Frumvarp til fjarlaga
fyrir

árin 1900 og 1901.
(Lagt fyrir alþingi 1899.)

i fcafll
Tekjur.
1. gr.
A árunum 1900 og 1901 telst svo til, að tekjur íslands verði 1,415,900 kr., og er
þaö afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.
2. gr.
Af eptirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 1,142,000 kr.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Skattur á ábúð og afnotum jarða, og á
lausafje:
a) á ábúð og afnotum jarða..........................
1) á luusafje............................ .......................
húsaskattur.......................................... ..........
tekjuskattur........................................................
aukatekjur ........................................................
erföafjárskattur..................................................
vitagjald............................................................
gjöld fyrir leyfisbrjef........................................
Fyrir konunglega staðfesting á kaupmála milli
hjðna greiðist ekkert gjald.
útflutningsgjald af fiski og lýsi m. m., aðfrádregnum 2 °/o í innheimtulaun......................
aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frádregnum 2 °/o í innheimtulaun......................
aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2
°/o í innheimtulaun..........................................
aðflutningsgjald af kaffi ogsykri, aðfrádregnum 2 °/o f innheimtulaun................................
telgur af póstferðum........................................
Úvi8sar tekjur.......................... ......................
samtals...

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

17,000.
25,000.
5,500.
13,000.
30,000.
2,000.
9,000.
2,000.

17,000.
25,000.
5,500.
13,000.
30,000.
2,000.
9,000.
2,000.

34,000.
50,000.
11,000.
26,000.
60,000.
4,000.
18,000.
4,000.

45,000.

45,000.

90,000.

135,000.

135,000.

270,000.

75,000.

75,000.

150,000.

175,000.
35,000.
2,500.

175,000.
35,000.
2,500.

350,000.
70,000.
5,000.

571,000.

571,000.

1,142,000.

2
3. gr.
Tekjur af iasteignum landssjóðs og fl. ern taldar 50,200 kr.:
1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

1. Afgjald af jarðeignnm badssjóðs, alls
32,000 kr.
að frádregnum umboðslannnm,
prestsmðtu og fl., alls................
9,000 —
23,000.

46.000.
200.
4,000.

2. Tfibinr af kirkinm.......................................................
3. Tekjnr af silfnrbergsnámunnm í Helgustaðaijalli,

100.
2,000.

23,000.
100.
2,000.

Bamtals...

25,100.

25,100.

50,200.

1901.

alls.

4. gr.
Tekjnr, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 94,000 kr.:
1900.

kr.

kr.l

kr.

42,000.

42,000.

84,000.

77,732 kr. 03 a.
2. Leignr af láni landssjóðs til landsbankans..

5,000.

5,0C0.

10,000.

samtals...

47,000.

47,000.

94,000.

1. Leigur af innstæðnfje viðlagasjóðsias............
Dppí lán verður borgað:
á árinn 1900
- — 1901

38,673 kr. 66 a.
39,058 — 37 -

5. gr.
Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:
1900.

1901.

alls.

fer.

fer.

kr.

það, sem greitt er frá prestakðllnm samkvæmt
Iðgnm 27. febr. 1880 ......................................
Endurgjald skyndilána til embættismanna...
Endurborganir á ððrnm fyrirframgreiðslum ..

2,000.
600.
2,000.

2,000.
600.
2,000.

4,000.
1,200.
4,000.

samtals...

4,600.

4,600.

9,200.

3
6- gr.
Tillag úr ríkissjóðnum verður talið 120,500 kr.:

Fast tíllag
Ankatillag
samtals...

1900.

i

1901.

alls.

kr.

!

kr.

kr.

60,000.
500.

;

60,000.
•

120,000.
500.

60,500.

;

60,000.

120,500.

9. kafll.
Utgjöld.
7. grárunum 1900 og 1901 veitast tíl útgjalda 1,450,495 kr. 40 a. samkvæmt þeim
gjaldagreinum, sem nákvæmar er skýrt frá í 8.—16. gr.
Á

8. gr.
Gjðld til hinnar æðstu stjórnar innanlands og fulltrúa stjóraarínnar á alþingi eru
talin fyrir úrið 1900: 12,400 kr., og árið 1901: 14,400 kr., samtals: 26,800 kr.
9- gr.
Til kostnaðai við alþingi veitast 38,000 kr.
reikninganna 1,600 kr., alls 39,600 kr.

Til kostnaðar við yfirskoðnn lands

10. gr.
Til útgjalda við umboðsstjórnina, gjaldheimtnr og reikningsmál, svo og við dónr
gæzluna og lögreglustjóraina o. fl. veitast 331,736 kr. 67 a.
A.
Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. laun embættismanna.................. ...............
2. endnrgjald fyrir skrífstofukostnað o. fl. ..
3. hin umboðslega endurskoðun:
a. Lann endnrskoðanda........ 2,500 kr.
b. viðbót fyrir hinn núverandi
endurskoðanda...............
500 —
c. Skrífstofukostnaðar........ ..
1,300 —

1901.

1900.
kr.

a.

18,066. 67
4,400.

4,300.
26,766. 67
flyt

kr.

18,100.
4,400.

4,300.
26,800.

alls.
a.

kr.

a.

36,166. 67
8,800.

8,600.
53,566. 67
53,566. 67

4
1900.

|

1901.

kr.

kr.

h. til hreppstjóra............................................................

68,100.
8,000.

68,100.
8,000

ritfje handa bæjarfógetanum í Reykjavík....

1,400.

1,400.

5,700.

4,100.

83.200.

