg eru í pað og pað skiptá, og sje peningum peim, er pannig
fást, varið til að framkvæma pað, eða eitthvað af pvi, sem fjelagið hefur leyfi til að 
gera samkvæmt lögum pessum. Auk pees hefur fjelagið leyfi og vald til að tryggja
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skuldabrjef þau, er það kann að gefa út, með sjerstakri veðsetning á öllum eigum 
sínum og tekjum, eða nokkrum hluta af þeim, á þann hátt sem tiltekið kann að 
verða í veðsetningarskjalinu. Svo má fjelagið og í slíku veðsetningarskjali veita þeim 
manni eða mönnnm, sem tilteknir eru í skjalinu, öll rjettindi sín, vald, undauþágur, 
eignir og löggilding, og yfir höfuð allt það, sem fjelaginu er veitt með lögum þessum 
og ekki kemur í bága við þau. Allt sem fram er tekið í slíku veðsetningarskjali bæði 
til að takmarka vald þeirra, sem nefndir eru í því, eða til að veita þeim vald og rjett- 
indi, skal vera löglegt og bindandi og hægt að nota það á þann hátt, sem tekið er fram 
í skjalinu, enda sje því þinglýst sem lög mæla fyrir.

31. gr. Skuldabrjef þau, sem nefnd eru í næstu grein hjer á undan, skulu, án 
þess að þeim þurfi að þinglýsa eða rita í afsalsbrjefa- og veðmálabækur, álítast 
fyrsta krafa, og hafa forgangsrjett gagnvart fjelaginu, og öllum eignum og tekjum fje- 
lagsins, hverju nafni sem nefnist, sem það á og kann að eignast, og sjerhver handhafi 
skuldabrjefanna skal álítast veðhafi að veðsetning þeirri, sem gefin kann að verða 
að rjettq hlntfalli við aðra eigendur skuldabrjefanna.

32. gr. Ef fjelagið borgar ekki höfuðstól eða vexti af skuldabrjefum sínum 
sem út kunna að verða gefin eptir þessum lögum, þá er gjalddagi er kominn sam- 
kvæmt ákvæðum sknldabrjefsins, þá skulu handhafar slíkra skuldabrjefa, ef þau eða 
vextir af þeim er óborgað við ársfund, hafa sama rjett til að greiða atkvæði og vera 
kjörgengir í stjórnarnefnd fjelagsins, eins og þeir ættu sömu upphæð af fullborguð- 
um hlutum í fjelaginu, og ennfremur hafa atkvæðisrjett á öðrum almennum hluthafa 
fundum. pó getur enginn handhafi slíkra skuldabrjefa neytt þeirra rjettinda, sem hon- 
um eru veitt með þessari grein, nema að skuldabrjef þau, sem veita honum ofannefnd 
rjettindi, hafi áður verið rituð í bækur fjelagsins á sama hátt og gert verður ráð fyrir í 
aukalögum fjelqgsins um skrásetning hlutahrjefa þess. Ejelaginu er skylt að skrásetja 
slík skuldahrjef sem bljóðandi upp á nafn bandhafa, þegar þess er krafizt, og eins sölu á 
þeim, hvort sem óborgaður er höfuðstóll eða að eins vextir, á sama hátt og hlutabrjef. 
J>ó sknlu þeir, sem þennan rjett nota, einskis missa f af öðrum rjettindum, er þeir 
höfðu sem handhafar skuldabrjefanna.

33. gr. Skuldabrjefin öll ásamt áföstum skilríkjum og vaxtaseðlum mega vera stýl- 
uð upp á handhafa, og skulu þá geta gengið mann frá manni þannig að hönd selji hendi. 
Handhafi slíkra skuldabrjefa getur í sínu eigin nafni lögsótt fjelagið um rjett þann, er 
þau tilökilja, þangað til búið er að skrásetja þau eins og gert er ráð fyrir í næstu grein 
hjer á undan. Á meðan skuldabrjefin standa þannig skrásett, þá skulu brjefin bera 
það með sjer með skriflegri áteiknun, ef eiganda skipti verða, sem sje skrásett á sama 
hátt og gert er við hlutabrjefin, en skuldabijefin skulu aptur geta gengið mann frá 
manni þannig að hönd selji hendi ef þau verða að nýju skrásett sem slík, og er fje- 
laginu skylt að skrásetja þau þannig þegar sá, sem skrifaður er fyrir þeim sem eig- 
andi f bókum fjelagsins, heimtar það.

34. gr. Stjórnamefndin má, hvenær sem henni sýnist, krefjast borgunar upp 
í hluti hjá hlnthöfum í fjelaginu en þó má hún ekki heimta meir en 10 af hnndraði 
af allxi qppbæðinni í einu, og verður að gefa hluthöfum mánaðar fyrirvara í hvert 
skipti á þann hátt, sem ákveðið verður í aukalögum fjelagsins. Enginn hluthafi skal
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bera ábyrgð gagnvart skuldheimtumönnum fjelagsins fyrir meiri upphæð en hann á 
eptir óborgað upp 1 hluti pá, er hann hefur skrifað sig fyrir. Borgi einhver hluthafi 
ekki á ákveðnum degi hlutafje pað, sem stjórnarnefndin hefur löglega krafizt, má hún 
heimta allt að 6*/0 vöxtum af hinu vangoldna hlutafje, unz full skil eru sýnd. Svo má 
hún og lögsækja hlutaðeiganda á sama hátt og vanaleg peningaskuld væri. Nú neitar 
hluthafi að borga hlutafje pað, sem löglega er af honum heimtað, eða dregur greiðslu 
pess meir en um tvo mánuði og hefur hann pá fyrirgjört eignarrjetti sínum til pess 
hlutar, og fer um pá hluti svo, sem ákveðið verður í aukalögum fjelagsins.

35. gr. Stjórnarnefndin skal halda eða láta halda allar pær bækur, sem nauð- 
synlegar eru til pess, að greinilegt yfirlit sje til yfir allar gerðir og starf fjelagsins. 
Bókfærslan má vera hvort er vill á íslenzku, dönsku eða ensku máli, og skal til- 
tekið með aukalögum, hvaða bækur fjelagið skal hata og á hvaða máli pær sjeu. 
Fjelagið skal og hafa innsigli, og skal nákvæmar tiltekið með aukalögum, hvernig pað 
sje.

36. gr. Hlutabrjef fjelagsins skulu hljóða upp á nafn, og skal tiltekið í auka- 
lögum, hvenær og hvernig eigandaskipti geta orðið á peim.

37. gr. Fjelagið getur lögsótt og má lögsækja undir sínu löggilta nafni, eins 
og væri pað einstaklingur, fyrir öllum dómstólum. Forseti fjelagsins, varaforsetar, ráðs- 
maður, umboðsmaður eða málaflutuingsmaður getur höfðað og sótt mál fyrir hönd fjelags- 
ins eptir stjórnarnefndar ályktan. Varnarping fjelagsins er í Keykjavík, og er umboðs- 
maður fjelagsins par rjettur málsaðili, ef fjelagið er lögsótt.

38. gr. Fjelagið má gera samninga við einstaka menn, landsstjórnir eða hvaða 
fjelög sem eru, um allt pað sem snertir starf pess og atvinnu, og skal tiltekið í auka- 
lögum, hver undirskrifi slíka samninga fyrir hönd fjelagsins.

39. gr. Fjelagið skal auglýsa á prenti á íslenzku öll aukalög sín, sem snerta 
almenning.

40. gr. Stjómarnefnd fjelagsins má gefa út fullborguð hlutabrjef, sem eigi 
má krefjast frekari borgunar upp í eða fyrir, og má, pegar svo um semur, afbenda pessi 
hlutabrjef sem borgun fyrir vegarstæði, efni í járnbraut, vagna eða hvað annað sem 
fjelagið kaupir fyrir iðn sína eða fyrir hvers konar verk sem unnið er fyrir fjelagið eða 
í parfir pess.

41. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til pess að selja á skipum sínum, 
vögnum og brautarstöðvum alls konar greiða. Bn um vínfangasölu á landi fer sem 
gildandi landslög segja.

IV.
42. gr. Landssjóður íslands skal greiða »Hinujíslenzka siglinga- og járnbrauta-

fjelagi*:
1. 50,000 krónur á ári, pangað til árið 1925, með pví skilyrði að pað byggi stál- 

eða járnbraut frá Reykjavík að minnsta kosti austur að pjórsá, og láti lestir, er 
flutt geti farpega og vörur, ganga eptir járnbrautinni að minnsta kosti sex sinn- 
um á viku, á tímabilinu frá 15. apríl til 15. nóvember ár hvert og hina mán- 
uði ársins eins opt og við verður kornið sökum snjóa.
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Árgjald þetta greiðist þannig:
Jafnskjótt og brautinni er komið austur í byggð í Arnessýslu og lestaferð 

hafin á henni, skal landsstjórnin greiða fjelaginu árlega upphæð, er standi í 
sama hlutfalli við nefndar 50.000 kr., sem lengd hinnar lðgðu brautar við alla 
hina fyrirhuguðu brautarlengd allt austur að þjórsá. En þegar brautin er full- 
gjör þangað, greiðist allt hið tiltekna árgjald. Oll skal brautin fullgjör og 
ferðir hafnar á henni, áður en sjö ár eru liðin frá því lög þessi öðlast gildi, 
ella hefur fjelagið fyrirgjört rjettindum þeim, sem lög þessi heimila því.

Ef járnbraut fjelagsins tekst af á köfluni af völdum náttúrunnar eða brýr á 
henni bila, skal fjelagið svo fljótt sem unnt er, bæta hið skemmda, og skal það 
einkis í missa af árgjaldi sínu, þó lestir geti eigi gengið reglulega eða teppist um 
stund fyrir þessar orsakir.
43. gr. Fimmtán árum eptir að lög þessi öðlast gildi, og hvenær sem er ept- 

ir þann tíma, hefur stjórn íslands rjett til að kaupa járnbrautir og skip fjelagsins og 
önnnr flutningatæki, hvort er hún vill fyrir þá upphæð, sem hvað um sig kostaði upp- 
runalega, eða eptir mati gjörðarmanna, er kvaddir sjeu samkvæmt ákvæðum 9. gr. Pó 
skal fjelaginu gefin eins árs fyrirvari um kaupin. Borgunina má greiða með skulda- 
brjefum upp á landssjóð Islands, er gefi 5% í vöxtu á ári. Skuldabrjef þessi skulu 
innleyst að fullu, áður en 30 ár sjeu liðin frá því kaupin voru gjörð, en þó er lands- 
stjórninni heimilt að innleysa þau öll, eða svo mikið af þeim, er henni sýnist, hvenser 
sem er á þessu 30 ára bili.

44. gr. Ef fjelagið hefir eigi byrjað að leggja hina áskildu járnbraut, áður 
en 3 ár sjeu liðin, frá því lög þessi öðlast gildi, hefur fjelagið fyrirgjört öllam rjett 
indum sínum og eru þá þessi lög úr gildi fallin.

Nd. 113. Breytingartillögur
við frv. til laga um löggilding fjelags mtð takmarkaðri hluthafaábyrgð o. s. frv. Frá 
meiri hluta nefndariunar.
1. Við 42. gr. í staðinn fyrir »þangað til« komi: »í síðasta sinn«
2. — 42. — Aptan við orðin »byggð í Árnessýslu* bætist: »austanfjalls«.
3. — 42. — Aptan við orðin »sem lög þessi heimila því« bætist: »Sama er et reglu-

legar lestaferðir leggjast niður á brautinni eptir þann tíma«.
4. — 42. — Á eptir orðunum »fyrir þessar orsakir* bætist inn í:

2. 50,000 krónur á ári hin næstu tuttugu ár eptir að lög þessi öðlast gildi, með 
því gkilyrði:
a) að fjelagið láti gufuskip, sem sje eigi minna en 800 gross tons ensk, hafi að 

minnsta kosti rúm fyrir 40 farþega á 1. plássi og 30 farþega á 2. plássi, og 
geti gengið að minnsta kosti 12 enskar mílur á klukkustund, fara 2 ferðir á mán- 
uði milli Liverpool, eða annarar haínar á Englandi eða Skotlandi, og Reykja-
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víkur, Tá tímabilinu frá 15. apríl til 15. október ár hvert, og milli sömu 
hafna að miunsta kosti eina ferð á mánuði á tímabilinu frá 15. október til 
15. apríl ár hvert, og

b) að fjelagið láti gufuskip, sem ekki sje minna en 400 gross tons ensk, hafi 
rúm fyrir að minnsta kosti 20 farpega á 1. plássi og 50 á 2. plássi, sje 
yfirbyggt og geti gengið að minnsta kosti 10 enskar mílur á klukkustund, 
ganga stöðngt frá Keykjavík kringum strendur íslands eða meðfram peim, 
pegar ís ekki hamlar, á tímabilinu frá 15. febrúar til 15. nóvember ár hvert.
Aukist samgöngu- og flutningspörfin svo mjög fram með ströndum landsins, { 
að petta eina skip eigi pyki nægja, getur landsstjórnin að 10 árum liðnum 
áskilið, að fjelagið láti tvö minni skip halda uppi pessum ferðum í stað hins 
ofannefnda strandferðaskips. Verði landsstjórnin og fjelagið eigi á eitt sátt um 
pað, hvort eitt strandferðaskip nægi flutningspörfiDni, skal málið lagtígerð og 
gerðarmenn kvaddir á sama hátt og gert er ráð fyrir í 9. gr.

Áður en hvert reglulegt alpingi kemur saman og í fyrsta skipti fyrir alpingi 
1895 skal fjelagið setja pá tryggingu, er landsstjórnin álítur nægja fyrir pví,að 
strandferðunum verði haldið uppiá fjárbagstímabili pví, sem pá fer í hönd.

Ef skip fjelagsins laskast, stranda eða farast, skal fjelagið, svo fljótt sem 
unnt er, gjöra að peim eða útvega önnur í peirra stað, en einkis skal pað í 
missa af árgjaldi sínu fyrir pær tafir, sem leiða af slíkum slysum, óblíðu nátt- 
úrunnar eða ís.

Ofangreind árgjöld til jámbrauta og skípaferða skal setja útgjaldamegin á fjárlögum
íslands.

Ejelagið hefur rjett til að velja um og ákveða, hvort peningar peir, er pað 
kann að eiga heimting á úr landssjóði íslands samkvæmt lögum pessum, greiðist pví 
sjálfu einu sinni eða tvisvar á ári, eða borgist eptir ráðstöfun pess tvisvar á ári sem 
vextir af hlutabrjefum eða skuldabrjefum fjelagsins.

Nd. 114. Frtunvarp
til laga til að gjöra samþykktir um hindrun sandfoks og um sandgræðslu. Eins 
og það var samþykkt við 2. umr í n. d.

1. gr. Sýslunefndum veitist vald til að gjöra samþykktir um hindrun sand- 
foks og um sandgræðslu á þann hátt, sem segir í lögum þessum,

2. gr- fegar sýslunefnd þykir þörf á, eða vera hagfellt að gjöra samþykkt 
fyiir alla sýsluna eða fyrir nokkurn hluta hennar, skal hún kveðja til almenns 
fundar f hjeraði þvl, sem ætlazt er til að samþykkt sú nái yfir, og eiga atkvæðis- 
rjett á þeim fundi allir hjeraðsbúar þeir, er kosningarijett hafa til alþingis.

Sýslunefnd kveður á um fundarstað og fundardag með nægum fyrirvara, 
en sýslumaður sje fundarstjóri eða einhver sýslunefndarmanna, er nefndin kýs til 
þess, og skal hann hafa kjörskrá við hendina.

Ef fundarstjóri verður að takast ferð á hendur til þess að halda fundinn,
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ber að greiða honum 2 kr. á dag i dagpeninga og ferðakostnað að auki eptir 
reikningi, er sýslunefndin úrskurðar og greiðist það gjald úr sýslusjóði.

3. gr. Sýslunefndin semur frumvörp til samþykkta þeirra, er hún vill 
koma á, og ber undir álit og atkvæði funda þeirra, er um er rætt i 2. gr.

Nú hafa fundarmenn fallizt á frumvarp nefndarinnar með % atkvæða 
þeirra, er greidd hafa verið, og skal þá sýslunefndin senda amtmanni frumvarpið 
til staðfestingar. En ef breytingartillögur hafa verið gjörðar við frumvarpið á 
fundinum og samþykktar með 2/s atkvæða, setur sýslunefndin þær inn i frumvarp- 
ið, ef henni þykja þær á rökum byggðar, og sendir siðan amtmanni til staðfest- 
ingar; en álfti sýslunefndin, að breytingartillögurnar eigi ekki að takast til greina, 
ber hún frumvarp sitt óbreytt að nýju undir atkvæði hjeraðsfundar, og verði það 
þá samþykkt með 2/s atkvæða, ber að senda það amtmanni til staðfestingar.

J»að frumvarp eða breytingaratkvæði við frumvarp, sem eigi hefur verið 
samþykkt með 2/s atkvæða á hjeraðsfundi, er fallið, og má eigi koma fram f nýju 
frumvarpi sýslunefndar fyr en að ári liðnu.

4. gr. Nú þykja amtmanni nokkur ákvæði samþykktar ganga of nærri 
rjetti manna eða atvinnufrelsi, eða að þær koma á einhvern hátt f bága við lög og 
grundvallarreglur laganna, og synjar hann þá um staðfesting sfna, en skýra skal 
hann sýslunefndinni frá ástæðum fyrir neituninni. Að öðrum kosti staðfestir hann 
samþykktina, skipar fyrir um birting hennar og kveður á, hvenær hún skuli öðl- 
ast gildi, og er hún upp frá þvf skuldbindandi fyrir alla þá, sem búa innan tak- 
marka þess svæðis, sem samþykktin nær yfir.

Samþykkt þeirri, er amtmaður hefur staðfest, má eigi breyta á annan 
hátt en þann, er hún var stofnuð á.

Amtmaður hlutast til um að samþykktirnar sjeu prentaðar f B-deild Stjórn- 
artfðindanna.

5. gr. í samþykkt skal ávallt kveða á um eptirlit það, er þarf til þess að 
hennar sje vandlega gætt, og hvernig greiða skuli kostnað, sem af þvf leiðir.

6. gr. Brot gegn staðfestum samþykktum varðar 5—100 kr. sekt, sem 
rennur f sýslusjóð. f>ó má ákveða þeim, er kemur brotinu upp, allt að helmingi 
sektanna.

7. gr. Með brot gegn samþykktum skal fara sem opinber lögreglumál.

Nd. 115. Breytingartillaga
við frumv. til laga um fjárforræði ómyndugra. Frá Birui Sigfússyni.
Við 10. gr. í staðinn fyrir »sparisjóðinn á ísafirði, Akureyri eða Seyðisfirðú komi: eða 

einhvern þaun sparisjóð sem öðlast hefir þau hlunnindi að ávaxta fje ó- 
myndugra og opinberra stofnana, samkvæmt tilskipun 5. jan. 1874.

16*
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Ed. 116. Frumvarp
tíl laga um ráðgjafa ábyrgð. Eins og það var samþykkt við 3. umr. í Nd.

Jafnskjótt sem hin endurskoðaða stjórnarskrá íslands hefur náð staðfestingu kon- 
* nngs, og landsstjórn er skipuð samkvæmt henni, öðlast gildi eptirfylgjandi

lög um ráðgjafa ábyrgð.
1. gr. Eáðgjafana má ábyrgðar krefja fyrir sjerhver störf eða vanrækt starfa, er 

þeir hafa sekir um orðið f embættisfærslu sinni, ef málið er svo vaxið, að þeir með þvf 
hafa, annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi, riðið f bága við stjórnarskrána 
eða önnur landslög.

2. gr. Hver sá ráðgjafi, er þannig gagnstætt stjórnarskránni éða öðrum landslög- 
um, fyrir vanfækt embættisskyldu sinnar, með flutningi máls, ráði eða ályktun, kemur 
því til leiðar:
a, ) að brotið sje á móti 54. gr. hinnar endurskoðuðu stjórnarskrár Islands að því leyti

sem hún mælir svo fyrir, að hin evangelisk-lúterska kirkja sje þjóðkirkja landsins;
b, ) að nokkuð það sje ráðið eða framkvæmt, er miði til að skerða frelsi, sjálfstæði eða

Bjálfsforræði landsins;
c, ) að skert sje í nokkru rjettindi eða drottinvald konungs;
d, ) að nokkuð það, sem ályktun alþingis þarf til, sje framkvæmt án samþykkis þess;
e, ) að ályktunum löggjafarvaldsins sje eigi fullnægt á þann hátt, sem stjórnarskráin

mælir fyrir;
f, ) að lög frá alþingi sjeu eigi lögð fyrir konung eða landstjóra til staðfestingar;
g, ) að synjað sje um skjöl, skilríki eða skýrslur, sem alþingi á heimtingu á, að því sje

í tje látið;
h, ) að dregið sje lið inn í landið, eða beitt hervaldi gegn landsmönnum, án Iagaheim-

ildar eða samþykkis alþingis,
skal, svo framarlega sem brotið verður eigi metið landráðasök, hafa fyrirgjört embættí 
sfnu, eða, ef stórsakir eru, dæmdur verða óverður til að hafa á hendi nokkurt embætti, 
umboð eða sýslun.