81,600.

flnt.tar__

alh.
kr. a.
53,566. 67

B.
Dómgæzla og lðgreglustjórn:
laun:
íi til

dómara og sýslnmanna.................................

til hegningarhússins og fangelsanna:
a. laun umsjónarmanns1900.
1901.
ins............................ 1,000 kr. 1,000 kr.
viðbót við hinn núverandi
umsjónarmann..............................

200

200 —

þókuun handa dómkirkjuprestinum ....
þóknun handa lækni

100 —
60 —

100 —
60 —

b. viðurværi handa
föngum, 42 a. á dag.
3 skammtar af miðdegismat handa fangaverði 21 e..................
þvottur ....................
til eldiviðar og ljósa
útgjðld við húsið sjálft
og áhöld............ ..
til þess að útvega
verkefni....................
ýmisleg útgjeld........

1,225

— 1,225 —

230
30
520

— 230 —
- 30 — 520 —

400

- 400 —

500
150

— 500 —
— 150 -

4,415 kr. 4,415 kr.
arður af verkum
talinn........................

615 —

615 —

3,800 kr. 3,800 kr.
:. kostnaður við viðhald
fangelsanna..............

1,900 —

300 flyt...

53,566. 67

5
1900.
fluttar...
4.

1901.

kr.

kr.

83,200.

81,600.

5,250.

5,250.

88,450.

86,850.

alls.
kr. a.
53,566. 67

ðnnur útgjðld:
a. þóknun handa tveimur settum málafiutningsmönnum við yfirrjettinn 1,600
b. laun sendiboðans við yfirijettinn.
50
c. til eldiviðar í yfirrjettarstofunnm 50
d. til viðhalds á yfirijettarstofunum
o. fl.................................................
50
e. kostnaður við sakamál og lðgreglumál........................................ 3,000
f. kostnaður við gjafsóknarraál .... 300
g. til að gefa út dómasafn, allt að
15 kr. fyrir hverja örk................ 150
h. útgjöld við sáttamál....................
50

kr.
—
—
—
—
—
—
—

175,300.

C.
Ýmisleg útgjðld:
1.

til þess að gefa út stjórnartíftindi og landshagsskýrslur:
a. þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m.fl. 450 kr.
b. til pappírs og prentunar B-deildar
stjórnartíðindanna (30 arkir) og
landshagsskýrslna (30 arkir), 43
kr. ðrkin...................................... . 2,580 —
c. til kostnaftar við sending með
póstum.................... .................. 450 —
d. þóknnn fyrir að semja landshagsskýrslur með prófarkalestri, allt að
40 kr. fyrir ðrkina........................ 1,200 —
4,680.

4,680.

2.

endurgjald banda embættismönnum fyrir burðareyri undir embættisbrjef................................

2,500.

2,500.

3. brunabóta- og sótaragjald fyrir opinberar byggingar....................................................................

900.

900.

8,080.

8,080.

4.

styrkur til eflingar búnafti:
a. til búnaðarskóla:
1. til skólans í Ólafsdal........
2. til skólans & Hólum............

2,500 kr.
2,500 —

flyt...

5,000 kr.

228,866. 67.

6
1900.
fluttar...
3. til skólans á Eyðum............
4. —
— - Hvanneyri ....

5,000 kr.
2,500 —
2,500 —

1901.

kr.

kr.

8,080.

8,080.

30,240.

30,240.

2,400.

2,400.

40,720.

40,720.

alls.
kr.

a.

228,866. 67

10,000 kr.
b. til búnaðarfjelaga...................... 18,000 —
2,000 —
c. til búnaðarfjelags Suðuramtsins .
d. styrkur til Hermanns Jónassonar
til að gefa út búnaðarrit, 20 kr.
240 —
fyrir örkina................................

5.

lann hnnda tvnim fKrafspknum.............................

6.

til vita:
a. til umsjónarmanns við vitana við Fazaflóa................................ .............
b. til eptirlitsferða........................ ....
c. til vitans á Beykjanesi:
1. til launa vitamannsins ... 1,200
200
2. fyrir olín........ ................
150
3. — lampakveiki o. fl....
160
4. — steinkol....................
250
5. flutningskostnaður............
6. til viðhalds á húsum og
300
áhöldum............................
30
7. eptirgjald eptir ióðina....
8. til að byggja geymsluhús
300
fyrir olíu og fl.
1900

kr.
300
150

2,590
d. til vita á Skagatá:
1. til vitamanns....................
2. fyrir olíu..........................
3. — lampakveiki o. fl. ..
4. til viðhalds á húsi og áhöld-

400
150
100

nm ..............................................

200
100
75
10

5. steinkol..............................
6. flutningskostnaðnr............
7. eptirgjald fyrir lóðina ...

1,035
flyt... 4,075

228,866. 67

7

kr.
fiuttar... 4,075

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

40,720.

40,720.

228,866. 67

8,365.

6,065

49,085.

46,785.

a.

til vita við Gróttu:
1. til vitamanns....................

400

2. fyrir olíu..........................

125

8. —

100

lampakveiki o. fl. ..

4. til TÍðhalds & húsi og áhðldnm......................................

160

5. steinkol...............................

60

6. flutningskostnaður............

40

--------------

885

til árlegra útgjalda við vita á Dalatanga tíö Seyðisfjðrð........................

500

þar af 300 kr. til að gæta vitans
og þeyta þoknlúðnr, þegar þörf er á.

til tveggja vita við leiðina inn á
Hafnarfjðrð, og má þá útvega tvo
spegla til þeirra í skiptnm fyrir tvo
spegla, er áðnr voru notaðir i Reykjaness vitanum.
1. til vitagerðarínnar 1900

2,000

2. til vitamanns, hvortárið

400

3. til að kaupa olíu...........

175

4. til annarar neyzluvðru ..