3. gr. Sektum allt að 5000 kr., eða eptir atvikum sömu hegningu, sem ákveðin er 
í2. gr., eætir sá ráðgjafi, er gagnstætt stjórnarskránni eða öðruœ landslögum, fyrir van- 
rækt embættisskyldu sinnar, með flutningi máls, ráði eða ályktun, stuðlar að því:

a, ) að tekjum landssjóðs eða þjóðeignum sje ótilhlýðilega varið eða stjórnað;
b, ) að fje því, sem veitt er til landsþarfa, sje eigi varið til þess, sem það er ætlað, að

svo miklu leyti, sem nauðsyn ber tíl;
c, ) að eigi sjeu gjörðar nauðsynlegar ráðstafanir um afgreiðslu, birtingu og framkvæmd

laga og tilskipana;
d, ) að nokkrum sje varnað að neyta rjettar síns til að senda konungi, alþingi eða hlut-

aðeigandi valdsmanni bænarskrár;
e, ) að lagðar sjeu túlmanir fyrir lögheimilað málfrelsi, fundafrelsi og prentfrelsi;
f, ) að nokkrum sje embætti veitt, er eigi fullnægi öllum þeim skilyrðum, sem fyrir veifc-

ingu þess embættis eru sett í lögum;
gi) að nokkrum sje varnað að neyta atkvæðisrjettar síns eða þingseturjettar með ófyr- 

synju-rannsókn eða ákæru um glæp;
h,) að yfirskoðunarmönnum landsreikninganna sjeu eigi sendir reikningarnir f tæka tíð 

eða synjað um skýrslur þær og skjöl, er þeim þurfa þykir.
4. gr. Sje einhver ólöglega frá embætti settur, frelsi sviptur, fjármunum eða at- 

vinnu, flæmdur frá verustað sfnum eða Iandrækur gjör, skal ráðgjafi sá, er slíku hefir

«
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valdið «5a aðþvf stutt, fyrir vanrækt embættisskyldu sinnár, með málflutningi, ráði eða 
ályktun, sæta hegningu samkvæmt 3. gr.

5. gr. Ef dregið er lengur en stjórnarskráin heimilar, að stefna saman alþingi, eða 
vanrækt að anna9t um, að nýjar kosniugar fari fram í lögákveðna tíð, varðar það 
ráðgjafa hegningu samkvæmt 2. gr.
' 6. gr. Sömu hegningu varðar það ráðgjafa, ef bráðabyrgðalög eru gefln út, án þeas
að brýna nauðsyn beri til, svo sem ef bráðabyrgða-fjárlög eru út gefin, eptir að alþingi 
eða önnurhvor deild þess hefur rofin verið, án þess þingið hafi átt kost á, að leiða fjár- 
lögin til lykta, eða slfk lög eru útgefin meðan fundum alþingis er frestað, hvort heldur 
fresturinn er með samþykki þingsins eða eigi.

Sama er og um það, ef nauðsynin að gefa út bráðabyrgðalög var fyrirsjáanleg 
meðan alþingi stóð yfir, án þess því hafi verið gefinn kostur á, að ráða málefni því til 
lykta.

7. gr. Nú þykir ráðgjafa nauðsyn til bera, að brúka fje umfram það, er alþingi 
hefur veitt, eða á annan hátt, en ákveðið er, og verður hann þá sekur eptir 2. gr., ef 
hann hefur varið fjenu gagnstætt því, sem bersýnilega mátti gjöra ráð fyrir að væri vilji 
þingsins.

8. gr. Hafi ráðgjafi í málum þeim, er landstjóri eða neðri deild alþingis er aðili 
að, brotið gegn almennum hegningarlögum, skal ákveða hegninguna eptir þeim, nema 
öðruvísi sje fyrir mælt í lögum þessum.

9. gr. Ekki skal ráðgjafi sekur gjör fyrir landsdómi eptir lögum þessum, nema § 
hlutir dómenda greiði atkvæði fyrir áfellisdómi hans.

Nd. 117. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um viðauka og breyting á lögum 14. jan. 1876 um tilsjón 
með flutningum á þeim mönnum, er flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur.

Vjer sem hin háttv. neðri deild alþingis hefir skipað í nefnd, til þess að íhuga 
þetta mál, höfum athugað það vandlega og látum hjer uppi álit vort.

það hefur komið fyrir, einkum á síðari árum, að menn, sem eigi hafa verið lög- 
giltir útflutningastjórar, nje reglulegir umboðsmenn þeirra, hafa gjört sjer það að starfi, 
að æsa menn til flutninga hjeðan af landi til vesturheims og bjóða fram milligöngu sína, 
til að fá þeim far, og jafnvel samið við þá munnlega eða skriflega um far eða jafnvel 
boðið og útvegað lán til vesturferða, er vesturfarar skyldu borga þá er vestur kæmi, og 
höfum vjer átt kost á, að sannfærast um þetta af skýrslum, er vjer höfum haft undir 
hendi.

Með þvf nú að þetta hefur getað átt sjer stað, án þess að atferli þessara manna 
hafi getað orðið hindrað samkvæmt lögum, með því að ákvarðanir núgildandi útflutnings- 
laga eru í því tilliti ónógar eða óljósar, virðist rjett að leiða í lög einhver þau ákvæði, er 
nái til þessara manna, svo að þeim geti eigi haldizt uppi, að gjöra það að ósekju, er út- 
flutningastjórarnir eða umboðsmenn þeirra verða að sæta þungum sektum fyrir.

Nú er það tilgangur frv. þess, er hjer liggur fyrir, að bæta úr þessum göllum á 
núgildandi lögum og verður nefndin að vera því samþykk og álítur, að frv. fari að þessu 
leyti í rjetta átt.

■ Jáfnframt álftur nefndin, að þau ákvæði frv., er miða til þess að tryggja það, að 
menn geti ekki komizt af landi burt, án þess að vera frjálsir til þess að landslögum, sje 
til talsyerðra bótá, og vill bví einnig leggja tili að þau ákvæði verði samþykkt,
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Að vísu álítnr nefndin að torvelt sje, ef eigi ómðgnlegt, að búa þessi atriði laganna 
nm eptirlit með útflutningnm svo út, að eigi verði farið I kringnm þan, en af þvl að hún 
álítur það talsvert erfiðara, ef þetta frv. verðnr að lögnm, leggnr hún til að hin háttvirta 
neðrí deild alþingis samþykki frv. með þessnm breytingnm:
1. Fyrir orðin í 1. gr. >starfa . . . útflutningú komi: hafa á hendi nokknrn starfa f

þarfir slíks útflutnings. * (
2. í staðinn fyrir >menn« f fyrstn línu 4. greinar, komi: >útfarar«.

Neðrí deild alþingis, 18. ág. 1894.
Guðl. Guðmundsson, Einar Jónsson, Jón Jónsson þm. Eyf.
formaður og framsm. skrifari.

Nd. 118. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um löggilding fjelags með takmarkaðri hlnthafaábyrgð o. s. frv. 
Flutningsmenn: Jón þórarinsson, Björn Sigfússon, Eirfknr Gfslason, Gnðjón Gnðlangs- 
son, Pjetur Jónsson, Ólafur Briem.
Við 20. gr. Fyrstu tvær málsgreinar greinarÍDnar orðist þannig: >Höfnðstóll fjelagsins 

skal vera sex miljónir króna, og hefur fjelagið leyfi og vald til að anka 
hann upp í tfu miljónír króna með ankalögnm, eða samþykkt á almennnm 
hluthafafundi. Hinn ákveðni höfuðstóll (6.000.000 kr.) skiptist f sextíu 
þúsund hluti, er sje eitt hundrað krónnr hver.

Nd. 119. Breytingartillaga
við breytingartillögur á þingskj. 113. Flutningsm.: Jón Jónsson, 1. þm. Eyf. 
Við tölul. 4. við 42. gr. 2: I staðinn fyrir »tuttugu ár« komi: tíu ár.

Nd. 120. Viðaukatillaga
við hreytingartillögur (þgskj. 113.) við frumvarp til laga nm löggilding fjelaga með tak- 
markaðri hluthafaábyrgð o. s. frv. Frá meirí hluta nefndarinnar.

A eptir orðunum: »til lö. nóvember ár hvert« bætist inn í: »Alþingi ákveðnr við- 
komustaði strandferðaskipsins, en fjelagið ræðnr að öðru leyti ferðaáætlnn þessi.

Nd. I2i. Frumvarp
til laga um fjárforræði ómyndugra. Eins og það var samþykkt við 2. umr. i n. d.

1. gr. Fjárhaldsmann skal hver sá hafa, sem eigi getur haft fjárráð sfn 
sjálfur sakir aldurs, ráðleysis eða af öðrum ástæðum, er yfirvaldið telur gildar 
vera.

2. gr. Sýslumenn og bæjarfógetar skipa fjárhaldsmenn ómyndugra, og 
skal til þess velja vandaða og áreiðanlega menn, er ekki sjeu öðrum háðir sem 
hjú, sjeu eigi yngri en 25 ára og sjeu búsettir i sama lögsagnarumdæmi og sá 
ómyndugi.

Feður ómyndugra barna sinna hafa þó ijett til fjárhaldsins sje þeir til 
þess hæfir.

Sá maður, sem hefur þtjú yfirgripsroikil fjárhöld áður, eðn mikla inn-
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heimtu á opinberum gjöldum, er eigi skyldur til að taka við fjárhaldi ómyndugra.
3. gr. Undir eins og einhverjum ómyndugum hlotnast arfur, skal skipta- 

ráðandi skipa honum fjárhaldsmann. Bæjarfógetar og sýslumenn skulu vera yfir- 
fjárráðendur hver f sínu lögsagnarumdæmi.

4. gr. Nú skiptist ómyndugum arfur, og er hann í öðru lögsagnarumdæmi; 
.skal þá skiptaráðandi leita til yfirfjárráðamanns f þvf lögsagnarumdæmi, er hinn 
ómyndugi er f, og skal sá yfirfjárráðandi skipa hinum ómynduga fjárhaldsmann, 
er taki arfinn undir sfna umsjón, og skal fjárhaldsmaður þessi skyldur að kvitta 
skiptaráðanda fyrir fjenu. þegar arfur hefur þannig verið fluttur úr einu fjárráða- 
umdæmi f annað, þá skal skiptaráðandi skýra frá þvf f yfirliti sfnu yfir fjárráðin 
(sjá 18. gr.). Hið sama skal yfirfjárráðandi gjöra, þar sem hinn ómyndugi á 
heimili.

5. gr. Hver fjárhaldsmaður skal skyldur að senda yfirfjárráðanda nákvæm- 
an reikning yfir fjárhaldið ár hvert, og skýra um leið frá ástandi hins ómynduga 
svo sem, hvar og hvernig verustaður hans sje og með hvaða kjörum, hvernig 
heilsu hans sje varið og fleira, er yfirfjárráðandi kynni að þurfa að vita um. 
Reikningsárið fyrir ómyndugrafje skal vera frá 1. janúar til 31. desember ár 
hvert og skal skilagrein þessi send yfirfjárráðanda f sfðasta lagi f lok næsta marz- 
mánaðar á eptir reikningsárinu.

6. gr. Sjái yfirfjárráðandi af skilagrein þeirri, sem ræðir um í 5. gr., að 
önnur ráðstöfun mundi vera hagfelldari fyrir hinn ómynduga en sú, er fjárhalds- 
maður hefur þegar gjört, skal yfirfjárráðandi tafarlaust gjöra fjárhaldsmanni að- 
vart um það. Vilji fjárhaldsmaður samt ekki breyta ákvörðun sinni í þessu efni, 
skal yfirfjárráðanda heimilt að taka af honum fjárhaldið og fá það öðrum f 
hendur.

7. gr. Skyldir skulu yfirfjáráðandi og fjárhaldsmaður að koma öllu lausa- 
tje hins ómynduga í peninga, á þann hátt, sem haganlegast er fyrir hinn ómynd- 
uga. Pð skal heimilt, að láta lausafje óselt, ef hinn ómyndugi er nær því orðinn 
myndugur, eða yfirfjárráðandi og fjárhaldsmaður sjá honum það haganlegra.

Enn fremur má lausafje óselt vera, þegar svo stendur á, sem segir f 62. 
gr. laga 12. apríl 1878 um skipti á dánarbúum og fjelagsbúum o. fl.

8. gr. Fasteign ómyndugra má eigi selja, hvort heldur eru heilar jarðir 
eða jarðarpartar, nema þvf að eins, að hinum óraynduga sje verulegur hagur í 
sölunni eða brýna nauðsyn beri til, að selja eitthvað honum til framfæris, enda 
samþykki hlutaðeigandi amtmaður söluna.

9. gr. Afgjöldum af fasteignum og öðrum árlegum tekjum ómyndugra 
skal fjarhaldsmaður hafa komið f peninga og sett á vöxtu f sfðasta lagi innan 
árs frá gjalddaga, nema þau hafi gengið hinum ómyndugu til framfæris.

10. gr. Peninga ómyndugra má lána einstökum mönnum gegn tryggu 
fasteignarveði. Að öðrum kosti skal setja þá á vöxtu annaðhvort í landsbankann 
eða einhvem þann sparisjóð, sem öðlazt hefur þau hlunnindi að ávaxta fje 
ómyndugra og opinberra stofnana, samkvæmt tilskipun 5. jan. 1874, og skulu 
stjórnendur sjóða þessara skyldir að gefa landsstjórninni árlegt yfirlit yfir, hve 
mikið ómyndugrafje sjóðirnir hafa f vörzlum sfnum og hvaðan það er.

11. gr. Fjárhaldsmenn fá f þóknun fyrir starfa sinn 10% öllum jarðar-
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afgjöldum hins ómynduga, en 4% af peningaleigum. Haldi fjárhaldsmaður hjá 
sjer fje hins ómynduga lengur en til er tekið i 19. gr. og sje það meiri upphæð 
en nemur 50 kr„ skal hann borga af því almenna lagavexti án þess að ómaks- 
laun sjeu þar frá dregin.

12. gr. Fjárhaldsmaður heldur bók um fjárhaldið og ritar í hana hina
árlegu fjárhaldsreikninga. Bók þessa, ásamt öðrum skjölum, er fjárhaldið snertir, 1
skal hann sýna yfirfjárráðanda á hverju manntalsþingi í þinghá þeirri, er hann er 
búsettur í.

13. gr. pegar hinn ómyndugi verður ráðandi fjár síns, eða fjeð er orðið 4 
eytt honum til frainfæris, eða annað það kemur fyrir, sem gjörir enda á fjárráð-
um fjárhaldsmanns, þá skal hann þegar í stað gjöra skilagrein fyrir fjárhaldinu 
og senda hana til yfirfjárráðanda, og úrskurðar hann, hvort hún er rjett ; sam- 
kvæmt skilagreir. þessari afhendir fjárhaldsmaður síðan yfirfjárráðanda fje það, 
er hann kann að hafa undir höndum ásamt öllum skjölum og skilrfkjum, er að 
fjárhaldinu lúta. Deyi fjárhaldsmaður, gjörir dánarbú hans sömu skil fyrir fjár 
haldinu og eptir sömu reglum, sem hjer að framan eru tilgreindar.

14. gr. Nú flytja fjárhaldsmaður og hinn ómyndugi úr fjárráðaumdæminu, 
og tekur þá yfirfjárráðandi í því umdæmi, er þeir flytja f, við yfirfjárráðum; einnig 
skal yfirfjárráðandi þess umdæmis, er þeir fluttu úr, senda yfirfjárráðanda þess 
umdæmis, er þeir flytja f, eptirrit af sfðasta reikningi fjárhaldsmannsins, og skal 
sá reikningur vera úrskurðaður.

15. gr. Flytji fjárhaldsmaður sig burtu úr fjárráðaumdæminu, en hinn 
ómyndugi verði eptir, eða hinn ómyndugi fer burt, en fjárhaldsmaður verði eptir, 
þá skal yfirfjárráðandi leggja undir úrskurð hlutaðeigandi amtmanns, hvort 
kveðja skal til nýjan fjárhaldsmann eða flytja fjárstofninn.

16. gr. Glatist fje ómyndugra sökum hirðuleysis yfirfjárráðanda, ber hann 
alla ábyrgð af því.

17. gr. Ómyndugra fje á forgangsrjett í búi fjárhaldsmanns, sem segir í 
lögum frá 12. apríl I878, 83. gr.

18. gr. Yfirfjárráðandi skal ár hvert fella úrskurð á fjárhaldsreikninga þá,
sem honum eru sendir; skal hann svo senda amtmanni fyrir lok júnimánaðúr * 
glöggt yfirlit yfir öll fjárráðin i lögsagnarumdæminu.

í yfirliti þessu skal þess getið sjerstaklega, hvort nokkuð ómyndugrafje g
hefur til fallið á árinu, hvort nokkuð af þvi, sem áður var, hefur farið undan fjár- "
ráðum eða hvort arfur hefur verið fluttur (Sbr. 4. og 14. gr.).

19. gr. Með lögum þessum er úr lögum numin 1.—13. gr. d. 1. 3. b. 17. 
kap. og tilskipun 18. febrúar 1847.

Nd. 122. Breytingartillaga
við breytingartillögur á þingskj. 113. Flutningsm.: þorlákur Guðmundsson. 
Við tölul. 4. við 42. gr. 2: í staðinn fyrir »tuttugu ár« komi: »fimmtán ár«.
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M<L 123. Frumvarp
tfl Iftgft om nýbýli. (Eina og það var samþykkt við 2. umr. i n. d.).

1. gr. Nýbýli má stofna á eyðijörðnm og í öðrnm óbyggðnm lðndnm, er enginn 
getnr sannað sfna eign. Svo má og stofna nýbýli í afrjettum og almenningum, ef sveit- 
arstjórnir þær, er hlnt eiga að, leyfa það, og sýslunefndin veitir til þess samþykki sitt.

2. gr. Nú vill einhver stofna nýbýli á eyðijörð eða í óbyggðn landi og skal hann 
þá birta þá fyrirætlan sfna í þvf opinberu blaði, er flytur stjórnarvalda anglýaingar. þeg- 
ar liðnir ern 6 mánnðir frá.þessari birting, skal amtmaður, ef nýbýlingnr óskar þess og 
enginn hefur á þeim fresti gefið sig fram við amtmann með heimildarskfrteini fyrir landi 
þvf, er ætlað er til nýbýlis, bjóða hlntaðeigandi sýslnmanni að kveðja til 4 mennoggjöra 
ásamt þeim áreið á landið, setja glögg landamerki og meta það til dýrleika, og ennfrem- 
nr sknln áreiðarmenn láta nppi tillögnr nm þan skilyrði, er þeir álíta hæfilegt að setja 
nýbýlingi nm húsabyggingar, girðingar, yrking tnns og garða m. fl.

3. gr. Til áreiðargjörðar þeirrar, er nefnd er f 2. gr., skal boða með 7 nátta 
fresti þá, er Iand eiga að hinn fyrirhugaða nýbýli. Mótmæli, er fram knnna að koma 
við gjörðina skuln bókuð og eptirrit af gjörðinni síðan sent amtmanni, er gefnr út nýbýl- 
isbrjef til beiðanda, ef hann eigi álítur, að mótmæli þau, er knnna að hafa komið fram, 
sjeu á röknm byggt.

í nýbýlisbrjefinu, er gildir sem heimild fyrir eignarrjetti nýbýlings að landinu, 
skuln tekin fram þau skilyrði um húsabyggingar, girðingar, yrking túns og garða, m. fl., 
sem amtmaður, eptir tillögum áreiðarmanna, álftnr hæfileg.

4. gr. Nú viU maðnr taka upp nýbýli í afrjetti eða almenningi, og getur þá 
hlntaðeigandi sveitarstjórn áskilið að nýbýlingnr greiði sveitarsjóði árlegt erfðafestngjald af 
landinn, en npphæð gjaldsins sknln áreiðarmenn meta. Stofnnn slfks nýbýlis þarf eigiað 
anglýsa í blöðum, en að öðrn leyti fer nm upptökn þess eins og segir í 2. og 3. gr.

5. gr. Eigi má nýbýli npp taka, er minna er metið en 5 jarðarhundrnð aðdýr-
leika.

6. gr. Koatnað þann, er af útmæling og mati nýbýlisins leiðir, greiði nýbýlis- 
beiðandinn: ferðakostnað sýslumanns, eptir úrskurði amtmanns, og hinum dómkvöddu 
mönnum 3 kr. hverjnm fyrir dag hvern, sem þeir ern að gjörðinni.

7. gr. Nýbýlingur er í 10 ár laus við öll gjöld til allra stjetta, þau er á jörðu 
hvíla; en skyldur er hann að greiða önnur gjöld til allra stjetta, þau er nú eru f lögnm 
eða lögboðin kunna að verða.

8. gr. Sýslumaðnr skal gæta þess, að nýbýlingur fullnægi skilyrðum þeim, sem 
honnm ern sott í nýbýlisbrjefinu. Nú gjörir nýbýlingur sig sekan f vanræksln eða brýt- 
ur nýbýlisskilyrði og getur sýslumaður þá lagt það til, að hann verði sviptur nýbýlis- 
rjettinum. Amtmaður hefur fullnaðarúrsknrð nm þetta mál.

þegar nýbýlingnr hefnr með amtsúrskurði verið sviptur nýbýlisrjetti, skal eptir 
tillögu hlutaðeigandi sveitarstjómarvalda beimila nýbýlið öðrum manni, er þá nýtnr sama 
rjettar, sem nýbýlingurinn annars hefði notið.

9. gr. Með lögum þessnm er úr gildi numin tilskipnn 15. apríl 1776.

17
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Nd. 124. Breyting&rtíllaga
við frumvarp til laga um nýbýli. Frá Halldóri Daníelssyni, Sk. Thoróddæn, GuðjÖtii- 
Guðlaugssyni, Ólafi Briem, Signrði Gunoarssyni, Jens PálaSyni.

7. gr. falli bnrt.

Nd. 125. Breytingartillaga
við breytingartillögnr (þingskj. 113.). Flutningsmaður Björn Sigfússon.
Við tölnl. 4. við 42. gr. 2. Á eptir orðnnnm: »til 15. nóv. ár hvert« bætist inn I:

Alþingi ákveður ferðaáætlun fyrir strandferðaskipið fyrir hvert fjárhagsár.

Nd. 126. Frumvarp
til laga nm kirkjugjald. (Eins og það var samþykkt við 3. umr. f efri deild).

1. gr. Kirkjntinnd af fasteign og lausafje, ljóstollnr, legkaup, kirkjngjald af húa- 
nm, lausamannsgjald til kirkjn og sætisfiskur, Svo og skýlduvinna við kirkjur úg kirkju- 
garða, skal vera úr lógnm nnmið.

Kostnaður við bygging og viðhald kirkjugarða greiðist úr sjóði kiíkjttnnnr.
2. gr. Gjald skal hver fermdnr maðnr, jafnt karl sem kona, greiða til kirkju sibn- 

ar 50—120 aura á ári. Innan þessara takmarka ákveður biskttp uppbæð gjaldsins 
fyrfr hverja sókn fyrir hið fyrsta ár, sem lög þessi koma tíl framkvæmdar, en siðan 
hjeraðsfundir, að fengnum tillögum sóknarnefnda fyrir hvert 5 ára tímabil í senn. Nú 
fellur hjeraðsfnndúr niður, og ákveður biskup þá gjaldið í því prófástsdtemi i það sinn.

Eindagi gjaldsins er 31. október ár hvert.
3. gr. Nú tjáir sá, sem hefur aðsetur í sókninni á gjaldd&ga, áð hann eigi lög- 

heimili í annari sókn, skal hann þá færa fullnægjandi sönnun fyrir þvi þá þegar, ella 
greiði hann gjaldið af hendi. Bjett er að hann fái það endurborgað, ef hann ibnan árs 
sabnar, að hann á gjalddaga hafi átt lögheimili í annari sókn og greitt þar kirkjbgjald.

4. gr. Kirkjngjald skal hver húsráðandi inna af hendi tíl gjaldheimtutnanns fyrir 
sig, skyldnlið sitt og annað heimilisfólk. Nú þiggur hibb gjaldekyldi af Sveit, og skal þá 
greiða gjaldið úr sveitarsjóði, ef habn eigi greiðir það sjálfur.

5. gr. Gjald til kirkju skal greiða í peningum. Ef gjaldanda breatur pebinga má 
hann greiða gjaldið í innskript hjá kaupmönnum þeim, sem gjaldheimtumaður tekur gilda, 
eða í þessum aurum: sauðfjenaði, hvítri ull, smjöri, tólg, fiski eða dún, eptír því verði, sem 
sett er á aura þessa í verðlagSskrá þeirri, sem gildir á gjalddaga, enda sjö þáð verð eigi 
hærra en gangverð á gjalddagá.

6. gr. Fyrir innheimtu á tekjum kirkna og fyrir að greiða þær af hendi 1 pening- 
um, má innheimtumaður taka 10 áf hundraði í ómákslaun.

7. gr. Beikningsár kirkna skal vera frá 1. ján. til 31. desbt. ár hvert.
Semja Skal reiknibga kitkna fyrir lók febrúarmánaðar ár hvert. Skal sóknar- 

prestur eða, ef hann er fjehirðir kirkjunnar, þá safnaðarfulltrúinn, rannsaka reikninginn 
og gæta þess, að allar tekjur sjeu taldar; enn fremur skal hann láta í ljósi álit um 
útgjöld þau, sem kirkjan hefur haft á árinu, og gera við reikninginn þær athugasemdir, 
sem hann finnnr ástæðu til; skal síðan reikningshaldara gefinn kostur á að svara þeim. 
Eptir það skal endurskoðari semja tillögur sínar við reikninginn. Fyrir ratinsókn þessa 
má greiða 2 krónur af tekjum kirkjunnar. Fyrir lok aprílmánaðar ár hvert skulu 
reikningar kitkna ásamt athugasemdum, svörum og tillögum vera komnir til hjeraðs-
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prófasts. Rannsakar hann reikninginn og leggur hann fyrir hjeraðsfund, og sendir hann 
sfðan með áliti sfnu og hjeraðefundarins til biskups til fullnaðarúrskurðar.

8. gr. Með lögum þessum eru úr gildi felld öll lagaákvæði um tíund til kirkju, 
Ijóetoll og legkaup, 4.—6. gr. tilsk. 27. jau. 1847, reglugjörð 17. júlí 1782 13. og 15. 
gr., 2. og 3. gr. laga 22. maí 1890 um innheimtu og meðferð á kirknafje, svo og önnur 
ákvæði í lögum, sem koma í bága við lög þessi.

Nd. 127. Tillaga til þingsályktunar
frá nefndinni: Um bann gegn botnvörpuveiðum.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á ráðgjafann fyrir ísland, að hlutast til
um, að nauðsynlegar ráðstafanir verði gjörðar til varnar gegn botnvörpuveiðum í laud- 
helgi við ísiand, þannig að nægilega mörg gæzluskip, sem til þess sjeu fallin að útbún- 
aði og hraða, verði aend til íslands í byrjun aprílmáuaðar næsta ár og framvegis meðan 
þörf er á.

£d. 128. TiUaga til þingsályktunar
um stofnun almenns ábyrgðarsjóðs fyrir fiskiveiðaþilskip á íslandi. Flutnings- 
maður Sigurður Stefánsson.

Efri deild alþingis ályktar að skora á stjómina að leggja fyrir alþingi 
1895 frumvarp til laga um stofnun almenns ábyrgðarfjelags fyrir fiskiveiðaþilskip 
á fslandi, þannig að landsjóður leggi hæfilegan styrk til stofnunar fjelagsins 
og viðhalds þess fyrst um sinn, en að ððru leyti sje fjelagið byggt á innbyrðis 
ábyrgð.

Ed. 129. Viðauka- og breytingartillaga
við frumv. til laga um búsetu fastakaupmanna á ísmndi. Eins og það var samþykkt við
2. umr. í e. d. Frá þorkeli Bjarnasyni.
1. Inní fmmv. hætist ný grein, sem verður 2. grein og orðist þannig:

•Enginn lausakaupmaður má framvegis verzla við strendur landsins, nema hann 
sje hjer búsettur, haldi hjer dúk og diskt.
2. Við 3. gr., sem verðnr 4. gr. Aptan við greinina bætist svo hljóðandi málsgrein:

Lausakaupmenn þeir, búsettir erlendis, sem hingað til hafa rekið lausakanpaverzl- 
nn hjor við land, mega framvegis verzla hjer á sama hátt sem að undanfömu.
3. Inní fyrirsögn framv. bætist á eptir orðinn >fastakaupmanna< >og lansakaupmannat.

17
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Ed. 130. Frumvarp
til laga um löggilding fjelags með takmarkaðri hlnthafa áhyrgð, rjettindi þess og skyldur 
til að halda nppi siglingnm milli íslands og útlanda og l kringnm strendnr íslands og 
til að leggja járnbrantir á íslandi o. fl. (eins og það var samþykkt við 3. nmr. í Nd.).

1. gr. Stofnéndur fjelagsins eru eptirfylgjandi 5 menn:
David Wilson, passenger manager, Liverpool. »
Sigtryggur Jónasson, nmboðsmaður, Winnipeg.

Jón pórarinsson, alþingismaðnr, Flensborg.
Jens Pálsson, alþingismaðnr, Útskálum. *

porgrímur Gudmnndsen, tnngnmálakennari, Reykjavík.
Ofannefndir menn og allir aðrir einstakir menn og fjelög, sem gjörast knnna hluthafar 
í fjelaginu, ern hjermeð löggiltir sem hlutafjelag með takmarkaðri hlnthafa ábyrgð, er 
heiti »Hið íslenzka siglinga- og járnhrautafjelag<. Fjelagið hefnr skrjfstofu í Reykjavík 
og skal ætíð hafa þar nmhoðsmann sinn. Ofannefndir 5 menn skuln vera 
bráðahyrgðastjórnarnefnd fjelagsins, og sknlu halda þeirri stöðn þangað til reglnleg stjórnar- 
nefnd er kosin samkvæmt lögnm þessum. Fundur er löglegur, þegar þrír af bráða- 
byrgðarstjórnendum eru á fundi. Bráðabyrgðarstjórnarnefndin kemnr sjer saman nm 
stað og dag til að halda fyrsta fund sinn, og kýs hún þá forseta og varaforseta úr sínum 
flokki, er síðan kallar saman fnndi og stýrir þeim.

2. gr. Bráðabyrgðastjórnarnefndin hefur vald til þess að fá menn til að skrifa 
sig fyrir hlutum í íjelaginu, taka á móti hlntafje og innheimta það, og lögsækja hlut- 
aðeigendur, ef þeir standa eigi í skilum.—Svo hefur og bráðabyrgðarstjórnarnefndin vald 
til að láta gjöra mælingar og áætlanir til nndirbúnings framkvæmdum fjelagsins, leggja 
í banka peninga þá, sem hún tekur á móti upp í hlnti, og taka þessa peninga út úr 
bönknm í þarfir fjelagsins; enn fremnr til þess að veita móttöku fyrir hðnd fjelagsins 
hvers konar hlnnnindnm, láni og gjöfnm, sem því kann að vera látið í tje til styrkt- 
ar fyrirtækjum þess og gjöra samninga um hvernig þessu skuli varið í þarfír fjelagsins, 
og yfír höfnð gera allt sem útheimtist til að koma fjelaginu á fót.

I-
3. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að leggja einsporaðar eða tvísporaðar 

stál- eða járnbrautir:
a. Frá Reykjavík um Kjósar- og Gullbringusýslu, Árnessýsln og Rangárvallasýsln. <
b. Frá Reykjavík eða Akranesi, eJa einhverjnm stað þar nálægt, nm Kjósar- og 

Gullbringusýslu, Borgarfjarðar-, Mýra-, Stranda-, Húnavatns-, Skagafjarðar- og 
Eyjafjarðarsýslu, eða þær af þessnm sýslum, er fjelaginu sýnist.

c. Út úr brautunum má fjelagið leggja lengri eða styttri greinar innan takmarka nefndra 
sýslna, ásamt hliðarspornm þeim, er nauðsynleg þykja við bfautarstöðvar og til 
að ná í möl eða annan ofaníburð.

Engnm manni eða öðrnm fjelögnm skal veitt leyfí til að leggja járnbrautir nm ofannefnd- 
ar sýslur ntan takmarka löggiltra kauptúna næstn 15 ár eptir að þessi lög öðlast 
gildi. Hafi fjelagið eigi áðnr 5 ár sjen liðin frá því, er lög þessi öðlast gildi, lagt járn- 
eða stálbraut, er nái frá Reykjavík til bygða í Árnessýslu austanfjalls og hafíð lesta- 
ferðir á henni, hefnr það fyrirgjört öllum þeim rjettindum, sem lög þessi heimila.
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4. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og valdjtil að láta mæla út vegarstæði undir járn- 
brautir þær, sem netndar eru í 3. gr., byggja þær, og allar nauðsynlegar brýr yfir árjæki 
og vötn úr því efni og á þann hátt, er því sýnist, breyta þessu, endurbæta og viðhalda.

5. gr. Fjelagið heíur fullt leyfi og vald til að byggja og eiga öll þau hús og 
byggingar á brautarstöðvum og við brautina, sem það álítur nauðsynlegar til þess að 
leggja brautina og halda uppi ferðum á henni.

6. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að kaupa, byggja, eiga og láta 
ganga eptir járnbrautum sínum hvers konar brautarvjelar (locomotives^ og vagna ogflytja 
fólk, alls konar farangur, vörur, lifandi pening og hvað annað, sem býðst til flutnings 
í þessum vögnum. Fjelagið setur sjálft og auglýsir reglur viðríkjandi flutning á vögn- 
um sínum, ákveður fardaga, fargjald, gjald fyrir geymslu á farangri o. fl. og hvað annað í 
þá átt. Til að hreifa brautarvjelar og vagna á járnbrautum sínuni má fjelagið nota 
hvaða afl sem það vill, gufuafl, rafmagn, vatnsafl, loptsafl, dýraafl eða þetta sameinað. 
Pó má eigi nota dýraafl nema á aukabrautum og brautarstöðvnm.

7. gr. Fjelagið hefur leyfi og vald til að reka burt af vögnum sínum 
og öðrum flutningatækjum hvern þann, . sem ekki hefur farseðil eða ekki borgar 
hið ákveðna gjald fyrir far sitt eða flutning. Enn fremur hefur fjelagið fullt leyfi og 
vald til að halda farangri, vörum eða hverju öðru, sem það flytur, þangað til hið ákveðna 
flutningsgjald og geymslugjald eða annar kostnaður er borgað. Sje ekki flutningsgjaldið eða 
geymslugjaldið greitt áður tiu dagar sjeu liðnirfrá því er farangurinn, vörurnar eða hvað 
annað, sem flutt var, kom til afhendingarstaðar, má fjelagið auglýsa það til sölu, og 
sje það eigi innleyst áður 20 dagar sjeu liðnir frá því að auglýsingin var fest upp á 
staðnum, má fjelagið láta selja það við opinbert uppboð. Seljist það, sem upp er boðið, 
fyrir meira en flutningi og geymslugjaldi og öðrum kostnaði nemur, skal fjelagið skila 
fyrverandi eiganda hins selda afganginum. Farangur, vörur eða hvað annað, sem fje- 
lagið heldur til tryggingar fyrir óborguðu flutningsgjaldi, er í ábyrgð eiganda unz salan 
fer fram. En skylt skal fjelaginu að láta hann vita, hvar það er niður komið og varð- 
veita það svo, að það eigi skemmist fyrir handvömm.

8. gr. Fjelagið heíur fullt leyfi og vald til að kaupa og eiga allt það land, 
sem það þarf undir járnbrautir sínar, stöðvahús og vöruhús, og til að hafa greiðan veg 
að eignum sinum, eða hverju öðru, sem stendur í sambandi við starf þess. Kaupi fjelagið 
meira land en það sjálft þarf til notkunar, má það selja afganginn eptir því, sem því 
sýnist við eiga. Fjelagið má einnig taka land á leigu og leigja út land.

9. gr. Fjelagið hefur fullt leyfl og vald til að stífla og nota vatn og afl úr 
öllum ám, lækjum og yfir höfuð öllum heitum og köldum uppsprettum, laugum, 
hverum og vötnum, sem brautir þess liggja yfir eða sem eru nálægt öðrum byggingum 
þess, að svo mik'lu leyti nauðsynkgt er, til þess að það geti lagt brautir sínar og baldið uppi 
ferðum á þeim. J>ó má það ekki gera meiri spell en nauðsynlegt er á farvegum nefndra vatna 
eða landi því, er að þeim liggur, enda komi fulltverð fyrir, er greitt sje fyrir fram. Komi 
fjelaginu og eiganda ekki saman um borgun eða skaðabætur fyrir notkun vatna, vatns- 
afls eða spell á landi, skulu þrír gerðarmenn dæma í rnáhnu. Fjelagið nefnir einn 
gerðarmann, eigandi vatnsins og landsins annan, en þessir tveir gerðarmenn skulu koma 
sjer saman um oddamann. Verði þeir ekki á eitt sáttir um oddamanninn, skipar lands- 
yfirdómurinn í Beykjavík hann.
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10. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að taka hvaða land og hús, sem 
er, til notkunar undir járnbrautir sínar og vegi að peim og til alls pess, sem pví er leyft 
að gera, með lögum pessum, en pó gegn fullu verði, er greitt sje fyrir fram. Komi 
Qelagið sjer ekki sarnan við eiganda, skal farið með inálið eins og ákveðið er í næstu 
grein hjer á undan. Fjelagið hefur par að auki sama rjett til að taka endurgjaldslaust 
byggingarefni og ofaníburð, sem heimilað er í 22. gr. laga um vegi 13. júní 1894.

11. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að leggja járnbrautir sínar pvert 
yfir alla vegi; pað má og nota undir brautir sínar skemmri eða lengri kafla af öllum 
vegum og brýr yfir ár, læki eða vötn, sem stjórn íslands, ömt, sýslur eða sveitafjelög 
hafa látið gera eða láta gera, ef svo er um búið, að stjórnarvald pað, sem í hlut á, 
telur slíkt hættulaust og skaðlaust fyrir vegina, brýrnar og vegfarendur.

12. gr. Allar járnbrautir fjelagsins og nauðsynlegar byggingar við pær skulu 
vera undanpegnar öllum gjöldum og sköttum til landssjóðs Islands, til kirkna, amta, 
sýslu og sveitafjelaga eða kaupstaða, um prjátíu ár frá pví lög pessi öðlast gildi.

13. gr. Fjelaginu er skylt að taka til flutnings allt fólk og vörur, sem borg- 
að er undir fyrir fram, eptir pví sem rúm ræður, eða náttúra leyfir. J»ó má pað neita 
að flytja drukkna menn eða vitskerta, nema peir sje undir umsjón lögreglupjóns eða 
einhvers annars, sem ber ábyrgð á peim. Enn fremur má fjelagið neita að taka til 
geymslu eða flutnings sprengiefni eða önnur hættuleg efni og sendingar í ílátum eða 
böggla, er innihald peirra ekki er gefið til kynna. Gruni starfsmenn fjelagsins, að 
bættuleg efni sje í farangri eða pökkum, mega peir opna pá og rannsaka.

14. gr. Engir nema starfsmenn fjelagsins mega ganga, ríða, teyma nje 
reka nokkra skepnu eptir járnbrautum pess að endilöngu, nema fjelagið leyfi pað sjer- 
staklega. En skylt er fjelaginu b\vfa umferð pvert yfir brautir sínar par sem nauðsyn 
krefur. Enginn má á nokkurn hátt skemma járnbrautir fjelagsins og annan útbúnað, 
nje kasta nokkru eða leggja nokkuð á brautirnar, og varðar brot á móti pessari grein 
hegningu eptir hinum almennu hegningarlögum.

15. gr. Fjelagið má hafa á járnbrautum sínum hvort sem pað vill daaiskt, 
enskt eða franskt mílnatal eða mál.

16. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að byggja og eiga telegrafa og tele- 
fóna meðfram járnbrautum sínum og út írá peim. Enn fremur hefur fjelagið fullt vald 
og leyfi til að framleiða rafmagn til að hreifa brautarvagna, vjelar til að lýsa og 
hita vagna sína, brýr, bryggjur og byggingar, götur og hafnir, opinber og einstakra manna 
hús í kaupstöðum eptir samkomulagi við hlutaðeigendur.

H.
17. gr. Fjelagið befur fullfc leyfi og vald til að láta byggja, kaupa og eig* 

gufuskip og seglskip til ferða milli íslands og útlanda og til strandferða kringut* ís- 
land. Enn fremur hvers konar skip, ferjur og báta til samgöngunota á öllum flóurn, fjörðum, 
víkum, höfnum, stöðuvötnum og ám kring um Island og á íslandi, og má fjelagið 
selja skip, leigja og taka á leigu, og breyta og endurbæta.

18. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til að byggja og eiga bryggjur, ölda-
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bejóta, vörngðymfilnhús, kolaskila, gmiðjoT og verkstæði til að amiða og gjðra að ölln, 
aem að frhmkvaeindhm fjelagsins lýtur.

19. gr. Fjelagið hefnr fnllt leyfi og vald til að ákveða fargjald og flntnings- 
gjald með skipum sínnm, gjald fyrir geymslu á farangri og vörum, borgnn fyrir notknn 
i bryggjnm sfnum og áhöldnm, o. fi. Fjelagið hefnr og vald til að reka bnrt af skip- 
nm fiinnm hvern pann, sem eigi hefnr farseðil eða borgar eigi hið ákveðna gjald fyrir 
far fiitt eða flntning. Sje flntningsgjald eða geymslugjald eigi greitt i tækan tfma, fer

> ura Jmð, sem fytir er mælt í 7. gr. Að þvi er snertir flntning á fólki og vörnm á 
skipum fjelagsins, gilda «g sömn ákvæði og sett eru í 13. gr.

in.
20. gr. Höfaðstóll fjelagsins skal vera sex milljónir króna, og hefnr fjelagið leyfi 

og vald til að auka hann npp í tín miljónir króna með aukalögum eða sampykkt á almenn- 
nm falnthafafundi. Hion ákveðni höfuðstóll (6,000,000 kr.) skiptist í sextíu pósund 
hhrti, er sje eitt huhdrað krónur hver. Höfuðstólinn leggja til eða útvega ofannefndir 
sbofoendut fjelagsins og þeir mehn og fjelög, sem gerast hluthafar í fjelaginu. Pening- 
nm pehn, sem þannig eru lagðir til eða útvegaðir, skal varið til að koma á fót öllu 
pvf, og fmnkvæma allt pað, sem fjelaginu er veitt leyfi til að gera með lögum pessum.

21. gr. Fjelaginn er eigi skylt að taka til greina áskript fyrir hlutum í fjelag- 
inn, nema 10 af bundraði af upphæð peirra hluta, er menn skrifa sig fyrir, sje borgað 
áður mánuður sje liðinn frá pvf er menn skrifuðu sig fyrir peim.

22. gr. Til framkvæmdar störfam sínum hefur fjelagið leyfi til að þiggja og 
veita móttöku, frá hverri landsstjórn sem er, einstöknm mönnum, sýslu- og sveitafje- 
Iðgnm, kaupstððum og hverskyns fjelögum, löggiltum og ólöggiltum eða öörum, styrk og 
gjöfum af hverju t&gi og í hverri mynd sem er, t. d. f landi, peningum, peningalánum, 
áhyrgð o. s. Frv.

23. gr. pegar menn hafa skrifað sig fyrir eitthundrað púsund krónum af höf- 
uðstól hjá bráðabyfgða fitjórnarnefnd pess, og búið er að borga 10 af hundraði af

► þessari npphæð, pá skal búh, nema handhafar sjeu færri en9, kalla pá, sem hafa 
skrifhð Big fyrir hlutdm og borgað 10 af hundraði npp í pá, á fund til að kjósa stjórnar- 
nefaid fyrir fjelagið. Fnndurinn fikal boðaðurá pann hátt, að sjerhverjum hluthafa sje sent

’ raeð pósti,skrifað eða prentað fundarboð,er tiltaki fundardag,stað og fundarefni,að minnsta 
kofiti 2 raáfauðutt fyrir fundinh og ank pess birt í dagblöðum. A pessum fnndi skulu 
hluthafar kjósa stjórh&rhefnd fyrir fjelagið, er skipuð sje 9 mönnum, og má engan kjósa 
f Stjórnarhefndína, sem eigi er hluthafi í fjelaginu og hafi skrifað sig fyrir 5 hlutum I
að ttinttSta kosti, og bhtgað pað sem kallað tiefur verið eptir upp í þessa hluti. þessi j
stjókhai'ttefnd skal hálda stöðn sihni eitt át frá pví hún var kosin eða pangað til önnor j
öt köáifa í héhnttt fctöð. Töln stjómarnefndarmanna má fjelagið brevta með aukalögum. í

24. gt. Víð stjótnatnefhdarkosningar og við alla atkvæðagreiðslu á alraennum 
hlöthafaföhdum, Sfculu hlúthafar hafa eitt atkvæði fyrir hvern hlut, sem peir eru skrif- 
áðít fýrir í bóknin fjelágsinb, enda hafi peir greitt upp í hluti sína sem tilskilið er.
Hluteafht thfega géfa Óðrtitt umhoð til að gréiða atkvæði fytir sig á almennum hlutháfa 
fattðúih, ög skal það utfahöð veta prðað samkÝæmt því, sem ákveðið er I aukálöguto 
fjelagsins.
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25. gr. Allir almennir hluthafafundir, sem haldnir ern eptir fundpann, er um 
getar í 23. gr. laga pessara, skulu haldnir á peim stað og tima og boðaðir á pann hátt, 
sem ákveðið verður í aukalögum fjelagsins. J»ó skal að minnsta kosti annarhror árs- 
fnndur haldinn í Rvík.