150

5. til viðhalds á húsnm og
áhðldnm..........................

80

6. til flntningskostnaðar ...

50

styrknr til vörðuvitans á Gerðatanga.

50

flyt,..

228,866. 67

8
1900.
fluttar...
7, til nýrra þríhyminga- og strandmælinga á
suðvesturhlið Reykjaness fyrir 1900 ..............
8. til kostnaðar við eptirlitsferðir embættismanna, að því leyti sem hann greiðist úr
landssjóði............................ ............................

1901.

kr.

kr.

49,085.

46,785.

alls.
kr.

228,866. 67

5,000.

1,000.

1,000.

55,085.

47,785.

102,870.
331,736. 67

samtals

11. gr.
Til útgjalda við læknaskipunina veitast 191,120 kr. 08 a.
1900.
1.

laun

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

40,190.

40,190.

80,380.

40,190.

40,190.

80,380.

2. styrkur til 16 aukalækna:
a. til læknis í Dalasýslu og Bæjarhreppi í
Strandasýslu;
b. til læknis á Seyðisfirði ásamt með Mjóafirði,
Loðmundarfirði og Borgarfirði;
c. til læknis á Skipaskaga á Akranesi með 4
syðstu hreppum Borgarfjarðarsýslu;
d. til læknis í Dyrhólahreppi og Eystri- og
Vestri-Eyjafjallahreppum;
e. til læknis í Dýrafirði ásamt önundarfirði,
Súgandafirði og Arnarfirði;
f. til læknis í þingeyjarsýslu fyrir austan Jökulsá;
g. til læknis i Ólafsvík með vesturhluta Snæfellsnessýslu sunnanfjalls til Straumljarðarár;
h. til læknis milli Straumfjarðarár í Hnappadalssýslu og Langár á Mýrum;
i. til læknis í Eyjahreppi og Múla- og Gufudalshreppum í Barðastrandarsýslu;
j. til læknis í Breiðdals-, Beruness- og Geithellnahreppum í Suðurmúlasýslu;
k. til læknis í Grunnavíkur- og Sljettuhreppum
í ísafjarðarsýslu;
l. til læknis í Strandasýslu;
flyt.

9
1900.
fluttar...
m. til læknis í Grýtubakka-, Háls- og Ljósavatnshreppum,
n. til læknis í Grímsness-, Biskupstungna-,
Hrnnamanna-, Gnúpverja-, Skeiða- og j>ingvallahreppum í Árnesssýslu.
o. til læknis í Bólstaðahlíðar-, Engihlíðar-,
Vindhælis-, Torfalækjar- og Svínavatnshreppum í Húnavatnssýslu;
p. til læknis í Skriðdals-, Valla- og Fljótsdalshreppum, Fellahreppi fyrir ofan þorleifará
og Jökuldalshreppi fyrir ofan Gilsá;
til hvers þeirra 1,000 kr. hvort árið............
fyrir 2 læknisferðir á ári til Öræflnga..........
Styrkur þe3si veitist með því skilyrði, að
ferðir þessar sjeu auglýstar hlutaðeigandi
hreppsbúum með nægilegum fyrirvara.
a. styrkur til augnlæknis Bjarnar Ólafssonar
í Reykjavík með skyldu til að veita stúdentum á læknaskólanum tilsögn í augnalækningum svo og til að halda ókeypis »klinik«
handa fátækum mönnum, að minnsta kosti
eiuu sinni á mánuði...............................
b. styrkur til hins sama manns til lækningaferðar kringum landið á helztu viðkomustaði strandskipa, eptir reikningi, hvort árið
allt að 300 kr.................................................
Styrkur til tannlæknis í Reykjavík með skyldu
til að veita stúdentum á læknaskólanum tilsögn
í tannlækningum, svo og til að halda ókeypis
»klinik« handa fátækum mönnum, að minnsta
kosti einu sinni á mánuði ..............................
Ársútgjöld við holdsveikraspítalann:
kr. a.
a. Laun til starfsmanna.............. 4,840.
b. Viðurværi:
1. handa 6*0 sjúklingum, 38 a. á
dag................ 8,322 kr.
2. handa 17 starfsmönnum 247 kr.
12a. á ári.,.. 4,184kr.04a.
12,506. 04
flyt... 17,346. 04

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

40,190.

40,190.

80,380.

16,000.
150.

16,000.
150.

32,000.
300.

2,000.

2,000.

4,000.

300.

300.

600.
í
1
í

1,000.

1,000.

2,000.

59,640.

59,640.

119,280.

10

fluttar...
klæðnaður sjúklinga................
meððl og sáraumbúnaður........
eldsneyti....................................
ljósmeti ....................................
viðhald á húsum......................
húsbúnaður og áhðld..............
þvottur og ræsting..................
greptrunarkostnaður..................
l. flutningskostnaður ....................
m. til að skemmta sjúklingum...
n. hestafóður..........................
o. ýmisleg gjöld...........................
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
k.

kr.
a.
17,346. 04
600.
1,500.
4,600.
570.
1,200.
600.
600.
250.
200.
200.
430.
1,500.

Útgjöld við bólusetningar.............................. ..
Önnur útgjöld:
a. styrkurtilsjúkrahússins íKeykjavík 1,200 kr.
b.
—
—
á Akureyri 400 —
c.
—
—
á ísafirði. 400 —
d.
—
—
á Seyðisfirði........... 400 —
e. til einnar yfirsetukonu í Keykjavík
fyrir hana sjálfa............................
24 —
f. til náms yfirsetukvenna............... 2,000 —
g. til verkfæra handayfirsetukonum 400 —
h. gjöld samkv. 13. gr. í lögum um
varnir gegn úthreiðslu næmra
sjúkdóma 31. jan. 1896.............. 1,000 —

1900.

1901.

kr.
59,640.

kr.
59,640.

29,596. 04
500.

29,596. 04
500.

5,824.
samtals...
12. gr.
Til samgðngumála veitast 462,800 kr.:
A.
Til útgjalda við póststjórnina:
laun:
a. handa póstmeistaranum........ 3,000
kr.
b. l. — póstafgreiðslumönnum utan
Keykjavíkur.................8,100
—
2. — tveim póstafgreiðslum. í
Keykjavík................... 2,500
—
c. — bijefhirðingamönnum. 6,000
—
flyt...

95,560. 04

alls.
kr.
119,280.

59,192. 08
1,000.

5,824.

11,648.
191,120. 08

95,560. 04

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

i
I
í
í

19,600.

19,600.

19,600.

19,600.

;

11

flattar...
2.

póstflutningur.

3.

önnur útgjöld:
a. endnrgjald fyrir

1900.
skrifstofu- kr.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

19,600.

19,600.

40,000.

40,000.

7,000.

5,600.

1901
kr.

b. til sama fyrir ábyrgð á mistalningu 1 °/oo um................
200
200
c. fæðispeningar og ferðakostnaður sama ............................
200
200
d. íyrir prentun á ýmsu............ 1,000 1,000
e. til áhalda.............................. 1,500 1,500
f. 1 brjefberi í Eeykjavík........
400
400
g. óviss gjöld..............................
200
200
h. til viðhalds húsi og áhöldum 1,500
100
til að útvega eldtrausta járnskápa
handa póstafgreiðslumönnum ....

1,000.
samtals.

67,600.

65,200.
132,800.

B.
Til vegabóta:
1. til verkfræðings til aðstoðar landsstjórnog hjeraðsstjórnum viðhinar
stærri samgöngubætur:
3,000
a. laun
b. ferðakostnaður og fæðispeningar á ferðum með strandskipum..................................
500
3,500
3,500.

3,500.

2. til verkfróðra aðstoðarmanna við hinar vandaminni samgöngubætur allt að............................
3. til flutningabrauta ..............................................
4. Til þjóðvega.................................................. .
5. Til fjallvega........................................ ..................

1,500.
25,000.
50,000.
5,000.

1,500.
25,000.
50,000.
5,000.

samtals...

85,000.

85,000.

flyt.

170,000.
302,800.

12
1900.

1901.

kr.

kr.

50,000.

50,000.

62,500.

62,500.

flnttar
C.
l. Til gufuskipaferða, til hins sameinaða gufuskipafjelags, 3. og 4. ársborgun af 5 ára styrk, með
þeim skilyrðum, að fjelagið haldi uppi stöðugum
gufuskipaferðum milli íslands á eina hlið og
Danmerkur og Stóra-Bretlands á hina, og umhverfis ísland, samkvæmt ákvæðunum á fjárlögunum fyrir 1898 og 1899 ............................
2. Til gufubátaferða:
a. í Sunnlendingafjórðungi og á Faxaflóa, aUt að......................................
b. á Breiðafirði....................................
c. á ísafjarðardjúpi...............................

alls.
kr.
302,800.

kr.
7,500
2,500
2,500

Ferðaáætlun bátanna undir stafl. a og b.
samþykkir landshöfðingi eptir að hafa fengið tillögur hlutaðeigandi bæjarstjórna og
sýslunefnda. Styrkina undir staflið a. og
b. má sameina um einn og sama gufubát.
Styrkurinn undir staflið a—c greiðist
með því skilyrði, að gufubátarnir flytji
póstsending&r, er vitja skal og skila á
pósthúsum á viðkomustöðum án sjerstaks
endurgjalds.
Styrkurinn undir staflið c. greiðist að
eins eptir meðmælum hlntaðeigandi
bæjarstjórnar og sýslunefndar, og með því
skilyrði, að hlutaðeigandi sýslu- og
bæjarfjelag leggi til gufubátsferða ‘/s &
móti *l5 úr landssjóði.
D.
Til ritsíma milli íslands og útlanda, fyrsta ársborgun af 20 ára tillagi, allt að.........................

125,000.
35,000.

35,000.

Að því tilskildu, að sá, er leyfi fær til að leggja
ritsímann í sæ, veiti 300,000 kr. tillag til lagningar
á ritsíma yfir land milli þess staðar, er sæsíminn
kemur í land á íslandi og Reykjavíkur, má stjórnin
akveða, að sæsíminn sjelagðurí land á Austurlandi.
Auk þess er stjórninni heimilt, ef til þess kemur, að
verja áfjárhagstímabilinu allt að 75,000 kr.til þess
að undirbúa landsímalagninguna og til að útvega
efni og áhöld til þess.
samtals

462,800.
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13. gr.
Til kirkju- og kennslumála veitast 300,238 kr. 65 a.
1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

7,000.

7,000.

9,000.
1,700.
600.

9,500.
1,700.
600.

200.
200.

200.
200.

3,000.

3,000.

100.

100.

1,000.

1,000.

22,800.

23,300.

A.
1 þarfir andlegu stjettarinnar:
laun til biskupsins ........................ .....................
ðnnnr útgjöld:
1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr.
1880, 1. gr...................................................
2. til bráðabirgðar-uppbótar fátækum brauðum
3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastipti
4. bráðabirgðar-uppbót á Kvíabekkjar-prestakalli í Eyjafjarðar-prófastsdæmi..................
5. bráðabirgðaruppbót á Meðallandsþingum ..
6. viðbót við eptirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt
lögum............................................................
7. bráðabirgðaruppbót til síra þorsteins Benediktssonar í Bjarnanesi................................
8. endurgjald handa biskupi fyrir skrifstofukostnað ................................ ..........................