26. gr. Allir menn, hrort sem peir eru danskir pegnar eða pegnar annara 
ríkja, og hvort sem peir eiga heimili í hinn danska ríki eða eigi, hafa sama rjett til 
að eiga hluti í fjelaginu og greiða atkræði fyrir hluti sína, og hafa ennfremur rjett til
að rera í stjórnarnefnd fjelagsins og vera starfsmenn pess. J»ó skal fjelagið, að svo I 
miklu leyti sem pví verður við komið, nota íslenzka starfsmenn.

27. gr. Stjórnarnefnd fjelagsins skal á fyrsta fundi, sem hún heldnr eptir að 
hún var kosin, kjósa forseta úr sfnnm flokki og skal hann ætíð stjórna fundum, pegar 
hann er viðstaddur. Forseti skal halda stöðu sinni á meðan hann er í stjórnarnefnd- 
inni eða pangað .til annar er kosinn í hans stað. Stjórnarnefndin má og kjósa einn eða 
fleiri varaforseta, er gegni störfum forseta í forfollum hans. Stjórnarnefndarfundnr er 
lögmætur pegar eigi eru færri á fundi en fimm af níu. Enginn stjórnarnefndarmann- 
anna hefur nema eitt atkvæði og sker forseti úr með atkvæði sínu ef atkvæði verðajðfn.

28. gr. Stjórnarnefndin skal að minnsta kosti einu sinni á ári á almennum 
hluthafafundi gefa allar nauðsynlegar upplýsingar um starf og ástand fjelagsins. Hún 
skal og hlíta peim ákvörðunum, sem gerðar eru á ársfundum eða öðrum almennum hlut- 
hafa fundum, að svo miklu leyti sem pær koma eigi f bága við pessi lög. Svo skal og 
stjórnarnefndin fara eptir öllum ákvæðum aukalaga fjelagsins.

29. gr. StjórnarnefndÍD hefor vald til að semja og sampykkja aukalög viðvíkj- 
andi st.jórn, umsjón og meðferð á Öllum eignnm fjelagsins og yfir höfuð viðvíkjandi 
öllum málefnum pess. pó mega slík aukalög ekki koma í bága við pessi lög, nje önn- 
nr gildandi landslög. Stjórnarnefndin skipar skrifara og aðra embættismenn fjelagsins, 
ákveður verksvið peirra, starf, kaup og veð pað, er peir setja, og ræður yfir höfuð alla 
starfsmenn fjelagsins eða felur pað undirmönnum sínum.

30. gr. Stjómarnefndin hefur leyfi og vald til samkvæmt ályktan gerðri á ársfundi
hluthafa eða á öðrum almennum hluthafa fundi, sem sjerstaklega er boðað til í pví skyni, ,
að gefa út skuldabrjef (bonds), og skal forseti eða einhver varaforseti ásamt einhveq'um 
öðrum stjórnarnefndarmanni skrifa undir pessi skuldabrjef. Ennfremur skal skrifari fje- 
lagsins rita nafn sitt á pau og setja innsigli fjelagsins á pau. Skuldabrjef pessi, sem * 
aldrei mega nema meiri npphæð til samans en svo, að 20,000 kr. komi á hverja mílu
af járnbraut fjelagsins, skulu borganleg á peim stað og tíma, á pann hátt, í peirri mynt 
og með peim vöxtum, sem stjórnarnefndin álítur bezt við eiga, og skal pað til greint 
í skuldabrjefinu. Skuldabrjefin mega hljóða upp á danska, enska eða annara pjóða 
peninga og má pau greiða hvort sem vill f gulli, silfri eða seðlum, ef kraf- 
izt er, dönskum eða fslenzkum. Enn fremur hefur stjórnarnefndin leyfi og 
vald til að selja eða veðsetja öll slík skuldabrjef eða pað af peim, er 
henni sýnist, hverjnm sem hún vill, fyrir hið bezta verð og með hinum beztu 
kjörum, sem fáanleg eru í pað og pað skipti, og sje peningum peim, er pannig 
fást, varið til að framkvæma pað, eða eitthvað af pvf, sem fjelagið hefur leyfi til að 
gera samkvæmt lögum pessum, Auk pes$ fiefur fjelagið leyfi og vald til að tryggja
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skuldabijef pau, er pað kann að gefa út, með sjerstakri veðsetning á öllum eigum 
sínum og tekjum, eða nokkrum hluta af peim. á pann hátt sem tiltekið kann að 
verða í veðsetningarskjalinu. Svo má fjelagið og í slíku veðsetningarskjali veita þeim 
manni eða mönnum, sem tilteknir eru í skjalinu, öll rjettindi sín, vald, undanpágur, 
eignir og löggilding, og yfir höí'uð allt pað, sem fjelaginu er veitt með lögum pessum 
óg ekki kemur í bága við pau. Allt sem fram er tekið í slíku- veðsetningarskjali bæði 
til að takmarka vald peirra, sem nefndir eru í pví, eða til að veita peim vald og rjett- 
indi, skal vera löglegt og bindandi og hægt að nota pað á pann hátt, sem tekið er fram 
í skjalinu, enda sje pví pinglýst sem lög mæla fyrir.

31. gr. Skuldabrjef pau, sem nefnd eru í næstu grein hjer á undan, skulu, án 
pess að peim purfi að pinglýsa eða rita í afsalsbrjefa- og veðmálabækur, álítast 
fyrsta krafa, og hafa forgangsrjett gagnvart fjelaginu, og öllum eignum og tekjum fje- 
lagsins, hverju nafni sem nefnist, sem pað á og kann að eignast, og sjerhver handhafi 
skuldabrjefanna skal álítast veðhafi að veðsetning peirri, sem gefin kann að verða 
að rjettu hlutfalli við aðra eigendur skuldabrjefanna.

32. gr. Ef fjelagið borgar ekki höfuðstól eða vexti af skuldabrjefum sínum
sem út kunna að verða gefin eptir pessum lögum, pá er gjalddagi er kominn sam-
kvæmt ákvæðum skuldabrjefsins, pá skulu handhafar slíkra skuldabrjefa, ef pau eða
vextir af peim er óborgað við ársfund, hafa sama rjett til að greiða atkvæði og vera
kjörgengir í stjórnarnefnd fjelagsins, eins og peir ættu sömu upphæð af fullborguð- 
um hlutum í fjelaginu, og ennfremur hafa atkvæðisrjett á öðrum almennum hluthafa- 
fundum. pó getur enginu handhafi slíkra skuldabrjefa neytt peirra rjettinda, sem hon- 
um eru veitt með pessari grein, nema að skuldabrjef pau, sem veita honum ofannefnd 
rjettindi, hafi áður verið rituð í bækur fjelagsins á sama hátt og gert verður ráð fyrir í 
aukalögum fjelagsins um skrásetning hlutabrjefa pess. Fjelaginu er skylt að skrásetja 
slík skuldabrjef sem hljóðandi upp á nafn handhafa, pegar pess er krafizt, og eins sölu á 
peim, hvort sem óborgaður er höfuðstóll eða að eins vextir, á sama hátt og hlutabrjef. 
pó skulu peir, sem pennan rjett nota, einskis missa í af öðrum rjettindum, er peir 
höfðu sem handhafar skuldabrjefanna.

33. gr. Skuldabrjefin öll ásamt áföstum skilríkjum og vaxtaseðlum mega vera stýl- 
uð upp á handhafa, og skulu pá geta gengið mann frá manni pannig að hönd selji hendi. 
Handhafi slíkra skuldabrjefa getur í sínu eigin nafni lögsótt íjelagið um rjett pann, er 
pau tilskilja, pangað til búið er að skrásetja pau eins og gert er ráð fyrir í næstu grein 
hjer á undan. Á meðan skuldabrjefin standa pannig skrásett, pá skulu brjefin bera 
pað með sjer með skriflegri áteiknun, ef eiganda skipti verða, sem sje skrásett á sama 
hátt og gert er við hlutabrjefin, en skuldabrjefin skulu aptur geta gengið mann frá 
manni pannig að hönd selji hendi ef pau verða að nýju skrásett sem slík, og er fje- 
laginu skylt að skrásetja pau pannig pegar sá, sem skrifaður er fyrir peim sem eig- 
andj í bókum fjelagsins, heimtar pað.

34. gr. Stjórnarnefndin má, hvenær sem henni sýnist, krefjast borgunar upp 
í hluti hjá hluthöfum í fjelaginu en pó má hún ekki heimta meir en 10 af hundraði 
af allri upphæðinni í einu, og verður að gefa hluthöfum mánaðar fyrirvara í hvert 
skipti á pann hátt, sem ákveðið verður í aukalögum fjelagsfns. Enginn hluthafi skal

18
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bera ábyrgð gagnvart skuldheimtuinönnum fjelagsins fyrir meiri upphæð en hann' á 
eptir óborgað upp í hluti pá, er hann hefur skrifað sig fyrir. Borgi einhver hluthafi 
ekki á ákveðnum degi hlutafje pað, sem stjórnarnefndin hefur löglega krafizt, má hún 
heimta allt að 6*/0 vöxtum af hinu vangoldna hlutafje, unz full skil eru sýnd. Svo má 
hún og lögsækja hlutaðeiganda á sama hátt og vanaleg peningaskuld væri. Nú neítar 
hluthafi að borga hlutafje pað, sem löglega er af honum heimtað, eða dregnr greiðslu ■
pess meir en um tvo mánuði og hefur hann pá fyrirgjört eignarrjetti sínum til pees 
hlutar, og fer um pá hluti svo, sem ákveðið verður í aukalögum fjelagsins.

35. gr. Stjórnarnefndin skal halda eða láta halda allar pær bækur, sem naúð- 
synlegar eru til pess, að greinilegt yfirlit sje til yfir allar gerðir og starf fjelagsins. 
Bókfærslan má véra hvort er vill á íslenzku, dönsku eða ensku máli, og skal til- 
tekið með aukalögum, hvaða bækur fjelagið skal hata og á hvaða máli pær sjeu. 
Fjelagið skal og hafa innsigli, og skal nákvæmar tiltekið með aukalögum, hvernig pað 
sje.

36. gr. Hlutabrjef fjelagsins skulu hljóða upp á nafn, og skal tiltekið í auka- 
lögum, hvenær og hvernig eigandaskipti geta orðið á peim.

37. gr. Fjelagið getur lögsótt og má lögsækja undir sínu löggilta nafni, eins 
óg væri pað einstaklingur, fyrir öllum dómstólum. Forseti fjelagsins, varaforeetar, ráðs- 
maður, umboðsmaður eða málaflutuingsmaður getur höfðað og sótt mál fyrir hönd fjelags- 
in8 eptir stjórnarnefndar ályktan. Varnarping fjelagsins er í Keykjavík, og er umboðs- 
maður fjelagsins par rjettur málsaðili, ef fjelagið er lögsótt.

38. gr. Fjelagið má gera samninga við einstaka menn, landsstjórnir eða hvaða 
fjelög sem eru, um allt pað sem snertir starf pess og atvinnu, og skal tiltekið f auka- 
lögum, hver undirskrifi slíka samninga fyrir hönd fjelagsins.

39. gr. Fjelagið skal auglýsa á prenti á íslenzku öll aukalög sin, sem snerta 
almenning.

40. gr. Stjórnarnefnd fjelagsins má gefa út fullborguð hlutabrjef, sem eígi 
má krefjast frekari borgunar upp í eða fyrir, og má, pegar svo um semur, afbenda pessi 
hlutabrjef sem borgun fyrir vegarstæði, efni í járnbraut, vagna eða hvað annað sem | 
fjelagið kaupir fyrir iðn sína eða fyrir hvers konar verk sem unnið er fyrir fjelagið eða
í parfir pess.

41. gr. Fjelagið hefur fullt leyfi og vald til pess að selja á skipum sfttttm, < 
vögnum og brautarstöðvum alls konar greiða. En um vínfangasölu á landi fer sem 
gildandi landslög segja.

IV.
42. gr. Landssjóður íslunds skal greiða >Hinu íslenzka siglinga og járnbrauta-

fjelagi<:
1. 50,000 krónur á ári, í sfðasta sinn árið 1925, með pvf skilyrði að pað byggi stál- 

eða járnbraut frá Reykjavfk að minnsta kosti austur að pjórsá, og láti lestir, er 
flutt geti farpega og vörur, ganga eptir járnbrautinni að minnsta kosti sex sinn- 
um á vikn, á tímabilinu frá 15. apríl til 15. nóvember ár hvert og hína ttáu- 
uði ársins eins opt óg við verður koioið sökum snjóa.
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Árgjald petta greiðist þannig:
Jafnskjótt og brautinni er komið austur í byggð í Árnessýslu austanfjalls og lesta- 

ferA haftn á henni, skal landsstjórnin greiða fjelaginn árlega npphæð, er standi i 
aama hlntfalli við nefndar 50,000 kr., sem lengd hinnar lögðu brautar við alla 
hina fyrirhngnðu brantarlengd allt anstnr að þjórsá. En pegar brantin er full- 
gjör pangað, greiðist allt hið tiltekna árgjald. 011 skal brautin fullgjör og 
ferðir hafnar á henni, áður en sjö ár eru liðin frá pví lög pessi öðlast gildi, 
ella hefur fjelagið fyrirgjört rjettindum peim, sem lög pessi heimila því. Sama 
er, ef reglulegar lestaferðir leggjast niður á brautinni eptir pann tíma.

Ef járnbraut fjelagsins tekst af á köflum af völdum náttúrunnar eða brýr á 
henni bila, skal fjelagið svo fljótt sem unnt er, bæta hið skemmda, og skal pað 
einkis í missa af árgjaldi sínu, þó lestir geti eigi gengið reglulega eða teppist um 
stnnd fyrir pessar orsakir.

9. 50,000 krónnr á ári hin næstn tuttugu ár eptir að lög pessi öðlast gildi, með 
því skilyrði:
a) að fjelagið láti gufuskip, sem sje eigi minna en 800 gross tons ensk, hafi að 

minnsta kosti rúm fyrir 40 farpega á 1. plássi og 30 farpega á 2. plássi, og 
geti gengið að minnsta kosti 12 enskar mílur á klukkustund, fara 2 ferðir á mán- 
nði milli Liverpool, eða annarar bafnar á Englandi eða Skotiandi, og Reykja- 
víkur, ná tímabilinu frá 15. apríl til 15. október ár hvert, og milli sömu 
hafna að minnsta kosti eina ferð á mánuði á tímabilinu frá 15. október til 
15. apríl ár hvert, og

b) að fjelagið láti gufuskip, sem ekki sje minna en 400 gross tons ensk, hafi 
rúm fyrir að minnsta kosti 20 farpega á 1. plássi og 50 á 2. plássi, sje 
jfirbyggt og geti gengið að minnsta kosti 10 enskar mílur á klukkustund, 
ganga stöðugt frá Reykjavfk kringum strendur íslands eða meðfram peim, 
pegar ís ekki bamlar, á tímabilinu frál5. febrúar til 15. nóvember ár hvert. 
Alpingi ákveður viðkomustaði strandferðaskipsins, en fjelagið ræð- 
ur að öðru leyti ferðaáætlnn pess. Aukist samgöngu- og flutn- 
ingspörfin svo mjög fram með ströndum landsins, að petta eina 
skip eigi pyki nægja, getur landsstjórnin að 10 árum liðnum 
áskilið, að fjelagið láti tvö minni skip halda uppi pessnm ferðum í stað hins 
ofannefnda strandferðaskips. Verði landsstjórnin og fjelagið eigi á eitt sátt um 
pað, hvort eitt strandferðaskip nægi flutningspörfinni, skal málið lagt í gerð og 
gerðarmenn kvaddir á sama hátt og gert er ráð fyrir í 9. gr.

Áður en hvert reglulegtalpingikemur saman og í fyrsta skipti fyrir alpingi 
1895 ska] fjelagið setja pá tryggingu, er landsstjórnin álítur nægja fyrir pví,að 
strandferðunnm verði haldið uppiá fjárbagstímabili pvf, sem pá fer í hönd.

Ef skip fjelagsins laskast, stranda eða farast, skal fjelagið, svo fljótt sem 
unnt er, gjöra að peim eða útvega önnnr f peirra stað, en einkis skal pað í 
missa af árgjaldi sfnn fyrir pær tafir, sem leiða af slfkum slysnm, óblíðu nátt- 
Úmnnar eða ís.
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Ofangreind árgjöld til járnbranta og skipaferða skal setja útgjaldamegin á fjárlögnm
íslands.

Fjelagið hefur rjett til að velja nm og ákveða, hvort peningar peir, er pað 
kann að eiga heimting á úr landssjóði íslands samkvæmt lögnm pessúm, greiðist pví 
sjálfn einn sinni eða tvisvar á ári, eða borgist eptir ráðstötnn pess tvisvar á ári sem 
vextir af hlutabrjefum eða sknldabrjefum tjelagsins.

43. gr. Fimmtán árnm eptir að lög pessi öðlast gildi, og hvenær sem er ept- 
ir pann tíma, hefnr stjórn íslands rjett til að kaupa járnbrautir og skip fjelagsins og 
önnur flutningatæki, hvort er hún vill fyrír pá upphæð, sem hvað um sig kostaði upp- 
runalega, eða eptir mati gjörðarmanna, er kvaddir sjeu samkvæmt ákvæðum 9. gr. Pó 
skal fjelaginu gefin eins árs fyrirvari um kaupin. Borgunina má greiða með skulda- 
brjefum upp á landssjóð íslands, er gefi 5°/» í vöxtu á ári. Skuldabrjef pessi skulu 
innleyst að fullu, áður en 30 ár sjeu liðin frá pví kaupin voru gjörð, en pó er lands- 
stjórninni heimilt að innleysa pau öll, eða svo mikið af peim, er henni sýnist, hvenær 
sem er á pessu 30 ára bili.

44. gr. Ef fjelagið hefir eigi byrjað að leggja hina áskildu járnbraut, áður 
en 3 ár sjen liðin, frá pví lög pessi öðlast gildi, hefur fjelagið fyrirgjört öllam rjett 
indum sínum og eru pá pessi lög úr gildi fallin.

Nd. 131. Frumvarp
til laga um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma á íslandi. Eins og pað var sam- 
pykkt við 2. umr. í n. d.

1. gr. pegar sjúkdómur kemur upp á einhverju heimili, er heimilismenn vita, 
að er næmur sjúkdómnr eða pvkir líklegt, að sje pað, skal forráðamaður heimilisins pegar í 
stað tilbynna pað lækninum í pví hjeraði eða bæjarfjelagi. Sje auðveldara, að tilkynna pað 
hreppsnefndarmanni í viðkomandi hrepp, er pað jafn heimilt, en pá skal hreppsnefndar- 
maðurinn pegar í stað tilbynna pað lækninum. Komist hreppsnefndarmaður að pv: á 
annan hátt, að næmur sjúkdómur sje upp kominn á einhverjum bæ í hreppi hans, er 
honum jafnskylt að tilkynna pað lækni svo fljótt sem verður.

Fyrir tilkynning pessa greiðist borgun úr sveitarsjóði eptir reikningi, er hrepps 
nefndin sampvkkir.

Brot gegn pessari grein varða sektum allt að 50 kr., uema pyngri hegning 
liggi við.

2. gr. J>á er læknir, hvort sem pað er hjeraðslæknir eða aukalæknir, hefur 
fengið grun um pað, að upp sje kominn næmur sjúkdómur í umdæmi hans, hvort sem 
pað er fyrir tilkynning samkvæmt 1. gr., eða á annan hátt, skal hann svo fljótt sem unnt 
er, fullvissa sig um pað, hvort sjúkdómurinn sje næmur. Komist hann að pví, að sjúk- 
dómurinn sje næmur og hættulegur, svo sem bóla, kólera, taugaveiki, barnaveiki, misling- 
ar, skarlatssótt, inflúenza o. s. frv. skal hann pegar í stað gjöra bráðabyrgðarráðstafanir 
til varnar pví, að sýkin breiðist út. Síðan skal hann, svo fljótt sem unnt er, skýra við- 
komandi lögreglustjóra frá sjúkdómnum og ráðstöfunum sínum.

3. gr. þá er lögreglustjóri hefur fengið tilkynning pá, er 2. gr. ræðir um, skal 
hann pegar í stað með samráði við lækúinn, gefa út sangöngubann og gjöra aðrar pær
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ráðstafsnif, er þurfa pykir til varnar pví, að sýkin breiðist út, og birta pað eins og 
nauðsyn pykir til vera. Sjá skal hann og um, að ráðstafanir pessar verði úr gildi felld- 
ar svo fljótt sem lækni pykir pað hættulaust.

4. gr. þá er ráðstafanir hafa verið gjörðar til sóttvarnar eptir 3. gr„ skal lög- 
reglustjóri svo fljótt sem verða má senda landshöfðingja tilkyDning um pað með umsögn 
hlutaðeigandi læknis. Sje um yfirgripsmiklar sóttvarnir að ræða, gjörir landshöfðingi með 
samráði við landlækni nauðsynlegar ráðstafanir um framhald peirra.

5. gr. Kostnaður sá, er leiðir af ráðstöfunum peim, er 2. og 4. gr. ræða um, 
skal greiðast úr viðkomandi sýslusjóði eða bæjarsjóði, allt að 100 kr. á ári. En pað 
sem kostnaðurinn fer fram úr 100 kr., greiðist úr landssjóði.

6. gr. Brotum gegn sóttvarnarráðstöfunum peim, er ræðir um í 2., 3. og 4. gr. 
pessara laga skal refsað samkvæmt 203. gr. hinna almennu hegningarlaga.