46,100.
B.
Kennslumálefni:
Til prestaskólans:

a. laun..........................................
b. önnur útgjöld:
1. húsaleigustyrkur
1900.
handa 12 lærisveinum 1900 og
16 1901, 80 kr.
handa hveijum. 960 kr.
2. námsstyrkur ... 800 —
Styrkurinn til
hvers nemanda
má eigi fara
framúr200kr.
fyrir skólaárið.
flyt... 1,760 kr.

9,200.

9,200.

1901.

1
1,280 kr.
1,000 —

í
2,280 kr.

9,200.

9,200.

46,100.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

1900.
fluttar... 1,760 kr.
til tímakennslu. 100 —
til bókakaupa.. 300 —
til eldiviðar og
Ijósa.................. 150 til umsjónar... 100 —
ýmisleg útgjöld 200 —
til þess að gefa
út kennslubækur
handa prestaskólannm, 25 kr. fyrir
örkina, allt að.. 250 —

1901.
2,280 kr.
100 —
300 —
150 —
100 200 —

250 —
24,640.

II. Til læknaskólans.
a. laun................................................ ..............
b. önnnr útgjöld:
1. námssiyrkur ... 1,200 kr.
1,200 kr.
Styrkurinn
til
hversnemanda
má eigi fara
framúr 200 kr.
íyrir skólaárið.
2. eldiviðnr, ljós og
ræsting............
150 —
150 — ♦
3. til bókakanpa og
verkfæra..........
500 500 —
4. ferðastyrknr handa
læknaefnnm ... 300 300 —
5. húsaleiga handa
16 lærisveinnm,
80 kr. handa
hveijum........... 1,280 —
1,280 —
6. þóknnn fyrirtímakennslu í efna100 —
fræði................
100 —
7. til nmbúða og
annars kostnaðar
við ókeypis »klinik«, allt að... 200 —
200 8. ýmisleg útgjöld. 100 —
——

!

100 —
3,830.
7,030.
flyt.

|

3,830.

7,030.

14,060.
84,800.

15
1900.

1901.

kr.

kr.

fluttar...

alls.
kr.

84,800.

III. Til hins lærða skóla:
a. laun..............................................
b. aðstoðarfje:
handa sðngkennaranum..........
— fimleikakennaranum ...
_ dyraverði......................
til yfirumsjónar með skólahúsinu
og áböldnm skólans............

19,200.

19,200.
i

600 kr.
700 —
1,000 _
200 2,500.

c. önnur útgjöld:

1900.

1. til bókasafns
skólans............
720 kr. a.
2. til eldiviðar og
Ijósa.................. 1,200 —
3. til skólahússins
utan og innan . 5,422 — 65
4. til tímakennslu
og prófdómenda 1,850 —
5. námsstyrkur ... 5,000 —
Styrkurinn
til
hversnemanda
má eigi fara
framúr200kr.
fyrir skólaárið.
6. húsaleigustyrkur
handa 36 lærisveinum, 20 kr.
handa hverjum. 720 —
7. þóknun
handa
lækni................
100 —
8. ýmisleg útgjöld 800 —
9. fyrir prestsverk.
48 —
10. til vísindalegra
áhalda við kennslu:
a. í náttúrusögu 200 —
b. í eðlisfræði . 400 —
11. til þess að gefa
út kennslubækur
handa lærða

2,500.

1901.

720 kr.
1,200 _
1,400 1,850 —
5,000 —

720 —
100 800 —
48 -

200 400 —

flyt... 16,460.kr.65 12,438kr.

21,700.

i
i

21,700.

84,800.

16

1900.
kr.

a.

fluttar... 16,460. 65
skólanum, 25 kr.
fyrir örkina ... 600.
12. til áhalda við
leikfimiskennslu 200.

1901.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

21,700.

21,700.

84,800.

17,260. 65

13,238.

38,960. 65

34,938.

kr.

12,438
600
200

73,898. 65
Til gagnfræðaskólans á Möðruvöllum:
a. laun..............................................................
1901.
1900.
önnur útgjöld:
1. til bóka- og
áhaldakaupa við
400 kr.
400 kr.
kennsluna........
2. til eldiviðar og
500 —
500 —
ljósa................
3. til skólahússins
200 —
utan og innan.. 200 —
500
—
500
—
4. ýmisleg útgjöld
5. til styrkveitingar
400 námspiltum.... 400 —

6,600.

6,600.

2,000.

2,000.

8,600.

8,600.
17,200.

Til stýrimannaskólans:
a. laun............................................................
b. önnur útgjöld:
1,200 kr.
1. til tímakennslu. 1,200 kr.
2. til áhaldakaupa
300 —
o. fl................... 1,100 3. til eldiviðar og
500 —
500 —
Ijósa..................
500 —
4. ýmisleg útgjöld 600 —
5. til að kaupa lóð 440 —

Til annarar kennslu:
a. til kvennaskóla:
1. til kvennaskólans íBeykjavík
þar af námsstyrkur til sveitastúlkna 300 kr.

2,500 kr.

fljt...

2,500 kr.

3,000.

3,000.

3,840.

2,500.

6,840.

5,500.
12,340.

188,238, 65
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flnttar...

2,500 kr.

2. til kvennaskólans á Ytri-Ey

1,200 —

3. til kvennaskóla Eyfirðinga .

1,200 —

1900.

1901.

kr.

kr.

alls.

188,238. 65

4. til kvennaskólans á Ytri-Ey
og kveníaskóla Eyfirðinga . 2,000 —
öll npphæðin (2,000 kr.)
skiptist milli skólanna
eptir fjölda nemenda, aem
ern allan kennslntímann,
og lengð kennslutimans,
— þaraf 500 kr. til náms-

b. l. til barnaskóla annarsstaðar en í kanpstöðum....................................................
Styrknr þessi veitist einknm eptir lengd
kennslntíma og nemendafjölda, ogmeð
því skilyrði, að skólarnir njóti einnig
annars tillags, er eigi sje minna en
helmingnr á móts við styrkinn úr
landssjóði.
2. til sveitakennara, alit að 80 kr. til hvers.
Styrknr þessi veitist eptir tillögum
stiptsyfirvaldanna.
c. til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flenshorg..........................................................
d. til kennarafræðslu........................................
e. til skólaiðnaðar-kennslu...............................
f. til kennara í organslætti og sönglist og til
organleikara við dómkirkjuna í Reykjavík
g. styrknr til þess að semja og gefa út
kennslubæknr................................................
h. til kennsln heyrnar- og málleysingja ....
i. til sjera Ólafs Helgasonar til að borga
með aðstoðarkennara við kennslu heyrnarog málleysingja... ....................................

6,900.

6,900.

5,500.

5,500.

5,500.

5,500.

2,500.
2,800.
500.

2,500.
2,800.
500.

1,000.

1,000.

300.
5,000.

300.
5,000.

150.

150.

30,150.

30,150.

í

60,300.
flyt

248,538. 65

18
1900.

1901.

kr.

kr.

200.

200.

1,000.

1J300.

1,200.

1,200.

flattar.

alls.
kr.
248,538. 65

VII. Til snndkennslu:
a. í Reykjavík....................................................
Lærisveinar latínnskólans njóta ókeypis
kennslu.
b. til sundkennslu annarsstaðar......................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjórn og
sýslunefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá sje iagt til sundkennslunnar eigi
minna en landsjóðsstyrknum nemur.

2,400.

C.
Til vísindalegra pg verklegra fyrirtækja og bókmennta:
1- til landsbókasafnsins:
a. laun bókavarðar..............................................
b. til aðstoðarmanns rið bókasafnið................
c. fyrir bækur, handrit, bókband og prentun
á ritaukaskrá..................................................
d. til eldiviðar og áhalda m. m........................
e. brunabótagjald fyrir safnið..........................
2. a. til amtsbókasafns Norðuramtsins.
b. til amtsbókasafns Austuramtsins.
c. til amtsbókasafnsVesturamtsins .

500 kr.
400 —
400 —

1,500.
900.

1,500.
900.

3,400.
450.
300.

3,400.
450.
300.

1,300.

1,300.

1,200.
500.
500.

1,200.
500.
200.

1,500.

1,500.

500.

500.

12,050.

11,750.

Fje þetta veitist með því skilyrði, að
hlutaðeigandi jafnaðarsjóðir veiti að
minnsta kosti jafnmikla upphæð.
3. til landsskjalasafnsins:
a. laun skjalaverðar............................................
b. húsleiga............................ ............................
c. til at koma safninu fyrir og til viðhalds...
4. a. til deildar hins íslenzka Bókmenntafjelags í
Beykjavík............................ ................. ...........
b. til deildar hins íslenzka BókmenntaQelags f
Eaupmannahðfn................ .................
flyt...

250,938. 65

19
1900.

1901.

alls.

kr.
12,050.

kr.
11,750.

kr.
250,928. 65

750.

750.

1,400.

1,400.

800.

800.

800.

800.

9. til fornleifaljelflgsins..........................................
Útborgist því að eins, að árbók fornleifafjelagsins komi út hvort árið.

300.

300.

10. til Brynjólfs Jónssonar til fornmonjarannsókna

300.

300.

11. til náttúrnfrflRðistjelagsins ................................
þar af til umsjónar við náttúrngripasafnið 100
kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að náttúrngripasafnið sje eign landsins og til sýnis
fyrir almenning á ákveðnnm tíma, að minnsta
kosti einu sinni á viku.

500.

500.

flyt...

16,900.

16,600.

fluttar...
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að
Bókmenntafjelagið í Eanpmannahöfn gefi
út 24 arkir á ári af íslenzku fornbrjefasafni,
eða sem því svarar af registri.
5. til þjððvinftijelaggins..........................................
6.til forngripasafnsins:
a. til að útvega forngripi og til
áhalda..........................................
b. til umsjónar ..............................

1,000 kr.
400 —

7. styrkur til kennara Benedikts Grðndals til að
halda áfram myndasafni yfir íslenzk dýr og til
að semja þjóðmenningarsðgu Norðurlanda 600
kr. á ári, og til efna og áhalda til að varðveita náttúrngripi 200 kr. hvort Arið............
Fyrri veitingin er bnndin því skilyrði, að
safn þetta og nndirhúningsverkið verði á
síðan eign landsins.
8. til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbrjefasafni 800 kr. hvort árið, með því skilyrði,
að samskonar registnr sem við fyrsta bindið
komi út með hverju bindi um leið og það er
útkomið........................ .......................................

250,938. 65

20
1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

fluttar...

16,900.

16,600.

250,938. 65

12. styrkur til eins manns til að nema dýralækningar....................................................................

600.

600.

13. styrkur til cand. mag. Boga Melsteð til þess
að semja sögu íslands.................................. ..

600.

600.

14. til sjera Matthíasar Jochumssonar..................

600.

600.

15. til Páls Ólafssonar skálds..................................

500.

500.

16. til stðrstúku Goodtemplara á íslandi til eflingar bindindi......................................................

800.

800.

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

300.

300.

18. til cand. mag. Bjarna Sæmundssonar til fiskiveiðarannsókna....................................................

800.

800.