7. gr. Lagaákvarðanir pær, er koma í bága við lög pessi eru úr gildi felldar.

Ed. 132. Prumvarp
til laga til að gjöra samþykktir um bindrun sandfoks og um sandgræðslu. Eins 
og það var samþykkt við 3. umr. f n. d.

1. gr. Sýslunefndum veitist vald til að gjöra samþykktir um hindrun sand- 
foks og um sandgræðslu á þann hátt, sem segir f lögum þessum.

2. gr. í>egar sýslunefnd þykir þörf á, eða vera hagfellt að gjöra samþykkt 
fyiir alla sýsluna eða fyrir nokkurn hluta hennar, skal hún kveðja til almenns 
fundar f hjeraði því, sem ætlazt er til að samþykkt sú nái yfir, og eiga atkvæðis- 
rjett á þeim fundi allir hjeraðsbúar þeir, er kosningarrjett hafa til alþingis.

Sýslunefnd kveður á um fundarstað og fundardag með nægum fyrirvara. 
en sýslumaður sje fundarstjóri eða einhver sýslunefndarmanna, er nefndin kýs til 
þess, og skal hann hafa kjörskrá við hendina.

Ef fundarstjóri verður að takast ferð á hendur til þess að halda fundinn, 
ber að greiða honum 2 kr. á dag f dagpeninga og ferðakostnað að auki eptir 
reikningi, er sýslunefndin úrskurðar og greiðist það gjald úr sýslusjóði.

3. gr. Sýslunefndin semur frumvörp til samþykkta þeirra, er hún vill 
koma á, og ber undir álit og atkvæði funda þeirra, er um er rætt í 2. gr.

Nú hafa fundarmenn fallizt á frumvarp nefndarinnar með 2/s atkvæða 
þeirra, er greidd hafa verið, og skal þá sýslunefndin senda amtmanni frumvarpið 
til staðfestingar. En ef breytingartillögur hafa verið gjörðar við frumvarpið á 
fundinum og samþykktar með 2/3 atkvæða, setur sýslunefndin þær inn i frumvarp- 
ið, ef henni þykja þær á rökum byggðar, og sendir síðan amtmanni til staðfest- 
ingar; en álfti sýslunefndin, að breytingartillögurnar eigi ekki að takast til greina, 
ber hún frumvarp sitt óbreytt að nýju undir atkvæði hjeraðsfundar, og verði það 
þá samþykkt með 2/3 atkvæða, ber að senda það amtmanni til staðfestingar.

pað frumvarp eða breytingaratkvæði við frumvarp, sem eigi hefur verið 
samþykkt með 2/s atkvæða á hjeraðsfundi, er fallið, og má eigi koma fram í nýju 
frumvarpi sýslunefndar fyr en að ári liðnu.

4. gr. Nú þykja amtmanni nokkur ákvæði samþykktar ganga of nærri 
rjetti manna eða afvinnufrelsi, eða að þær koma á einhvem hátt í bága við lög og
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grundvallarreglur laganna, og synjar hann þá um staðfesting staa, en skýra skal 
hann sýslunefndinni frá ástæðum fyrir neituninni. Að öðrum kosti staðfestir hann 
samþykktina, skipar fyrir um birting hennar og kveður á, hvenær hún skuli öðl- 
ast gildi, og er hún upp frá þvi skuldbindandi fyrir alla þá, sem búa innan tak- 
marka þess svæðis, sem samþykktin nær yfir.

Samþykkt þeirri, er amtmaður hefur staðfest, má eigi breyta á annan 
hátt en þann, er hún var stofnuð á.

Amtmaður hlutast til um að samþykktimar sjeu prentaðar i B-deild Stjóm- 
artíðindanna.

5. gr. í samþykkt skal ávallt kveða á um eptirlit það. er þarf til þess að 
hennar sje vandlega gætt, og hvernig greiða skuli kostnað, sem af þvi leiðir.

6. gr. Brot gegn staðfestum samþykktum varðar 5—100 kr. sekt, sem 
rennur í sýslusjóð. þó má ákveða þeim, er kemur brotinu upp, allt að helmingi 
sektanna.

7. gr. Með brot gegn samþykktum skal fara sem opinber lögreglumál.

Ed. 133. Frumvarp
til laga um undirbúning verðlagsskráa. Eins og þ&ð var s&mþykkt við 3. umr. í n. d.

1. gr. Prestur og formaður skattanefndar og þriðji maður kosiun af hreppsnefnd 
eða bæjarstjórn, skulu í hreppi hverjum eða bæjarfjelagi í samvinnu ár hvert í október- 
mánaðarlok, semja skýrslu um verðlag á búpeningi þeim og vörutegundum, sem venja er 
að telja til verðlagsskráa, eptir þvi peningagangverði, sem þeim er kunnugt um innan 
hrepps eða bæjarfjelags.

Nú er einhver tegund landaura, sem hefur ekki gengið kaupum nje sölum mót peningum 
það ár í hreppnnm eða bæjarfjelaginu, þótt hún sje þar til, má þá setja það verð á þessa vöru- 
tegund, er semjendum verðlagsskýrslunnar kemur saman um að muni vera hæfilegt, með 
tilliti til þess, bvað sú eða samskonar vörutegund hefur gengið kaupum eða aölum i næstu 
sveitum eða verzlunarstað. Nú hefur einhver vörutegund að visu verið seld eða keypt 
fyrir peninga, en með óvanalega lágu eða háu verði, sem sjerstakar ástæður hafa valdið, 
skal þá ekki leggja það verð til grundvallar fyrir samningi verðlagsskýrslunnar. Skýrsla 
þessi skal lögð fram til sýnis á hentugum stað í hreppnum eða bæjarfjelaginu í 3 vikur.

2. gr. Verðlagsskýrslur þessar skulu gendar hlutaðeigandi sýslnmanni fyrir lok 
nóvembermánaðar ár hvert, en sýslumaður semur eptir þeim eina aðalskýrslu fyrir hjerað 
hvert, og sendir hana með tilheyrandi fylgiakjölum til stiptsyfirvaldanna, en stiptsyfir- 
völdin staðfesta verðlagsskrá fyrir hvert hjerað, og annast um prentun hennar og birtingu. 
Kostnaður við prentunina greiðist úr landssjóði.

3. gr. Verðlagsskrá gildir frá 16. mafmánaðar til jafnlengdar næsta ár, og sk&j 
birta hana á manntalsþingum vor það, er hún gengur í gildi.

4. gr. Numin eru úr gildi ákvæði þau í konungsúrskurði 16. júli 1817, er koma 1 
bága við lög þessi og konungsúrskurður 2. marz 1853.
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Ed. 134. Fromvarp
til laga um fjárforræði ómyndugra. Eins og það var samþykkt við 3. umr. í n. d.

1. gr. Fjárhaldsmann skal hver sá hafa, sem eigi getur haft fjárráð sín 
sjálfur sakir aldurs, ráðleysis eða af öðrum ástæðum, er yfirvaldið telur gildar 
vera.

2. gr. Sýslumenn og bæjarfógetar skipa fjárhaldsmenn ómyndugra, og 
skal tíl þess velja vandaða og áreiðanlega menn, er ekki sjeu öðrum háðir sem 
hjú, sjeu eigi yngri en 25 ára og sjeu búsettir f sama lögsagnarumdæmi og sá 
ómyndugi.

Feður ómyndugra barna sinna hafa þó rjett til fjárhaldsins sje þeir til 
þess hæfir.

Sá maður, sem hefur þrjú yfirgripsmikil fjárhöld áður, eða mikla inn- 
heimtu á opinberum gjöldum, er eigi skyldur til að taka við fjárhaldi ómyndugra.

3. gr. Undir eins og einhverjum ómyndugum hlotnast arfur, skal skipta- 
ráðaodi skipa honum fjárhaldsmann. Bæjarfógetar og sýslumenn skulu vera yfir- 
fjárráðendur hver i sínu lögsagnarumdæmi.

4. gr. Nú skiptist ómyndugum arfur, og er hann f öðru lögsagnarumdæmi; 
skal þá skiptaráðandi leita til yfirfjárráðamanns í því lögsagnarumdæmi, er hinn 
ómyadugi er f, og skai sá ýfírfjárráðandi skipa hinum ómynduga fjárhaldsmann, 
er taki arfinn undir sína umsjón, og skal fjárhaldsmaður þessi skyldur að kvitta 
skiptaráðanda fyrir fjenu. þegar arfur hefur þannig verið fluttur úr einu fjárráða- 
umdæmi f annað, þá skal skiptaráðandi skýra frá þvi f yfirliti sínu yfir fjárráðin 
(sjá 18. gr.). Hið sama skal yfirfjárráðandi gjöra, þar sem hinn ómyndugi á 
heimili.

5. gr. Hver fjárhaldsmaður skal skyldur að senda yfirfjárráðanda nákvæm- 
an reikning yfir fjárhaldið ár hvert, og skýra um leið frá ástandi hins ómynduga 
svo sem, hvar og hvernig verustaður hans sje og með hvaða kjörum, hvernig 
heilsu hans sje varið og fleira, er yfirfjárráðandi kynni að þurfa að vita um. 
Reikningsárið fyrir ómyndugrafje skal vera frá 1. janúar til 31. desember ár 
hvert og skal skilagrein þessi send yfirfjárráðanda í sfðasta lagi f lok næsta marz- 
máaaðat á eptir reikningsárinu.

6. gr. Sjái yfirfjárráðandi af skilagrein þeirri, sem ræðir um f 5. gr., að 
önnur ráðstöfun mundi vera hagfelldari fyrir hinn ómynduga en sú, er fjárhalds- 
raaður hefur þegar gjört, skal yfirfjárráðandi tafarlaust gjöra fjárhaldsmanni að- 
vart um það. Vilji fjárhaldsmaður samt ekki breyta ákvörðun sinni í þessu efni, 
skal yfirfjárráðanda heimilt að taka af honum fjárhaldið og fá það öðrum f 
hendur.

7. gr. Skyldir skulu yfirfjáráðatidi og fjárhaldsmaður að koma öllu lausa- 
fje hins ómynduga f peninga, á þann hátt, sem haganlegast er fyrir hinn ómynd- 
uga. þó skal heimilt, að láta lausafje óselt, ef hinn ómyndugi er nær því orðinn 
myndugur, eða yfirfjárráðandi og fjárhaldsmaður sjá honum það haganlegra.

Enn fremur má lausáfje óselt vera, þegar svo stendur á, sem segir í 62. 
gtr. laga tz. apríl 1878 um skipti á dánarbúum og fjelagsbúum o. fl.

8. gr. Fasteign ómyndugra má eigi selja, hvort heldur eru heilar jarðir 
eða jarðarpartar, nema því að eins, að hinum ómynduga sje verulegur hagur í
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sölunni eða brýna nauðsyn beri til, að selja eitthvað honum til framfæris, enda 
samþykki hlutaðeigandi amtmaður söluna.

9. gr. Afgjöldum af fasteignum og öðrum árlegum tekjum ómyndugra 
skal fjirhaldsmaður hafa komið í peninga og sett á vöxtu í siðasta lagi innan 
árs frá gjalddaga, nema þau hafi gengið hinum ómyndugu til framfæris.

10. gr. Peninga ómyndugra má lána einstökum mönnum gegn tryggu *
fasteignarveði. Að öðrum kosti skal setja þá á vöxtu annaðhvort í landsbankann
eða einhvern þann sparisjóð, sem öðlazt hefur þau hlunnindi að ávaxta fje 
ómyndugra og opinberra stofnana, samkvæmt tilskipun 5. jan. 1874, og skúlu 4
stjórnendur sjóða þessara skyldir að gefa landsstjórninni árlegt yfirlit yfir, hve
mikið ómyndugrafje sjóðirnir hafa i vörzlum sínum og hvaðan það er.

11. gr. Fjárhaldsmenn fá í þóknun fyrir starfa sinn io°/0 af öllum jarðar 
afgjöldum hins ómynduga, en 4% af peningaleigum. Haldi fjárhaldsmaður hjá 
sjer fje hins ómynduga lengur en til er tekið í 19. gr. og sje það meiri upphæð 
en nemur 50 kr., skal hann borga af þvi almenna lagavexti án þess að ómaks- 
laun sjeu þar frá dregin.

12. gr. Fjárhaldsmaður heldur bók um fjárhaldið og ritar f hana hina 
árlegu fjárhaldsreikninga. Bók þessa, ásamt öðrum skjölum, er fjárhaldið snertir, 
skaf hann sýna yfirfjárráðanda á hverju manntalsþingi f þinghá þeirri, er hann er 
búsettur f.

13. ST- í>e8'ar hinn ómyndugi verður ráðandi fjár sfns, eða fjeð er orðið 
eytt honum til framfæris, eða annað það kemur fyrir, sem gjörir enda á fjárráð- 
um fjárhaldsmanns, þá skal hann þegar f stað gjöra skilagrein fyrir fjáthaldinu 
og senda hana til yfirfjárráðanda, og úrskurðar hann, hvort hún er rjett; sam- 
kvæmt skilagrein þessari afhendir fjárhaldsmaður sfðan yfirfjárráðanda fje það, 
er hann kann að hafa undir höndum ásamt öllum skjölum og skilrfkjum, er að 
fjárhaldinu lúta. Deyi fjárhaldsmaður, gjörir dánarbú hans sömu skil fyrir fjár- 
haldinu og eptir sömu reglum, sem hjer að framan eru tilgreindar.

14. gr. Nú flytja fjárhaldsmaður og hinn ómyndugi úr fjárráðaumdæminu, 
og tekur þá yfirfjárráðandi f þvf umdæmi, er þeir flytja f, við yfirfjárráðum; einnig 
skal yfirfjárráðandi þess umdæmis, er þeir fluttu úr, senda yfirfjárráðanda þess ( 
umdæmis, er þeir flytja f, eptirrit af sfðasta reikningi fjárhaldsmannsins, og skal
sá reikningur vera úrskurðaður.

15. gr. Flytji fjárhaldsmaður sig burtu úr fjárráðaumdæminu, en hinn t 
ómyndugi verði eptir, eða hinn ómyndugi fer burt, en fjárhaldsmaður verði eptir,
þá skal yfirfjárráðandi leggja undir úrskurð hlutaðeigandi amtmanns, hvort 
kveðja skal til nýjan fjárhaldsmann eða flytja fjárstofninn.

16. gr. Grlatist fje ómyndugra sökum hirðuleysis yfirfjárráðanda, ber hann 
alla ábyrgð af því.

17. gr. Ómyndugra fje á forgangsrjett f búi fjárhaldsmanns, sem segir í 
lögum frá 12. aprfl I878, 83. gr.

18. gr. Yfirfjárráðandi skal ár hvert fella úrskurð á fjárhaldsreikninga þá, 
sem honum eru sendir; skal hann svo senda amtmanni fyrir lok júnfmánaðar 
glöggt yfirlit yfir öll fjárráðin í lögsagnarumdæminu.
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f yfirliti þessu skal þess getið sjerstaklega, hvort nokkuð ómyndugrafje 
hefur til fallið á árinu, hvort nokkuð af því, sem áður var, hefur farið undan fjár- 
ráðum eða hvort arfur hefur verið fluttur (Sbr. 4. og 14. gr.).

19. gr. Með lögum þessum er úr lögum numin 1.—13. gr. d. 1. 3. b. 17. 
kap. og tilskipun 18. febrúar 1847.

Nd. 135. Nefndarálit
1 málinu frumvarp til laga um breyting á lögum 12. maí 1882 um umsjón og fjár- 
hald kirkna.

Vjer, sem h. neðri deild alþingis hefur kosið í nefnd til að athuga þetta 
mál, höfum fhugað það nákvæmlega, en eigi getað orðið á eitt sáttir um til- 
lögur vorar.

Meiri hluti nefndarinnar verður að álita það rjett og heillavænlegt, að all- 
ar kirkjur landsins komist sem fyrst í umsjón og ábyrgð safnaðanna, þaf eð það 
mundi vekja áhuga þeirra á, að hugsa um hið sameiginlega guðsþjónustu hús og 
þýðingu þess, og þannig gefa þeim nýja hvöt til vaxandi áhuga á öðrum safnað- 
armálpm. Auk þess álítur meiri hlutinn að þá fyrst, er allar kirkjur landsins 
væru komnar i hendur safnaðanna, sje þess að vænta að þær komist almennt i 
það ástand, er samsvarar kröfum timans.

Að visu viðurkennir meiri hlutinn að talsverð vandkvæði sjeu á þvi, að 
koma löggjöfinni svo fyrir i þessu efni, að engum þyki sjer órjettur gjör, en tel- 
ur þó brýna nuuðsýn á, að alLir kirkjur landsins. lúti sömu lögum, er þannig sjeu 
úr garði gjörð, að auðvelt sje að koma á þeirri kirkna og sókna skipun, er bezt 
samsvari staðháttum og haganlegust sje fyrir söfnuðina.

Að pessu takmarki stefnir frumvarp það, er hjer liggur fyrir, með þvi 
eigi að eins að veita söfnuðunum rjett til að fá kirkjurnar til umsjónar, heldur og 
að gjöra þeim að skyldu að taka við þeim, ef forráðamaður óskar þess.

í»að er einkum tvennt, sem þykir valda erfiðleikum á þvi, að koma slik- 
um lögum á. 1. að það er álit ýmsra, að með þeim sje skertur eignarrjettur 
þeirra manna, er eiga jarðir þær, er bæn iakirkjur standa á, og 2. að sumum söfn- 
uðum geti orðið bundin með þeim ofþung byrði. Að því er snertir hið fyrra at- 
riðið er það álit meiri hlutans, að eignarrjettur hinna svonefndu bændakirknaeig- 
enda til kirknanna sje mjög vafasamur eða að minnsta kosti mjög takmarkaður. 
Bændakirkjurnar eru guðsþjónustuhús hlutaðeigandi safnaða og má eigi nota þær 
til annars en guðsþjónustu, fremur en aðtar kirkjur. Löggja arvaldið hefur frá 
upphafi álitið sjer skylt, að ætla þeim sem öðrum kirkjum svo miklar tekjur sem 
nauðsynlegar virtust eptir tímum og ástæðum, til þess að halda þeim við í sæmi- 
legu standi, og hefur aldrei hikað við, að breyta til um gjöld til bændakirkna sem 
annara kirkna, ef ástæða hefur þótt til, án þess að ráðfæra sig við bændakirkna- 
eigendurná. Bændakirknaeigendurnir hafa að visu haft ijett til, að taka á móti hin- 
um löglegu tekjum kirkna sinna og nota þær sem sitt fje, án þess að þurfa að 
greiða vexti af þeim sjóði, er þannig safnaðist, en hafa jafnframt orðið að búa und- 
ir þeirri kvöð, að halda kirkjunum við, hvort sem tekjurnar hafa hrokkið til eða 
ekki? Saraa ijett hafa prestar haft fram á sfðasta tíma til kirkna fjárins og samá
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kvoð hefur einnig til þessa dags hvílt á þeim. að þvi er snertir ljenskirkjurnar. 
Hvorartveggja kirkjurnar hafa jafnt verið undir yfirumsjón og eptirliti kirkju- 
stjómarinnar, eigi að eins, að því er snertir meðferð þeirra, heldur og að þvi er 
snertir reikninga yfir tekjur þeirra og gjöld. Allt þetta bendir á, að hvorki lög- 
gjafarvaldið nje landsstjórnin hafi álitið bændakirkjurnar eiginlega eign hinna s o 
kölluðu bændakirknaeigenda (samb. kgsbr. 6. mai 1740 og 19. maí 1747). Og enn .
er eitt mikils vert atriði, er bendir á hið sama, það atriði, að jarðeign sú, er 
bændakirkja stendur á, eða henni fylgir, hefur jafnan verið skoðuð sem veð fyrir 
kirkjunni, og hefur eigi mátt selja neinn hluta þeirrar jarðeignar frá kirkjunum, og 
hefur sú jarðeign stigið og fallið í verði eptir því sem staðið hefur á með fjárhag 
kirkjunnar, ef eigendaskipti hafa orðið. Sýnist það benda á, að rjettast sje að 
skoða bændakirkjurnar sem opinberar stofnanir (eign safnaðanna), er eigendum 
kirkjustaðanna er trúað fyrir gegn nægu veði. Með þvi nú meiri hlutinn erþess- 
arar skoðunar, álftur hann, að hinum svo nefndu bændakirknaeigendum sje enginn 
órjettur gjör, þó að þeim sje gjört að skyldu, að afhenda viðkomandi söfnuðum 
kirkjurnar, ef þeir óska þess; en til þess að það geti eigi komið þeim mönnum ó- 
þægilega, er nú hafa kirkjurnar til umráða, leggur meiri hlutinn til, að núverandi 
forráðamönnum bændakirknanna sje eigi gjört að skyldu að afhenda þær, en að 
afhendingarskyldan falli fyrst á, þegar eigendaskipti verða á kirkjueigninni, hvort 
s» m það verður við dauða þeirra, eða á annan hátt.

Að þvi er það atriði snertir, að sumum söfnuðum geti orðið það að óþægi- 
legri byrði, að verða að taka við kirkju sinni til umsjónar og ábyrgðar, ef forráða- 
maður krefst þess, þá álftur meiri hlutinn, að það atriði sje þó eigi svo mjög f- 
skyggilegt, þar sem kirkjueigandinn verður að skila kirkjunni f góðu standi, eða 
með fullu álagi samkv. lögum um umsjón og fjárhald kirkna 12. maf 1882 3. gr. 
þó álftur meiri hlutinn að vfsu, að til þess geti komið, að kirkjan verði söfnuðin- 
um að byrði, en telur það jafnframt ijettara að söfnuðurinn beri þá byrði, en eigi 
kirkjustaðareigandinn, þar sem kirkjan er hús safnaðarins, og þvf eðlilegast, að 
hann hafi veg og vanda af henni. Aptur á móti vill meiri hlutinn leggja það til að 
forráðamönnum kirkna, sem verða að afhenda kirkju söfnuði, hvort sem það er 
bændakirkja eða önnur kirkja, samkvæmt kröfu safnaðar, verði gjört sem auðveld- ( 
ast, að inna af hendi sjóð þann, er kann að standa inni hjá þeim, og kemur því 
með tillögu f þá átt.