19. stvrkur til cand. mag. Helga Jónssonar til
jurtafræðisrannsókna á íslandi og til vísindaiðkana ..................................................................

2,000.

2,000.

20. til Einars Jónssonar frá Galtafelli til að læra
myndasmíði............ .............................................

600.

600.

21. til þórarins B. þorlákssonar til að fullkomna
sig í málara-íþrótt..............................................

600.

600.

22, til iðnaðarmannafjelagsins í Keykjavík til að
styrkja efniiega iðnaðarmenn til utanfarar, til
að fullkomna sig í iðn sinni............................

500.

500.

24,800.

24,500.

1900.

17. til rektors Jóns þorkelssonar til vísindalegra
starfa......................................

samtals

49,300.
300,238. 65
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14. gr.
Til skyndilána handa embættismðnnum og lðgboðinna fyrirframgreiðslna veitast
5,200 kr.
15. gr.
Til eptirlauna og styrktarfjár og fl. veitast 90,000 kr.; þar af til præp. hon.
Benedikts Kristjánssonar 500 kr. sem viðbót við eptirlann hans, til ekkjnfrúar Jakobfnn
Thomsen 300 kr., til ekkjufrúar önnn Johnsen 150 kr., til ekkjnfrúar Guðrúnar Guðjóhnsen 300 kr., til prestsekkjn Bagnheiðar Jópsdóttnr sem viðbót við eptírlann hennar
af Vestmannaeyja prestakalli 105 kr. 40 a., til ekkjufrúar Torfhildar Holm 200 kr., til
Ólínn Vigfússon, ekkjn Sigurðar Vigfussonar, 160 kr„ til frðken Sigríðar Árnadóttnr 200
kr. — til allra þeirra hvort árið.
Stjórninni er heimilt að veita kennara við lærða skólann, Dr. phil. j>orv. Thoroddsen lausn frá embætti með eptirlannum, enda þótt hin almennn skilyrði fyrir þeirri lausn
sjen eigi fyrir hendi, en þó hætti eptírlann bans, ef bann á ný fær lannað embætti í hinn
danska ríki.
16. gr.
Til óvissra útgjalda veitast 3,000 kr.
Eigi má af þessnm gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embættismannaefna frá útlðndnm til að taka við embættnm hjer á landi.
17. gr.
Tekjnhallann, sem fyrst nm sinn er áætlað að verði 34,595 kr. 40 a., skal greiða
úr viðlagasjóði.
18. grAllar þær fjárveitingar, sem eigi ern ákveðnar í lðgnm, ððrnm en fjárlögum, tilskipnnnm, konnngsúrskurðnm eða ððrnm gildandi ákvörðunnm, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.
Úr viðlagasjóði má veita allt að 30,000 kr. lán hvort árið til þilskipakanpa frá útlðndnm, er veitast einknm þeim raönnum eða fjelögum, er hafa sjávarútveg að aðalatvinnuvegi. Lán þessi veitast tíl 8 ára og ávaxtist með 3®/0. Afborgun þarf eigi að greiða
fyrstn 3 árin, en lánið borgist að fullu á næstn 5 árnm með jöfnnm afborgnnnm. f>an
veitast að eins gegn fulltryggu veði; telst til þess veð í skipinu sjálfn, aflt að helmingi
vátryggðs verðs, enda sje það í áreiðanlegri vátryggingu. Eigi má lána meira en 4,000
kr. til hvers skips.

<
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Athugasemdir við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.