Meiri hlutinn leggur því það til, að hin háttvirta neðri deild samþykki I 
frumvarpið með þeim breytingum, er hjer koma á eptir:
1. Aptan við 1. gr. bætist:

Eigi geta söfnuðir þó neytt þessa ijettar, að þvf er bændakirkjur snertir, 
fyr en eigendaskipti verða á kirkjustöðunum.

Heimti söfnuður kirkju f sfnar hendur samkvæmt þessari grein, er forráða- 
manni hennar riett, að greiða sjóðinn á 10 árum, með */10 á ári, unz hann er allur 
greiddur af hendi, enda þurfi hans eigi kirkjunni til aðgerðar eða endurbygging- 
ar á þvf tfmabili-
2. Aptan við 2. gr. bætist:

pá er forráðamaður kirkju neytir þess rjettar, er þessi grein veitir honum 
og afhendir söfnuði kirkju sfna, getur söfnuðurinn krafizt þess, að forráðamaður
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greiði af hendt sjóð hennar, um leið og kirkjan er afhent, ef hann stendur inni 
hjá forráðamanni.

Neðri deild alþingis 22. ágúst 1894.
Einar Jónsson Jens Pálsson

formaður og framsögum. skrifari.

Með því að jeg álít að frjálst samkomulag milli safnaða á annan veg og kirkju- 
eigenda á hinn veginn, verði hið heppilegasta í þvi efni, er frumvarpið hljóðar um, þá 
get jeg eigi lagt með því, að nokkur lögþvingun sje á lögð í þessu efni, enda virðast lög 
12. maf 1882 hafa reynst vel viðunandi, þar sem 52 kirkjur af 0: 290 hafa á 12 árumfœrzt 
yfír á söfnuðiua. Slfk lög sem þetta frv. virðist mjer þvf bæði óheppileg og óþörf. Auk 
þess mundu slík lög ganga of nærri eignarrjetti bændakirkna-eigenda, með þvi að taka af 
þeim eign þeirra nauðugum, og væri kirkjueigendum eða forráðamönnum heimilað, að varpa 
kirkjunni upp á söfnuðinn án hans vilja, þá mundi slík þvingun á söfnuðinum draga með 
sjer óánægju, ófrið og ýmsar óheilla-afleiðingar fyrir kirkjulífíð.

Jeg vil þvf eiudregið ráða hinni háttv. deild frá því að samþykkja þetta frv.
Neðri deild 22. ágúst. 1894.

Guðl. Guðmundsson.

Nd. 136. Nefhdarálit
f málinu: frumvarp til laga um kirkjugjald.

Vjer, sem hin háttvirta neðri deild alþingis hefur kosið í nefnd til að athuga þetta 
frumvarp, höfum fhugað það.

Vjer erum allir samdóma ura, að sú meginstefna þess sje rjett, að lögtaka per- 
sónulegt gjald til kirkna, í stað hinna mörgu miður hagfelldu gjalda, er nú eru lögákveð- 
in. En þrátt fyrir það, höfum vjer ekki getað orðið á eitt sáttir um nokkur einstök at- 
riði.

Meiri hluti nefndarinnar hefur eptir alvarlega íhugun komizt að þeirri niðurstöðu, 
að frumvarpið sje bæði að efni og formi svo vel úr garði gjört, að eigi sje ástæða til að 
breyta þvf f neinu.

Að vfsu játar meiri hlutinn, að hann hafi haft naumann tíraa til þessara nefndar- 
starfa, en með þvf hann er málinu allvel kunnur, bæði vegna eigin fhugunar um nokkur 
ár, og vegna rækilegrar meðferðar málsins á sfðasta þingi og nú í hinni háttvirtu efri 
deild, þá treystir hann sjer til, að ráða hinni háttvirtu neðri deild til, að samþykkja frum- 
varpið óbreytt.

Neðri deild 22. ágúst 1894.
Einar Jónsson, Jens Pálsson,

formaður. skrifari og framsögumaður.

Jeg hef eigi getað orðið meðnefndarmönnum mínum samdóma um nokkur atriði 
þessa máls. Jeg er á þeirri skoðun, að það sje heppilegra að halda óbreyttu hinu fast- 
ákveðna 75 aura gjaldi, eins og samþykkt var af báðum deildum þingsins 1893 og enginn 
hefur verulega mótmælt, að mundi halda tekjum kirkna f sama horfí og þær eru nú. 
J>að má gjöra ráð fyrir að söfnuðir og hjeraðsfundir muni f öllu falli á nokkrum stöðum
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nota sjer heimildina til að ákveða hið lægata gjald, 50 aura, til bændakirkna, þar á 
meðal fyrst og fremst til kirkna landssjóðs. Að því er landssjóðskirkjurnar snertir þá 
er það að vísu á þingsins valdi að draga úr tekjum þeirra, og hef jeg ekki við það að 
athuga, en að því er snertir kirkjur einstakra eigenda, þá tel jeg það hæpið, hvort rjett 
er að draga af þeim tekjur, sem eru eign þei’-ra að lögum, án þess að sá afdráttur eða 
tekjuhalli sje bættur upp úr landssjóði, en sl'kt álít jeg hreina frágangssök.

Að því svo snertir aðalstefnu frumvarpsins, að gjöra gjöldin til kirkjunnar að per- 
sónulegum nefskatti, þá er jeg þvi eindregið fylgjandi, en vildi ráða hinni háttv. deild til 
að víkja af praktiskum ástæðum frá þeirri stefnu að því er vinnufólk snertir, af því að 
sá flokkur þjóðarinnar hefur svo harla lítið gjaldþol og á að mörgu öðru Ieyti við erfiða 
kosti að búa. f>ar af leiðir, að hver húsráðandi yrði að greiða gjaldið fyrir hjú sín, án 
þess að geta heimtað það aptur af hjúinu.

Jeg vil því leyfa mjer að leggja það til, að frumv. verði samþykkt með þessum 
breytingum:
1. 2. gr., 1. málsliður orðist þannig:

Greiða skal kirkju árlega 75 aura fyrir hvern fermdan mann, karl eða konu, f söfnuð- 
inum. Húsráðendur greiða gjaldið fyrir sig, skyldulið sitt og hjú. Gjald sveitarlima 
greiðist úr fátækrasjóði.

2. 4. gr. falli burt.
Greinatalan breytist samkvæmt þvf.

Neðri deild 22. ágúst 1894.
Guðl. Guðmundsson.

Ed- 137. Tillaga til þingsályktunar
um strandferðir. Flutningsmenn: Sigurður Jensson og Sigurður Stefánsson.

Efri deild alþingis ályktar að veita stjórninni heimild til að semja um strandferðir
fyrir 1895 og nota til þess fjárupphæð þá, sem tilgreind er á fjárlögunum fyrir 1895 í 
12. gr. C. a. 2., þótt skilyrðum þeim, sem sett eru með ferðaáætlun alþingis 1893, sje 
eigi að öllu fullnægt, að því er snertir stærð skipsins og farþegarúm, og sömuleiðis þótt 
sleppt sje úr áætluninni, ef óhjákvæmilegt þykir, viðkomustöðunum þorlákshöfn, Eyrar- 
bakka, Vík, annaðhvort Hornafirði eða Papós, Reyðarfirði, Norðfirði, Ögri, Arngerðareyri 
og Búðum, og enn fremur þótt fækkað sje viðkomum á Keflavík og Vestmannaeyjum.

Nd. 138. Tillaga til þingsályktunar
um strandferðir. Flutningsmenn: Jón Jónsson þm. Eyf., Tryggvi Gunnarsson, Einar 
Jónsson og Jens Pálsson.

Neðri deild alþingis ályktar að veita stjórainni heimild til að semja um strandferðir 
fyrir árið 1895, og nota til þess fjárupphæð þá, sem til greind er á fjárlögunum fyrir 1895 f 12. 
gr. G. a. 2., þótt skiiyrðum þeim, sem sett eru með ferðaáætlun alþingis 1893, sje eigi 
að öllu fullnægt, að þvf er snertir stærð skipsins og farþegarúm, og sömuleiðis þótt sleppt 
sje úr áætluninni, ef óhjákvæmilegt þykir, viðkomustöðunum þorlákshöfn, Eyrarbakka, Vík, 
annaðhvort Homafirði eða Papós, Reyðarfirði, Norðfirði, Ögri, Amgerfiareyri og Búðum, 
og ennfremur þótt fækkað sje viðkomum á Kefiavfk og Vestmannaeyjum,



149

Ed. 139. Frumvarp
tiliaga umvarnir gegn útbreióslu næmra sjúKdouia á íslaudi. Eíus ug paó var sam- 
þykkt við 3. umr. í n. d.

1. gr. þegar sjúkdóinur kemur upp á einhverju heimili, er heimilismenn vita, 
að er næpiur sjúkdómur *eða þykjr liklegt, aðsjepað, skal forráðamaður heimilisins pegar í 
stað tilkynna pað lækninum í því hjeraði eða bæjarfjelagi. Sje auðveldara, að tilkynna pað 
hreppsnefndarmanni f viðkomandi hrepp, er pað jafn heimilt, en pá skal hreppsnefndar- 
maðurinn pegar í stað tilkynna pað lækninum. Komist hreppsnefndarmaður að pví á 
annan hátt, að næmur sjúkdómur sje upp kominn á einhverjum bæ í hreppi hans, er 
honum jafnskylt að tilkynna pað lækni svo fljótt sem verður.

Fyrir tilkynning pessa greiðist borgun úr sveitarsjóði eptir reikningi, er hrepps- 
nefndin sampýkkir.

Brot gegn pessari grein varða sektum allt að 50 kr., nema þyngri hegning 
liggi við.

2. gr. pá er læknir, hvort sem pað er hjeraðslæknir eða aukalæknir, hefur 
fengið grun um pað, að upp sje kominn næmur sjúkdómur í umdæmi hans, hvort sem 
pað er fyrir tilkynning samkvæmt 1. gr., eða á annan hátt, skal hann svo fljótt sem unnt 
er, fullvissa sig um pað, hvort sjúkdómurinn sje næmur. Komist hann að pví, að sjúk- 
dómurinn sje næmur og hættulegur, svo sem bóla, kólera, taugaveiki, barnaveiki, misling- 
ar, skarlatssótt, inflúenza o. s. frv. skal hann pegar í stað gjöra hráðahyrgðarráðstafanir 
til varnar pví, að sýkin hreiðist út. Síðan skal hann, svo fljótt sem unnt er, skýra við- 
komandi lögreglustjóra frá sjúkdómnum og ráðstöfunum sínum.

3. gr. þá er lögreglustjóri hefur fengið tilkynning pá, er 2. gr. ræðir um, skal 
hann pegar í stað með samráði við lækninn, gefa út sangönguhann og gjöra aðrar pær 
ráðstafanir, er purfa pykir til varnar pví, að sýkin hreiðist út, og birta pað eins og 
nauðsyn pykir til vera. Sjá skal hann og um, að ráðstafanir pessar verði úr gildi felld- 
ar svo fljótt sem lækni pykir pað hættulaust.

4. gr. pá er ráðstafanir hafa verið gjörðar til sóttvarnar eptir 3. gr., skal lög- 
reglustjóri svo fljótt sem verða má senda landshöfðingja tilkynning um pað með umsögn 
hlutaðeigandi læknis. Sje um yfirgripsmiklar sóttvarnir að ræða, gjörir landshöfðingi með 
samráði við landlækni nauðsynlegar ráðstafanir um framhald peirra.

5. gr. Kostnaður sá, er leiðir af ráðstöfunum peim, er 2. og 4. gr. ræða um, 
skal greiðast úr viðkomandi sýslusjóði. eða hæjarsjóði, allt að 100 kr. á ári. En pað 
sem kostnaðurinn fer fram úr 100 kr., greiðist úr landssjóði.

6. gr. Brotum gegn sóttvarnarráðstöfunuœ peim, er ræðir um í 2., 3. og 4. gr. 
pessara laga skal refsað samkvæmt 293. gr. hinna almennu hegningarlaga.

7. gr. Lagaákvarðanir pær, er koma í bága við lög pessi eru úr gildi felldar.
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Nd. 140. Tillaga til þingsályktunar
um amtmannaembættin. Flutningsmenn: Jón Jónsson þm. A.-Sk., Guðjón Guðlaugsson,
Jens Pálsson, Björn Sigfússon.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á ráðgjafann fyrir ísland, að hlutast til um 
að amtmannsembættið norðan og austan verði fyrst um sinu látið standa óveitt, og 
gjörðar verði ráðstafanir til, að það leggist niður og sameinist amtmannsembættinu « 
sunnan og vestan.

Bd. 141. Prumvarp
til laga um búsetu fastakaupmanna á íslandi. Bins og það var samþykkt við 2. umr. í e. d.

1. gr. Enginn má framvegis stofna nje reka fasta verzlun hjer á landi, nema hann 
sje hjer búsettur, haldi hjer dúk og disk.

2. gr. Kaupmenn þeir, sem nú eiga fastar verzlanir hjer á landi, en eru bú- 
settir erlendis, skulu þó, meðan þeir eiga þær, mega reka slfkar verzlanir á þann hátt, 
sem lög hingað til hafa leyft.

3. gr. Sá sem gjörir sig sekan { broti eða yfirhylmingu gegn lögum þessum, 
skal sæta 200—5000 kr. sektum, er renna í landssjóð, Skulu verzlunarhús hans, skip, 
verzlcnaráhöld og vörur, sem yfirhylmingin nær yfir, og finnast hjer álandi, gjörðarupp- 
tækar, og andvirði þeirra renna í landssjóð.

4. gr. Með mál út af brotum gegn Iögum þessum skal farið sem opinber lög-
reglumál.

5. gr. Ákvarðanir þær í opnu brjefi 1. júnf 1792 og öðrum lagaboðum, sem 
koma í bága við lög þessi, eru úr gildi felldar.

Ed- 142. Breytingartillaga
við frumv. til laga um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma á Islaudi. Prá Jóni A. 
Hjaltalín.
1. 1. gr. falli burt.
2. Við 2. gr.: Orðin: »hvort sem . . . á annan hátt> falli burt.

n<>. 143. Frumvarp
til laga um viðauka við og breyting á lögum 14. jan. 1876 um tilajón með flutningum á 
þeim mönnum, er flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur. Eins og það var samþykkt 
við 2. umr. í n. d.

1. gr. Bngir aðrir, en þeir sem eru löggiltir útflutningastjórar og umboðsmenn 
þeirra, mega gjöra samninga við útfara, hvort heldur er munnlega eða skrifiega, um 
flutning f aðrar heimsálfur, eða á nokkurn annann hátt hafi á hendi nokkurn starfa f 
þarfir slíks útfiutnings. Enginn má með ósönnum fortölum tæla eða leitast við að tæla 
menn til útflutnings. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar varða sektum 100—4000 kr., 
eða fangelsi.

2. gr. Undanþága sú frá eptirliti lögreglustjórnarinnar, er 7. gr. laga 14. jan. 
1876 heimilar hinu konunglega danska póstgufuskipi, skal úr lögum nurnin.

3. gr. Bigi má taka útfara á skip til flutninga til útlanda, fyr en lögreglu- 
stjórinn á þeim stað, sem skipið kemur fyrst á til að taka útfara, befur gefið skriflegt
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leyfí tíl þess, og skal i því kyfi tiltekið, hve marga útfara megi taka á skipið. Áður en 
slíkt leyfi er veitt, skal lögreglustjóri rannsaka, hvort skipið er hentugt til útfaraflutnings 
á þann hátt er aegir í 7. gr. laga 14. jan. 1876.

4. gr. 8kipstjóri og útflutningastjóri bera ábyrgð á, að allir útfarar á skipinu gefí 
sig fram til rannsóknar á hinni siðustu höfn, er skipið leggur af stað frá til útlanda. 
Skal lögreglustjórinn f því umdœmi skyldur að rannsaka farbrjef útfara, og ganga úr 
skugga nm, að tala útfara sje eigi hærri, en veitt er leyfí til á hinni fyrstu höfn, að 
taka mættí i skipið. Jafnframt skal hver útfari skyldur að afhenda iögreglustjóranum 
skriflegt skírteini frá lögreglustjóra i þvi umdæmi, eða hreppstjóra i þeim hreppi, er hann 
siðast var heimilisfastur i, fyrir þvi, að hann sje að lögum frjáls til útfarar.

d. 144. Frumvarp
til laga um að leggja fje á æfinlega erfingjarentu. Eins og það var samþykkt 
við 3. umr. 1 n. d.

1. gr. Við skipti á hverju dánarbúi, sem, að skuldum frádregnum, nemur 
200 kr., skal taka frá i°/0 af hverjum erfðahluta og dánargjöf, er hverfur undir 
einstaka menn, til að setja það, undir nafni hvers þeirra sem vaxtaeiganda, á æfin- 
lega erfingjarentu i söfnunarsjóði íslands. J>ó skal það, er þannig er tekið frá af 
hveijum erfðahluta, eigi vera minna en 1 kr. auk borgunar fyrir viðskiptabók við 
söfnunarsjóðinn.

2. gr. Skiptaráðandi heimtir inn fje þetta og kemur þvi á vöxtu f deild 
hinnar æfinlegu erfingjarenlu i söfnunarsjóðnum.

3. gr. Ef einhver erfingjanna á áður fje á æfinlegri erfingjarentu f söfn- 
unarsjóðnum, þá leggst það, sem inn verður lagt, honum tilheyrandi, saman við 
það, ásamt borgun þeirri, sem ætluð var fyrir viðskiptabókina.

4. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1896.

Nd. 145. Breytingartillaga
við tíllögu tíl þingsályktunar um strandférðir (þingskj. 138). Frá Eiríki Gíslasyni. 

Orðin: >og Búðum« falli burt.

Ed. 146. Tillaga til þmgsályktunar
(samþykkt við sfðari umr. í u. d.).

Alþingi ályktar, að skora á landsstjórnina, að leggja fyrir alþingi 1895 frumvarp 
til laga um stofnun brunabótafjelags fyrir kaupstaði og helztu verzlunarstaði landsins, að 
fengnu áliti hlutaðeigandi bæjarstjórna og hreppsnefnda.
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Nd. 147. Tillaga til þingsályktunar
Flutningsm.: G-uðjón Guðlaugsson og Jón Jónsson, þm. A.-Sk.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á stjórnina, að borga Dr. phil. Jóni
þorkelssyni i Kaupmannahö n út þær 800 kr., sem veittar eru i Fjárlögunum 1894 
og 1895 13- gr. C 7 hvert árið, „til að vinna að textaútgáfu af íslenzku fornbrjefa- 
safni“, svo framarlega sem hann sýnir að hann hefur tilbúið handrit, sem nemur 1 
50 örkum prentuðum af texta, og skuldbindur sig til að semja registur, þegar 
þar að kemur.

«

Nd. 148. Breytingartillaga
við frv. til laga um kirkjugjald (þingskj. 126). Frá Sighv. Árnasyni, þórði Guðmunds- 
syni og þorláki Guðmundssyni.
1. Við fyrri lið 1. gr. í staðinn fyrir: »við kirkjur og» komi: »við kirkjugrunna og».
2. — síðari lið 1. gr. A eptir orðinu: »kirkjugarða< bætist inn í: »og kirkjugrunna».
3. — 2. gr. Fyrsta setning hennar orðis þannig:

iGreiða skal kirkju árlega 50—120 aura fyrir hvern fermdan mann, karl 
eða konu, í Böfnuðinum, nema algjörða sveitarlimi. Húsráðendur greiða 
gjaldið fyrir sig, skyldulið sitt og hjú. Innan þessara< o. s. frv.

4. — 2. — í staðinn fyrir síðustu setninguna komi:
•Nú fellur hjeraðsfundur niður og stendur þá kirkjugjaldið óbreytt til næsta 
fundari.

5. 4. gr. falli burtu. Greinatalan breytist eptir þvi.
6. — 5. — Orðið »tólg» falli hurtu.

Nd. 149. Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunur um strandferðir. Frá Guðl. Guðmundssyni 

Orðið „Vik“ falli burt.

Ed. 150. Nefndarálit
um frv. til laga um löggilding fjelags með takmarkaðri hluthafaábyrð 0. s. frv.

Vjer, sem efri deild alþingis hefur kosið í nefnd, til að íhuga frumvarp 
þetta, höfum athugað það grein fyrir grein og allt í heild sinni, svo nákvæm- 
lega sem oss hefur verið unnt, á hinum stutta tíma, sem vjer höfum til þess
haft, og skulum nú lýsa áliti voru á því.

Oss getur eigi dulizt, að samgöngubætur þær, bæði á sjó og landi, sem
boðnar- eru í frumv. þessu, sjeu svo miklar og mikilsverðar fyrir verzlun lands- 
ins og aðra atvinnuvegi, að eigi sje hikandi við að leggja jafnvel allþunga byrði 
á landssjóð um nokkurt tímabil, til þess að fá þær.

Hjer er eigi um það að ræða, að landssjóður Jslands skuli á sinn kostn- 
að byggja járnbrautir og halda uppi lestaferðum á þeim, og byggja stór og dýr
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gufuskip og halda þeim á stöðugum fcrðum, heldur að eins um hitt: að veita 
(jelagi, er vill gjöra hvorttveggja á sinn kostnað og sína ábyrgð, ákveðinn styrk 
um afmarkað árabil gegn ákveðnum skuldbindingum.

Hið fyrirhugaða „íslenzka siglinga- og járnbrautafjelag“, sem komið hef- 
ur frumv. þessu inn á þingið, býður að láta stórt og vel útbúið gufuskip, er 
flutt getá 70 farþegi í 1. og 2. rúmi, fara að minnsta kosti 18 ferðir á ári, með 
ákveðnu millibili, á milli Reykjavíkur og Bretlands; og ennfremur að láta eitt 
eða 2 minni gufuskip með allríflegu farþegarúmi ganga stöðugt kringum strend- 
ur landsins og meðfram þeim, með aðalstöð í Reykjavík, í 9 mánuði á ári 
hverju. 1 annan stað býður fjelagið að gjöra járnbraut frá Reykjavík að minnsta 
kosti austur að þjórsá og halda uppi reglulegum lestaferðum á henni 6 sinnum 
í viku árið um í kring, að svo miklu leyti sem snjóalög eigi tálma.

Fyrir þetta áskilur fjelagið sjer, auk einkaleifis í 15 ár til járnbrauta- 
laguinga á nánara ákveðnu svæði, framlag ár landssjóði Islands, er nemi 50 
þús. kr. á ári, um ákveðið árabil, sem vart getur orðið meira en 25 ár, en að 
líkindum nokkru minna, — fyrir járnbrautina — og aðrar 50 þús. kr. á ári í 
20 ár fyrir gufuskipaferðirnar. Til samanburðar er vert að taka það fram, að 
alþingi veitti 1893 43 þús. kr. á ári í 2 ár til strandferða með gufuskipum, 
og voru þær ferðir eigi betri en strandferðir þær, sem frumv. gjörir ráð fyrir; 
eru þá umfram 18 beinar og fljótar ferðir til útlanda með stóru og vel útbúnu 
gufuskipi.

Fjelagið áskildi sjer að upphafi 100 þús. kr. árlega í 30 ár fyrir bæði 
járnbraut og gufuskipaferðir; en á þessu hafa þær breytingar orðið, meðan mál- 
ið var til meðferðar í neðri deild alþingis, að styrkurinn er nú ákveðinn sjer í 
lagi til hvors um sig og tímatakmarkið sett lægra fyrir hvorttveggja, en þó eigi 
í sama hlutfalli. Auk þessa hafa í neðri deild verið sett ýms ákvajði inn í 
frumv., er miða til að tryggja betur en áður var gjört rjettindi bæði landssjóðs 
og einstakra manna gagnvart fjelaginu, og álítum yjer, að með þessum trygg- 
ingarákvæðum sje yfir höfuð svo frá frumv. gengið, að enginn hætta/ sje. búin, 
þótt svo kynni að reynast, að fjelagið yrði eigi fært um að fullnægja að meira 
eða minna leyti þeim skuldbindingum, sem það tekur á sig gagnvart landssjóðí og 
landsmönnum. Hafi það eigi byrjað á járnbrautagerðinni 3 árum eptir að lög- 
in öðlast gildi, eða hafi það eigi 5 árum eptir sama tíma komið brautinni aust- 
ur í Árnessýslu austanfjalls og hafið lestarferðir á henni, eða sje brautin öll 
austur að þjórsá eigi fullgjör og lestaferðir byrjaðar 'á henni í árum eptir sama 
tíma, missir fjelagið af öllum þeim rjettindum, sem lögin heimila því.

Komi aptur á móti fjelagið fyrirætlun sinni fram, eins og tilskilið er í 
frv., verðum vjer að ætla, að þessar auknu og bættu samgöngur bæði við önnur 
lönd og innanlands verði til stórvægilegra hagsbóta fyrir land vórt í mörgum 
greinum. Hinar tíðu, fljótu og stöðugu gufuskipaferðir á milli íslands og Bret- 
lands, með þeim hafnabótum, sem ástæða er til að ætla að verði þeim samfara, 
einkum í Reykjavík, mundu að vorri ætlun bæði beint og óbeint hafa svo' veru- 
legan hagnað í för með sjer, að vel sje tilvinnandi að greiða fyrir þær um 
nokkurt árabil ekki einungis þær 50 þús. kr. á ári, sem frumv. gjörir rjtð fyr- 
ir, heldur jafnvel nokkuð af þeirri upphæð, sem sjerstaklega er áskilin fýrir

20
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jáinbrautaferðirnar. Á þær leggjum vjer að vísu minni áherzlu, og hyggjum 
að all-langur tími muni verða að líða, áður en þær geti komið að fullum not- 
um, móts við það, sem tíðkast i fjölbyggðari löndum; en hinsvegar virðist það 
óefað, bæði að hin ráðgerða braut austur að pjórsá verði til mikillar hægðar og 
hagsbóta fyrir hjeraðið, sem að henni liggur og í nánd við hana, og leiði til 
mikilvægra framframa í ýmsum greinum, og eigi siðnr hitt, að ef þessi byrjun 
og tilraun heppnaðist vonum fremur, þá mundi hún verða fjelaginu sterk hvöt 
til að framkvæma hina ráðgerðn járnbrautarlagningu frá Akranesi til norður- 
lands, en sú braut hlyti að hafa stórvægilega þýðingu fyrir meiri hluta norður- 
lands og stórt svæði sunnan- og vestanlands, eptir þeirri reynslu, sem fengin er 
hjá öðrum þjóðum, þar sem nægar og hagfelldar járnbrautasamgöngur eru tald- 
ar eitt hið fyrsta og helzta skilyrði fyrir sönnum þjóðþrifnm og eðlilegum við- 
gangi og þroska atvinnuveganna.

En þótt vjer teljum það vel gjörandi að kosta allmiklu fje um nokkurt 
árabil til hinna umræddu samgöngubóta, einkum gufuskipaferðanna, og teljum 
þessar álögur landssjóði eigi um megn, þá dylst oss hins vegar eigi, hversu í- 
sjárvert það sje, að skuldbinda landssjóð í 20 ár til að greiða hina sömu upp- 
hæð. 50 þús. kr. á ári hverju, þar sem eigi er hægt að gjöra sjer glögga grein 
fyrir þeim breytingum, sem á svo löngu árabili kunna að verða á frataleiðslu- 
magni og flutningaþörf þjóðarinnar sem og högum hennar í öðrum greinum. 
Nokkrir af oss nefndarmönnum telja jafnvel alls eigi ósennilegt, að eptir liðin 
10—15 ár kunni svo mikið vörumagn að verða til flutnings, einkum 
ef sjávarútvegur landsroanna eykst eptirleiðis svo sem æskilegt er og miklar lík- 
ur nú benda til að verða muni, að þær 18 ferðir á ári til útlanda, sem Irv. á- 
skilur, alls eigi reynist nógar; eða og að aukin flutningaþörf muni að 10—15 
árum liðnum veita kost á kostnaðarminni gufuskipaferðum heldur en frv. gjörir 
ráð fyrir, og væri í báðum þessum tilfellum æskilegt að hafa óbundnar hendur 
til nýrra samninga. pótt sumum af oss nú þyki varhugavert að færa niður 
tímatakmarkið, að því er styrk til gufuskipaferðanna snertir, meira en neðri 
deild alþingis þegar hefur gjört, og eiga það ef til vill á hættu, að slík niður- 
færsla kunni að verða framgangi málsins til hnekkis eða tafar, könnumst vjer 
allir samhuga við, að ísjárvert sje af ástæðum þeim, sem fram eru teknar, að 
skuldbinda landssjóð í þessu efni í lengri tima en 15 ár í mesta lagi, enda 
þykjumst vjer geta farið svo nærri um skoðanir þorra manna i systurdeild vorri 
á þessu atriði, að þrátt fyrir úrslit málsins við atkvæðagreiðsluna þar, hafi þeir 
verið mjög ófusir til að skylda landssjóð til umræddrar greiðslu í meira en 
15 ár.

En skyldi svo reynast að liðnum 15 árum, að hinar umræddu gufuskipa- 
ferðir gætu eigi borið sig styrklaust, þá efumst vjer eigi um, að ef fjelagið 
hefði með góðum og lipurlegum samskiptum við landsmenn áunnið sjer velvild 
og bylli á landi hjer, mundi þvi auðunnið að ná nýjum samningum við þíng og 
stjótfn með sanngjörnum kostum.

þá hefur oss þótt nauðsynlegt að áskilja landsstjórninni rjett til að hafa 
atkvæði um stefnu brautarinnar alla leið frá Reykjavík austur að pjórsá, svo 
og umsjón með þvf, að verkið á brautarlagning og brúarsmíði Qelagsins verði 
svo vel og tryggilega af hendi leyst og öll samgöngufæri þess i slíku ástandi,
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að óhnlt qe fyrir þá, er flutning nota á hrautunum og skipunum; enn fremnr 
viljtun vjer að landshöfðingí hafí atkvæði um verðskrár fjelagsins, er kveða á um 
fargjald og flntningskaup bæði á járnbrautum og skipum fjelagsins, og hyggjum 
vjer að hjer sje eigi lengra farið eða annað tilskilið heldur en venja sje í þess- 
nm efhum hjá öðronr þjóðum.

í öðrum greinum en þeim, sem nú höfum vjer tekið fram, og að ótöld- 
um fáeinum orðabreytingum, sem vjer stingum upp á til málsbóta og skýrleiks- 
auka, föllumst vjer á frv. í öllum aðalatriðum og leyfum oss að ráða hinni hátt- 
virtu efri deild alþingis til að samþykkja það með þessum breytingum:

1. Á eptir 19. gr. komi ný grein, sem verði 20. gr.:
Landshöfðinginn hefur samþykktaratkvæði þá er ákveðin er stefha 

járnbrautanna eptir 3. gr. og fargjald og flutningsgjald eptir 6 og 19. 
gr. Svo er og landsstjórninni áskilin heimild til að hafa á kostnað fje- 
Iagsins nauðsynlegt eptirlit með byggingu járnbrauta og brúa, sem það 
lætur gjöra, og með því að þessi og önnur fargögn fjelagsins sjen í til- 
hlýðilegu ástandi.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.
2. Fyrir: „þyggja“ í 22. gr. komi: þiggja.
3. ------  ,.stjiórnarnefnd þess“ í 23. gr. 2. línu komi: stjórnarnefnd fjelags-

ins.
4. ----- „og auk þess“ í 23. gr. komi: og sje auk þess.
5. ------ „sem tilskilið er“ í 24. gr. komi: það sem tilskilið er.
6. ------ ,,Rvík“ í enda 25. gr. komi: Reykjavík.
7. Eptir orðið: „landslög“ í miðri 29. gr. bætist inn: og liggja að því leyti

undir samþykki landshöfðingja.
8. Orðið „einhver“ í 30. gr. 3. línu falli burt.
9. Fyrir orðin: „á liverja mílu“ í 30. gr. 6. línu komi: á hverja enska

mílu.
10. Fyrir: „nema að skuldabrjef þau“ i 32. gr. 8. línu komi: nema skulda-

brjef þau.
11. Fyrir orðin: „þá skulu“ í 33. gr. 5. línu komi: skulu.
12. ------ — „tuttugu ár“ í 42. gr. tölul. 2, 1. línu komi: fimmtán ár“.
13. Orðjð „minni“ í sömu grein 2. b, 10. línu falli burt.

Efri deild alþingis, 24. ágúst 1894.
Kristján Jónsson, Hallgr. Sveinsson, porleifur Jónsson.

formaður. skrifari og framsögumaður.
Jón Jakobsson. Sigurður Jensson.
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Nd. 151. Nefndarálit.
Vjer nefndarmenn, sem háttvirt neðri deild alþingis fól á hendnr, að íhnga og

gjöra tillögur nm það, á hvern hátt þjóð og þing skuli minnast þess árið 1895, að hið 
endurreista alþingi íslendinga þá er orðið 50 ára gamalt, höfnm nú rætt málið rækilega, 
og hefur meiri hluti nefndarinnar komið sjer saman um, að ráða hinni háttvirtn deild til 
að samþykkja svo látandi þingsályktun:

þlNGSÁLYKTUNAETILLAGA 
(frá meiri hluta nefndarinnar).

Neðri deild alþingis ályktar, að byggt verði stórhýsi lír steini i Reykjavík fyrir 
söfn landsins og fleira, eptir því sem alþingi 1895 nákvæmar ákveður.

Neðri deild alþingis 24. ágúst 1894.
B. Sveinsson, Tryggvi Gunnarsson. Sigurður Gunnarsson, Ólafur Briem. 

formaður. framsögumaður.

Jeg get eigi verið samþykkur háttvirtum samnefndarmönnum mfnum. Vjerþurf- 
um sem stendur að verja öilum kröptum vorutn tii atvinnu- og samgöngubóta og kröfurn- 
ar í þá átt hafa farið sívaxandi ár frá ári og hvað skýrast komið f ljós einmitt á þessu 
aukaþingi. Fjárhagur og gjaldþol landsins rfs eigi undir þvf að sinni, að reisa stórhýsi 
fyrir 100—200,000 kr., og verður það að bíða betri tíma, enda get jeg nú eigi kannazt 
við neina óhjákvæmiiega þörf fyrir slíkt stórhýsi. Af framanskrifuðum ástæðum, að því 
viðbættu, að tillaga meiri hlutans er all-óákveðin, ræð jeg hinni háttvirtu deild að 
láta það bfða til hins fjárveitandi þings að sumri, að greiða atkvæði um það, hvort og hvernig 
skuli minnast þess, að 50 ár eru liðin frá þvf, er hið endurreista alþingi kom fyrst saman

Með ágreiningsatkvæði mínu vil jeg engan veginn spilla fyrir því, að þessa árs í 
sögu alþingis verði minnzt á sfnum tfma á heppilegan hátt, en þessa þingsáiyktun meiri 
hlutans ræð jeg hinni háttvirtu deild eindregið að fella.

Neðri deild alþingis 24. ágúst 1894. 
þórhallur Bjarnarson, 

skrifari.

Sþ. 152. Nefiidarálit
um alþingishúsgarðinn.

Nefnd sú. er skipuð var í sameinuðu þingi til að rannsaka reikninginn við þing- 
húsgarðinn og gjöra tillögur um, hvernig ljúka skuii við byggingu garðsins og fullgjöra 
hann að öðru leyti, hefur nú lokið starfi sfnu og leyfir sjer að láta uppi álit sitt á þessa 
leið.

Sjálfan reikninginn frá bankastjóra Tryggva Gunnarssyni hefur nefndin rannsakað 
nákvæmlega, og borið saman við fylgiskjölin, og lýsum vjer reikninginn að vera rjettan. 
Vjer iátum hann fylgja nefndarálitinu.

Samkvæmt reikningnum hefur allur kostnaður við þinghúsgarðinn numið til þessa 
2839 kr. 36 a. Af þessari upphæð hefur verið greitt úr hinum svo nefnda »J>inghúsbygg- 
ingarsjóðn, eða »þjóðhátíðarsjóði«, éptir því sem þingið ákvað í fyrra, 1500 kr., hitt hef- 
ur bankastjóri Tryggvi Gunnarsson, sem eptir umboði forseta neðri deildar 1893 þafði
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tekið- að sjet nmsjón á byggingu garðsins, lagt út frá sjálfum sjer, eða alls 1339 kr. 36 a. 
I viðskiptabók þjóðhátíðarsjóðsins við landsbankann (Vskb. nr. 1117), standa nú eptir 
1092 kr. 05 a., ank nokkurra vaxta frá nýári, og vantar þá fullar 200 kr. til að sjóður- 
inn geti greitt þann kostnað, sem þegar er á fallinn.

pannig hefur þá verið varið töluvert meira fje til að gjöra þennan skrautgarð á 
lóð þinghússins, en þingið gjörði ráð fyrir, en þegar vjer höfum fyrir augum verk það 
sem unnið er, furðar oss eigi á þvi, að svo hefur reynzt. Hjer þurfti að færa jarðveg- 
inn til, fylla upp tjörnina á parti, lokræsa allan garðinn og loks flytja állt að því álnar 
þykkt frjómoldarlag yfir mölina, sem undir var. þennan kostnað var ómögulegt að áætla 
fyrir og enn síður hitt, hve dýrt jrði að gróðursetja þar trje og skrautjurtir, þar sem svo 
lítið hefir verið gjört að slíku á voru landi og reynslu vantar að méstu í þeim efnum. 
petta hefur orðið miklu dýrara en búizt var við, enda munu engir heldur í fyrra hafa 
gjört sjer von um, að skrautgarðurinn yrði kominn svo langt á veg á þessu sumri, eins 
og nú gefur að líta. Annað er það, sem mest hefur hleypt fram kostnaðinum og það er 
hin háa steingirðing í kring um garðinn, til hennar hafa þegar gengið 1550 kr. og er hún 
þó eigi fullgjörð enn, þar sem 37 álnir vantar á vesturhlið, auk þess, sem búast má við 
einhvern tfma f framtfðinni, að þurfi að hlaða c. 13 álna garðspotta á austurhlið, verði 
slökbviáhaldahús Reykjavikurbæjar fært úr stað, sem væri mjög æskilegt, þar sem það 
lýtir garðinn. Vjer getum eigi annað en kannast við, að slík vönduð og prýðileg stein- 
girðing sem þessi, sje f bezta samræmi við sjálfa þinghúsbygginguna, auk þess sem hún 
hefur þann kost, að geta staðið að kalla viðhaldslaust í marga mannsaldra. það sem 
mest hefur hleypt fram kostnaðinum við veggina er hæðin, en hana verðum vjer að telja 
alveg nauðsynlega vegna skjólsins, sjerstaklega með þá von fyrir augum, að takast kunni 
að rækta í garðinum nokkrar innlendar og útlendar trjátegundir. Enn hefur eitt hleypt 
fram kostnaðinum, að leita varð samninga við bæjarstjórn Reykjavíkur og borga henni 
150 kr. fyrir að taka vesturendann af slökkviáhalda-húsi sínu, til þess að garðurinn gæti 
fengið þá stærð og mynd, sem hann nú hefur.

Vjer vérðum að álfta það verk, sem nú er framkvæmt, nauðsynlegt og vel af hendi 
leyst, og að bankastjóri Tryggvi Gunnarsson eigi beztu þakkir skildar fyrir framkvæmdir 
sfnar í þessu efni. Hann hefur að öllu leyti stjórnað verki þessu ókeypis, og af eiginni 
sjón getum vjer, að minnsta kosti þeir nefndarmennirnir sem hjer eru búsettir, borið um 
það, að hann hefur varið mjög miklum tíma til þessa verks og sjálfur unnið mikið að 
því með eigin höndum. Vjer álítum og, að allri verklægni samfara sparnaði hafi verið 
fylgt f framkvæmd verksins, eins og búast mátti við af svo vönum og fróðum verk- 
stjóra.

Vjer getum þvf eigi annað en ráðið hinu háttvirta alþingi til að . sam- 
þykkja það verk, sem þegar er unnið, og leyfa að tekið verði úr þjóðhátíðarsjóðnum 
það sem eptir er, til lúkningar áföllnum kostnaði, og að það sem á vantar greiðist 
af ‘ almannafje.

Eins og áður hefur verið vikið að, er enn þá óhlaðinn meiri hluti steingarðsins að 
vestanverðu eða 37 álnir. Eptir upplýsingum frá bankastjóra Tryggva Gunnarssyni kost- 
ar hver alin í þeim garði, að grunni meðtöldum, 12 kr. 50 a., og verður það 462 kr. 50 
aur., og er alveg nauðsynlegt bæði skjóls og fegurðar vegna, að koma þeim parti upp 
fyrir næsta sumar. Hjer við bætist svo, að enn er eigi fullsáð f allan garðinn, og þarf 
enn að kaupa að og flytja þangað trjé og jurtir og koma þeim fyrir. Svo mun og þurfa 
að koma upp vermireit f garðinum, ef til vill auka við bekki og ýmislegt fleira til gagns 
pg prýðis, sem yrði of langt mál að telja upp. Vjer getum eigi vel gizkað á hve miklu
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það muni nema, að fnllgjöra skrautgarðinn, en eptir þeim kostnaði, sem hingað tfl hefur 
orðið, ætlum vjer aðþað muninema einum 400 kr. Nokkur hirðingarkostnaður leggst og & 
garðinn, bæði við að búa hann undir veturinn og einknm á næsta vori, þótt hinn sem* 
maður, sem hingað tii hefur stjórnað öllu verkinu, hafi umsjónina með garðjnum áfram 
ókeypis. Vökvun, hreinsun og ræsting garðsins hlýtur jafnan að kosta nokkuð fje. Að 
öllu þessu yfirveguðu ætlum vjer að 8—900 kr. sje eigi ofmikið til að fuUgjöra 
garðinn fyrir næsta þing og 1—200 kr. þurfi til að halda honum við tii þess tíma.
Við þær 1000 kr. verður svo að bæta þeim fullum 200 kr., sem þjóðhátíðarsjóðurinn 
hrekkur eigi til að borga þegar áfallinn kostnað og verður það þá alls 1200 kr., sem i 
leggja verður til úr Iandasjóði til þesa að garðurian aje fuilgjör næsta sumar.

Nefndin hefir tekið það til yfirvegunar hvernig þessir peningar eigi að greiðask, 
hvort heldur á væntanlegum fjáraukalögum að sumri, eða af alþingiskostnaðmum pg get- 
ur oss eigi blandazt hugur um það, að garðurinn heyri að öllu leyti tíl húsiau og lang- 
eðlilegast er, að kostnaðurinn við hann teijist með öðrnm alþingiskostnaði, eins og hinn 
árlegi kostnaður við sjálft þinghúsið, og ávfsist af forsetum deildanna. J>að yrði að ems 
i þetta eina sinn sem nm nokkra verulega fjárupphæð væri að ræða, því að hÍQÐ árlegi 
viðhalds og hirðingarkostnaður mundi aldrei nema miklu, en um það atriði ætlum vjer 
þiuginu að ári að segja fyrir, er garðurinn er fullgjör. þessar 1200 kr. sem nú yrði vwáð 
ur landssjóði til að koma garðinum upp fullgjörðum að sumri, er alls eigi rneira en það', 
sem þurft hefði til að koma upp vandaðri og traustri girðingu í kring um lóð þmghúes- 
ins, og sem þinginu var skylt að leggja fje til, svo framarlega sem það vildi halda lóð- 
inni.

Eitt vildum vjer enn taka fram, þótt oss væri eigi falið það við skipun nefndar- 
innar. þess var getið í umræðnnnm í fyrra um þetta mál, að girðingin mætti eigi vera 
hærri en svo, að sjá mætti inn yfir hana, svo að almenningur gætí einnig haft ánægju 
af þessum skrautgarði. þetta varð eigi gjört skjólsins vegna, en vjer teljum það mýög 
æskilegt, að garðurinn stæði opinn almenningi nokkrar stundir á helgnm dögnm. En þá 
þyrfti mjög góð gæzla að vera á því, að ekkert skemmdist í garðinum, en þá gæzlu og 
kostnaðinn við hana yrði bæjarfjelag Beykjavikur eðlilega að taka að sjer.

Samkvæmt ofangreindu leyfir nefndin sjer að koma fram með svolátandi tillögUr 
tíl þingsályktunar:

1. Að þjóðhátfðarsjóðnum sje öllum varið til að greiða áfalhnn kostnað við þingbús- 4
garðinn. "

2. Að alþingi feli forsetum sfnum að ávfsa með öðrum alþingiskostnaði þessa árs
1200 kr. til að ljuka áföllnum kostnaði við þinghúsgarðinn og til að fullgjöra hann fyrir jjj 
næsta þing, og skulu forsetarnir annaðhvort sjálfir, eða með því að fela þftð einbverjum 
í sinn stað, sjá um framkvæmd verksins og bafa alla umsjón með garðinum til þess' 
tíma.

3. Að þinghúsgarðurinn sje opinn fyrir almenning nokkrar stundir á helgum dög- 
um, eínkum að sumrinu, vilji bæjarstjórn Beykjavfknr setja þá gæzlu á garðinum við þau 
tækifæri, sem forsetarnir taka gilda og jafnframt bera kostnaðinn við þá gæzlu.

Alþiugi 24. ágúst 1894.
Hallgr. Sveinsson, Jón pórarinsson.

formaðnr og framsögumaður.
þórhallur Bjarnarson, 

akrifari.
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SÞ- lð3. Kostnaður við alþingishássgarðinn-
(til 20. ág. 1894).

Veggir.
Steinveggur (eptir samningi við Óiaf Sigurðsson).............................. 1224,67
Grjót í undirstöðu 141,08 og vinna 95,00 ........................................ 236,08

1460,75
Hurð með skrá og lömum....................................................... 89,25
Breytíng á slökkvitólabúsinu eptir samningi við bæjarstjórn 
Reykjavíkur................................................................................  150,00 239,25

1700,00
G arðu r.

Vinna við uppfylling í tjörnina, flutning á möl í garðinum 
og moldyfirlOOO vagnafhann, gjöra nauðsynleg lokræsi,
55 faðma, og planta trjáplöntur og blómstur i garðinn . . 681,33

Áburður 32,54. Steinar i tröð 5,25 ................................... 37,79
Hestlán við moldar- og grashnausaflutning............................... 56,74
Trjáviður i garðshorn og hlífborð.............................................. 40,00
Verkfæralán 6,90. Verkfæri keypt 6,00.....................................12,90
Verkfæra aðgjörð 3,69. Ymislegt 12,55 .............................. 16,24 845,00
Plöntur og blómsturfræ.................................................................175,36
4 bekkir málaðir, með jámspengum................................... 119,00 294,36
Athgr. Auk þessa eru ýmsar blómplöntur mín verk og umsjón með 

meiru ekki reíknað.
2839,36

Beykjavík 20. ágúst 1894.
Tryggvi Gunnarsson.

Nd. 154. Nefhdarálit
i málinU um breytíngu á Iögum 19. febrúar 1886 um utanþjóðkirkjumenn.

Nefnd sú, er hin háttvirta deifd hefur falið að segja áb't sitt um frumvarp til laga 
um breytingu á lögum 19. febrúar 1886 um utanþjóðkirkjumenn, hefur rætt það mál á fund- 
um með sjer og lætur hjer uppi ábt sitt:

Vjer nefndarmennirnir vorum albr sammála um það, að sú frumregla, sem þetta 
frumvarp byggist á, sje alveg rjett, sem er sú, að enginu sje skyldur til að inna af hendi 
gjldd til annars trúarfjelags en þess, setn hann fylgir af eigin trúarsannfæríng, en um 
hitt urðu skiptar skoðanir, hvort frumvárp þetta gæti samrýmzt við það fyrirkomulag 
hinnar fslenzku þjóðkirkju, eins og það nú er.

Við flutningstnennimir gettnn eigi vikið frá því, að frumvarp þetta sje fullkomlega 
tímabært ög feíi í sjer þýðibgsrmikla rjettarbót, og ráðum því hinni háttvirtu deild að 
sátnþykkja það með þeim breytihgúm, að f 3. gr. sje á eptír orðinu •sýslumanná bætt
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við: eða bæjarfógeta, og & eptir orðinu »sýslumaður« komi: »eða bæjarfógetw og aptan 
við greinina bætist: eða bæjarstjóm.

Neðri deild alþingis, 22. ágúst 1894.
Skúli Thoroddsen, Jón Jónsson, þm. Eyf., 

formaðnr. framsögumaður.
Með skfrskotun til míns ágreiningsatkvæðis,

þórhallur Bjarnarson, 
skrifari.

Jeg get eigi ráðið hinni háttvirtu deild til að samþykkja þetta frumvarp vegna þess, 
að það er ósamrýmanlegt við hina núverandi rjettarstöðu hinnar íslenzku þjóðkirkju,

bæði að því presta og kirkjur snertir, 
að það kynni að baka landssjóði óþarfa útgjöld, 
að þvf yrði beitt optar en af trúarsannfæring, og loks fyrir þá sök,
að það fer of skammt. þar sem frávíkjendur þjóðkirkjunnar eiga eptir semáður að greiða 

öll hin sömu gjöid sem þjóðkirkjumenn.
þórhallur Bjarnarson.

Ed. 155. Prumvarp
til laga til að gjöra samþykktir um hindrun sandfoks og um sandgræðslu. Eins 
og það var samþykkt við z. umr í e. d.

1. gr. Sýslunefndum veitist vald til að gjöra samþykktir um hindrun sand- 
foks og um sandgræðslu á þann hátt, sem segir í lögum þessum.

2. gr. pegar sýslunefnd þykir þörf á, eða vera hagfellt að gjöra samþykkt 
fyiir alla sýsluna eða fyrir nokkurn hluta hennar, skal hún kveðja til almenns 
fundar í hjeraði því, sem ætlazt er til að samþykkt sú nái yfir, og eiga atkvæðis- 
rjett á þeim fundi allir hjeraðsbúar þeir, er kosningarrjett hafa til alþingis.

Sýslunefnd kveður á um fundarstað og fundardag með nægum fyrirvara, 
en sýslumaður sje fundarstjóri eða einhver sýslunefndarmanna, er nefndin kýs til 
þess, og skal hann hafa kjörskrá við hendina.

Ef fundarstjóri verður að takast ferð á hendur til þess að halda fundinn, 
ber að greiða honum 2 kr. á dag í dagpeninga og ferðakostnað að auki eptir 
reikningi, er sýslunefndin úrskurðar og greiðist það gjald úr sýslusjóði.

3. gr. Sýslunefndin semur frumvörp til samþykkta þeirra, er hún vill 
koma á, og ber undir álit og atkvæði funda þeirra, er um er rætt i 2. gr.

Nú hafa fundarmenn fallizt á frumvarp nefndarinnar með % atkvæða 
þeirra, er greidd hafa verið, og skal þá sýslunefndin senda amtmanni frumvarpið 
til staðfestingar. En ef breytingartillögur hafa verið gjörðar við frumvarpið á 
fundinum og samþykktar með */3 atkvæða, setur sýslunefndin þær inn í frumvarp- 
ið, ef henni þykja þær á rökum byggðar, og sendir siðan amtmanni til staðfest- 
ingar; en álíti sýslunefndin, að, breytingartillögumar eigi ekki að takast til greina, 
ber hún frumvarp sitt óbreytt að nýju undir atkvæði hjeraðsfundar, og verði það 
þá samþykkt með */3 atkvæða, ber að senda það amtmanni til staðfestingar.

f»að frumvarp eða breytingaratkvæði við frumvarp, sem eigi hefur verið
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samþykkt með 2/s atkvæða á hjeraðsfundi, er fallið, og má eigi koma fram í nýju 
frumvarpi sýslunefndar fyr en að árí liðnu.

4. gr. Nú þykja amtmanni nokkur ákvæði samþykktar ganga of nærri 
ijetti manna eða atvinnufrelsi, eða að þær komi á einhvern hátt í bága við lög og 
grundvallarreglur laganna, og synjar hann þá um staðfesting sina, en skýra skal 
hann sýslunefndinni frá ástæðum fyrir neituninni. Að öðrum kosti staðfestir hann 
samþykktina, skipar fyrir um birting hennar og kveður á, hvenær hún skuli öðl- 
ast gildi, og er hún upp frá því skuldbindandi fyrir alla þá, sem búa innan tak- 
marka þess svæðis, sem samþykktin nær yfir.

Samþykkt þeirri, er amtmaður hefur staðfest, má eigi breyta á annan 
hátt en þann, er hún var stofnuð á.

Amtmaður hlutast til um að samþykktirnar sjeu prentaðar í B-deild Stjórn- 
artiðindanna.

5. gr. 1 samþykkt skal ávallt kveða á um eptirlit það, er þarf til þess að 
hennar sje vandlega gætt, og hvernig greiða skuli kostnað, sem af þvi leiðir.

6. gr. Brot gegn staðfestum samþykktum varðar 5 —100 kr. sekt, sem 
rennur í sýslusjóð. J>ó má ákveða þeim, er kemur brotinu upp, allt að helmingi 
sektanna.

7. gr. Með brot gegn samþykktum skal fara sem opinber lögreglumál.

Nd 156. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þingskjali 71 við frumv. til laga um breyting á lögum 12. maí 1882 
um umsjón og fjárhald kirkna (þingsk. 50). Frá Sighvati Árnasyni.
Við 4. gr. I staðinn fyrir »úr gildi numdar« komi: »úr gildi numin«.

Bð- 157. Breytingar og viðaukatillögur
við tillögu til þingsályktunar um strandferðir. Frá Sigurði Jenssyni og Sigurði Stefáns- 
syni.
1. Fyrir orðin: »Efri deild alþingis ályktar . . . fyrir 1895 12. gr. c. a. 2.« komi:

Efri deild alþingis ályktar:
1. Að veita stjórninni heimild til að semja um strandferðir fyrir 1895 og nota til 

þess fjárupphæð þá, sem tilgreind er á fjárlögunum fyrir 1894 og 1895 12. gr. C. 
a. 2., ef trygging fæst fyrir, að ferðunum verði haldið áfram síðari hluta fjárhags- 
tímabilsins. Skal stjórninni heimilt að verja til þessara ferða 25,000 kr., eða svo 
miklu af þeirri upphæð, sem nauðsyn krefur.

2. Aptan við bætist nýr liður, sem verður annar liður tillögunnar:
2. Að skora á stjórnina að sjá um, að strandferðum hins sameinaða gufuskipafjelags 

verði hagað samkvæmt tilboði fjelagsins, sem getur um í athugasemdum stjórnar- 
innar við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1894 og 1895 (12. gr. C. a.) svo að þær 
ferðir standi í haganlegu sambandi við hinar aðrar strandferðir, og þó verði jafn- 
framt tekin til greina þingsályktun alþingis 1893 um strandferðir hins sameinaða 
gufuskipafjelags.

21
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Nd. 158. Breytingar- og viðaukatillögur
við þingsályktunartill. um strandferðir (138). Frá flutningsmönnunum.
1. Fyrir orðin: „Neðri deild alþingis ályktar .... fyrir 1895, >2- gr- C. a. 2.“ 

komi:
Neðri deild alþingis ályktar:

1. Að veita stjórninni heimild til að semja um strandferðir fyrir 1895 og nota 
til þess fjárupphæð þá, sem tilgreind er á fjárlögunum fyrir 1894 og 1895 
12. gr. C. a. 2., ef trygging fæs) fyrir að ferðunum verði haldið áfram sfð- 
ari hluta fjárhagstimabilsins. Skal stjórninni heimilt að verja til þessara 
ferða 25000 kr. eða svo miklu af þeirri upphæð, sem nauðsyn krefur.

2. Aptan við bætist nýr liður, sem verður annar liður tillögunnar:
2. Að skora á stjórnina að sjá um, að standferðum hins sameinaða gufuskipa- 

fjelags verði hagað samkvæmt tilboði fjelagsins, sem getur um í athugas. 
stjórnarinnar við frv. til fjárlaga fyrir árin 1894 og 1895 (I2- gr- C. a.) svo 
að þær ferðir standi í haganlegu sambandi við hinar aðrar strandferðir, og 
þó verði jafnframt tekin til greina þingsályktun alþingis 1893 um strand- 
ferðir hins sameinaða gufuskipafjelags.

8þ. 159. Breytingartillögur
við tillögur nefndar um alþingishússgarðinn (152). Frá Árna Thorsteinson, Kristjáni 
Jónssyni, Pjetri Jónssyni, þórði Guðmundssyni og Guðl. Guðmundssyni.
Stafl. 2. orðist þannig: Að alþingi feli landsstjórninni að sjá um, að fram verðr haldið að

fullgjöra þinghússgarðinn, óg sje til þessa, svo og til við- 
halds og gæzlu hans, gegn væntanlegri fjárveiting á fjárauka- 
lögum, varið allt að 1000 kr.

_ 3. í gtað: »forsetarnir«, komi: landsstjórnin.

Nd. 160. Frumvarp
til laga um breyting á lögum 12. maí 1882 um umsjón og fjárhald kirkna. Eins og 
það var samþykkt við 2. umr. í n. d.

1- gr- þegar iveir hlutar sóknarmanna í einhverri sókn, sem til kirkju gjalda, 
óska á almennum safnaðarfundi, að söfnuðurinn taki að sjer umsjón og fjárhald kirkj- 
unnar, er forráðamanni hennar skylt, að láta það af hendi, og skal afhenda kirkjuna 
söfnuðinum, að fengnu samþykki hjeraðsfundar og biskups. Eigi geta söfnuðir þó neytt 
þessa rjettar, að því er bændakirkjur snertir, fyr eu eigendaskipti verða á kirkjustöðunum.

Heimti söfnuður kirkju í sínar hendur samkvæmt þessari grein, er forráðamanni 
hennar rjett, að greiða sjóðinn á 10 árum með ári, unz hann er allur greiddur af
hendi, enda þurfi hann eigi kirkjunni til aðgerðar eða endurbyggingar á því tímabili.

2. gr. Nú vill forráðamaður kirkju selja af hendi umsjón hennar og fjárhald, og 
er söfnuðinum þá skylt, að taka við kirkjunni; þó skal það liggja undir samþykki hjer- 
aðsfundar og biskups. þá er forráðamaður kirkju neytir þess rjettar, er þessi grein veitir 
honum og afhendir söfnuði kirkju sína, getur söfnuðurinn krafizt þess, að forráðamaður 
greiði af hendi sjóð hennar, um leið og kirkjan er afhent, ef hann stendur inni hjá for- 
ráðamanni.

3. gr. Ef hjeraðsfundur og biskup álíta forráðamann kirkju óhæfan til að hafa á
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hendi umsjón hennar og fjárhald, er söfnuðinum skylt að taka við því, og skal afhenda 
hana söfnuðinum.

4. gr. Með lögum þessum eru 1. og 2. gr. laga 12. maí 1882 um umsjón og fjár- 
hald kirkna úr gildi numdar.

Nd. 161. Frumvarp'
til laga um kirkjugjald. (Eius og það var samþykkt við 2. umr. í neðri deild).

1. gr. Kirkjutíund af fasteign og lausafje, Ijóstollur, legkaup, kirkjugjald af hús- 
um, lausamannsgjald til kirkju og sætisfiskur, svo og skylduvinna við kirkjur og kirkju- 
garða, skal vera úr lögum numið.

Kostnaður við bygging og viðhald kirkjugarða greiðist úr sjóði kirkjunnar.
2. gr. Greiða skal kirkju árlega 50—120 aura fyrir hvern fermdan mann, karl 

eða konu, í söfnuðinum, nema algjörða sveitarlimi. Húsráðendur greiða gjaldið fyrir sig, 
skyldulið sitt og hjú. Innan þessara takmarka ákveður biskup upphæð gjaldsins 
fyrir hverja sókn fyrir hið fyrsta ár, sem lög þessi koma til framkvæmdar, en síðan 
hjeraðsfundir, að fengnum tillögum sóknarnefnda fyrir hvert 5 ára tímabil í senn. Nú 
fellur hjeraðsfundur niður, og stendur þá kirkjugjaldið óbreytt til næsta fundar«.

Eindagi gjaldsins er 31. október ár hvert.
3. gr. Nú tjáir sá, sem hefur aðsetur í sókninni á gjalddaga, að hann eigi lög- 

heimili í annari sókn, skal hann þá færa fullnægjandi sönnun fyrir því þá þegar, ella 
greiði hann gjaldið af hendi. Ejett er að hann fái það endurborgað, ef hann innan árs 
sannar, að hann á gjalddaga hafi átt lögheímíli í annari sókn og greitt þar kirkjugjald.

4. gr. Gjald til kirkju skal greiða í peningum. Ef gjaldanda brestur peninga má 
hann greiða gjaldið í innskript hjá kaupmönnum þeim, sem gjaldheimtumaður tekur gilda, 
eða í þessum aurum: sauðfjenaði, hvítri ull, smjöri, tólg, fiski eða dún, eptir því verði, sem 
8ett er á aura þessa í verðlagsskrá þeirri, sem gildir á gjalddaga, enda sje það verð eigi 
hærra en gangverð á gjalddaga.

5. gr. Pyrir innheimtu á tekjum kirkna og fyrir að greiða þær af hendi í pening- 
um, má innheimtumaður taka 10 af hundraði í ómakslaun.

6. gr. Reikningsár kirkna skal vera frá 1. jan. til 31. desbr. ár hvert.
Semja skal reikninga kirkna fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert. Skal sóknar- 

prestur eða, ef hann er fjehirðir kirkjunnar, þá safnaðarfulltrúinn, rannsaka reikninginn 
og gæta þess, að allar tekjur sjeu taldar; enn fremur skal hann láta í ljósi álit um 
útgjöld þau, sem kirkjan hefur haft á árinu, og gera við reikninginn þær athugasemdir, 
sem hann finnur ástæðu til; skal síðan reikningshaldara gefinn kostur á að svara þeim. 
Eptir það skal endurskoðari semja tillögur sínar við reikninginn. Fyrir rannsókn þessa 
má greiða 2 krónur af tekjum kirkjunnar. Fyrir lok aprílmánaðar ár hvert skulu 
reikningar kirkna ásamt athugasemdum, svörum og tillögum vera komnir til hjeraðs- 
prófasts. Rannsakar hann reikninginn og leggur hann fyrir hjeraðsfund, og sendir hanu 
síðan með áliti sínu og hjeraðsfundarins til biskups til fullnaðarúrskurðar.

7. gr. Með lögum þessum eru úr gildi felld öll lagaákvæði um tíund til kírkju, 
Ijóstoll og íegkaup, 4.—6. gr. tilsk. 27. jan. 1847, reglugjörð 17. júlí 1782 13. og 15. 
gr., 2. og 3. gr. laga 22. maí 1890 um innheimtu og meðferð á kirknafje, svo og önnur 
ákvæði í lögum, sem koma í bága við lög þessi.
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Ed. 162. Frumvarp
til laga um viðauka við og breytiug á lögum 14. jan. 1876 um tilsjón með flutningum á 
þeim mönnum, er flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur. Eins og það var samþykkt 
við 3. umr. í n. d.

1. gr. Engir aðrir, en þeir sem eru löggiltir útflutningastjórar og umboðsmenn 
þeirra, mega gjöra samninga við útfara, hvort heldur er munnlega eða skriflega, um 
flutuing í aðrar heimsálfur, eða á nokkurn annann hátt hafi á hendi nokkurn starfa í 
þarfir slíks útflutnings. Enginn má með ósönnum fortölum tæla eða leitast við að tæla 
menn til útflutnings. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar varða sektum 100—4000 kr., 
eða fangelsi.

2. gr. Undauþága sú frá eptirliti lögreglustjórnarinnar, er 7. gr. laga 14. jan. 
1876 heimilar hinu konunglega danska póstgufuskipi, skal úr lögurn numin.

3. gr. Eigi má taka útfara á skip til flutnings til útlanda, fyr en lögreglu- 
stjórinn á þeim stað, sem skipið kemur fyrst á til að taka útfara, hefur gefið skriflegt 
leyfi til þess, og skal í þvx leyfi tiltekið, hve marga útfara megi taka á skipið. Aður en 
slíkt leyfi er veitt, skal lögreglustjóri rannsaka, hvort skipið er hentugt til útfaraflutnings 
á þann hátt er segir í 7. gr. laga 14. jan. 1876.

4. gr. Skipstjóri og útflutningastjóri bera ábyrgð á, að allir útfarar á skipinu gefi 
sig fram til rannsóknar á hinni síðustu höfn, er skipið leggur af stað frá til útlanda. 
Skal lögreglustjórinn í því umdæmi skyldur að rannsaka farbrjef útfara, og gaEga úr 
skugga um, að tala útfara sje eigi hærri, en veitt er leyfi til á hinni fyratu höfn, að 
taka mætti í skipið. Jafnframt skal hver útfari skyldur að afhenda lögreglustjóranum 
skriflegt skírteini frá lögreglustjóra í því umdæmi, eða hreppstjóra í þeim hreppi, er hann 
síðast var heimílisfastur í, fyrir því, að hann sje að lögum frjáls til útfarar.

Nd. 163. Viðaukatillaga
við tillögu til þingsályktunar (þingskj. 147.). Frá Pjetri Jónssyni.

Aptan við tillöguna bætist:
»og lesa prófarkir án sjerstakrar borgunar«.

Sþ. 164. Breytingartillaga
við breytingartillögu 159. Frá þórarni Böðvarssyni.

Við staflið 2. Fyrir: 1000 kr. komi: 1200 kr.
— — 3. Töluliðurinn orðist svo:

Fyrir: »forsetarnir taka< komi: »landstjórnin tekur*.

Sþ. 165. Breytingartillaga
við breytingartillögur við tillögur nefndar um þinghúsgarðinn (þingskj. 159). Frá Hallgrími 
Sveinssyni.
Við tölul. 2. Tóluliðurinn orðist þannig:

að alþingi feli landsstjórninni að sjá um, að þinghúsgarðurinn vérði full- 
gjörður, og sje til þessa verks, svo og til viðhalds hans og gæzlu og til að 
ljúka þegar áföllnum kostnaði við hann, gegn væntanlegri fjárveitingu á fjár- 
aukalögum, varið allt að 1200 kr.

— — 3. Töluliðurinn orðist svo: í stað: »forsetarnir taka«, komi: landstjórnin tekur.
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