I. kafli.
Tekjur.
Við 2. gr.
1. a. og b.: Ábúðar- og lausafjárskattur. Skattar þessir hafa á 5 ára tímabilinu
1893—97 numið að meðaltali 17,505 kr. 28 a. hion fyrnefndi og 29,141 kr. 38 a. hinn
síðarnefndi á ári, og á 3 ára tfmabilinu 1895—97 að meðaltali 17,695 kr. 97 a. og 30,314
kr. 26 a. á ári, vírðist því mega telja hinn fyrnefndna 17,000 kr., en hinn síðarnefnda
ekki hærra en 25,000 kr. hvort árið, vegna lækkunar á vöruverði eptir verðlagsskrám og
hins lága verðs, er nú er á íslenzkum afurðum.
2. Húsaskattinn, sem stððugt eykst og á 3 ára tímabilinu 1895—97 hefur numið
að meðaltali 5,278 kr. 50 a. á ári (árið 1897 5,769 kr.), virðist mega telja 5,500 kr.
hvort árið.
3. Tekjuskattinn, sem á 5 ára tfmabilinu 1893—97 hefur numið 13,911 kr. 20 a.
að meðaltali á ári og 3 árin 1895—97, 13,963 kr. 50 a., virðist mega telja eins og á
fjárlögunum fyrir árin 1898 og 1899, 13,000 kr. hvort árið.
4. Aukatekjur hafa á 5 ára tímabilinu 1893—1897 numið að meðaltali 27,171 kr.
48 a. og á 3 ára tfmabilinu 1895—97 32,141 kr. 78 a. að meðaltali á ári. Virðist þvi
mega telja þær 30,000 kr. hvort árið.
5. Erfðafjárskattinn, sem á fímm ára tímabilinu 1893—97 hefur numið 2,595 kr.
61 e. og á 3 ára tímabilinu 1895—97 2,882 kr. 58 a. að meðaltali á ári, en annars er
mjög á reiki, mun vart hægt að telja meira en á núgildandi fjárlögum, 2,000 kr. á ári,
vegna hnignunar þeirrar, er nú er á velmegun manna.
6. Vitagjald, er á árunum 1893—97 hefur numið 8,790 kr. 10 a. að meðaltali á
ári, og á 3 ára tímabilinu 1895—97 að meðaltali 9,029 kr. 86 a. á ári, virðist vaxa
reglulega og þykir mega telja það 9,000 kr. hvort árið.
7. Gjöld fyrir leyfisbijef hafa árin 1893—97 numið að meðaltali 2,900 kr. 20 a.
á ári og árin 1895—97 3,266 kr. 20 a.; en af því tekjugrein þessi er mjög mismunandi,
þykir eigi ijett að telja hana hærri en á núgildandi fjárlögum, 2,000 kr. hvort árið.
8. Útfíutningsgjald af fiski og lýsi m. m. hefur á árunum 1893—97, að frádregnum 2°/o fyrir innheimtuna, numið að meðaltali 49,149 kr. 28 a. á ári, og á 3 ára
tfmabilinu 1895—97 að meðaltali 52,077 kr. 42 a. Tekjugrein þessi er mjög á reiki og
þykir því ekki rjett að telja hana hærri en 46,000 kr. hvort árið, eins og á núgildandi
fjárlögum.
9. Aðflutningsgjald af áfengum drykkjum hefur á árunum 1893—97, að frádregn-
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um 2°/o fyrir innheimtuna, numið að meðaltali 133,330 kr. 78 a. á ári og árin 1890 —97
143,806 kr. 28 a. á ári, þykir þrí mega telja það 135,000 kr. hvort árið.
10. Aðfintningsgjald af tóbaki hefur á 5 ára tímabilinu 1893—97, að frádregnum
2 °/o fyrir innheimtuna, numið að meðaltali 72,345 kr. 2 a. á ári og á 3 ára tímabilinu
1895—97 75,980 kr. 85 a. á ári og þykir því mega telja hana 75,000 kr. hvort árið, eins
og á núgildandi fjárlögnm.
11. Aðfintningsgjald af kaffi og sykri, sem á 5 ára tímabilinu 1893—97, að frádregnnm 2% fyrir innheimtuna, hefur numið að meðaltali 162,575 kr. 38 a. á ári og á
3 ára tímabilinu 1895—97 175,817 kr. 14 a. á ári, þykir mega telja 175,000 kr. hvort
árið, þareð tekjugrein þessi hefur farið sívaxandi og 1897 var meira að segja 186,500 kr. 87 a.
12. Tekjnr af póstferðum, sem á 5 ára tímabilinu 1893—97 hafa nnmið að meðaltali 30,156 kr. 65 a. á ári og árin 1896—97 35,136 kr. 48 a. ár hvort, virðist mega telja
35,000 kr. hvort árið, þar sem þessi tekjngrein vex tölnvert.
13. Óvis3ar tekjnr hafa á 5 ára tímabilinn 1893—97 numið 6,892 kr. 62 a. að
meðaltali á ári, og árin 1896—97 8,629 kr. 40 a. á ári, en þareð ei er hægt að ætlast á
tekjngrein þessa með vissu, samkvæmt eðli hennar, og hækknn hennar síðustn ár stafar
mestmegnis af sektnm fyrir ólöglegar fiskiveiðar o. fl., er útlendir fiskimenn hafa verið í
dæmdir, og eigi er hægt að ætla á, að slíkt viðhaldist eptirleiðis, er hjer farið fram á, að
telja tekjur þessar, eins og á núgildandi fjárlðgum 2,500 kr. hvort árið.

Við 3. gr.
1. Tekjur af fasteignum landssjóðs hafa 1893—97, að frádregnum nmboðslannum
o. fl., numið að meðaltali 26,685 kr. 28 a. á ári, og árin 1895—97 vorn þær 26,098 kr.
4 a. á ári; þareð líknr ern til að allmargar landssjóðsjarðir verði seldar á yfirstandandi fjárhagstfmabili, virðist eigi rjett að telja þessar tekjur hærri en 32,000 kr. -+- 9,000 — 23,000 kr.
hvort árið, eins og á núgildandi fjárlögum.
2. þareð búast má við að eptirlit og fjárhald flestra landssjóðskirkna verði fengið
í hendnr hlutaðeigandi söfnnðum á yfirstandandi fjárhagstímabili samkvæmt lögnm nr. 28
18 des. 1897 mun ei hægt að telja tekjur af kirkjnm meira en 100 kr. hvort árið.
3. Tekjur af silfurbergsnámunnm í Helgnstaðafjalli hafa árið 1896 numið 1,057 kr.
99 a. og 1897 2,490 kr. 90 a. og mnn óhætt að telja 2,000 kr. hvort árið 1900 og 1901.

Við 4. gr.
1. Hjer skal sýnt yfirlit yfir tekjur þær, sem ætla má að landssjóðnr hafi af
viðlagasjóði árin 1900 og 1901:
1900.
1901.
1) Leignr af 31/* °/o ríkisskuldabrjefum, samkvæmt
7,273 kr. 00 a.
7,273 kr. 00 a.
innritnnarskýrteini að npphæð: 207,800 kr. ...
2) a) Leignr af sknldabijefhm, sem hljóða nppá
6,603
30 —
7,033 — 63 —
afborgnn..............................................................
(Eptirstöðva-eign 8,/« 99: 175,840 kr. 98 a.).
1,860 - 77 —
b) Leigur af láni til þilskipakanpa til fiskiveiða 2,041 - 40 —
(Eptirstððva-eign 81/« 99:62,131 kr. 74 a.).
flyt...

16,348 kr. 03 a.

15,737 kr. 07 a.
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fluttar...
c. Leigur af lánum til andlegu stjettarinnar,
presta, kirkna, skóla........................................
(Eptirstöðva-eign 81/i«99:96,727 kr. 38 a.)
d. Do. af lánum tii amta, sýslna og hreppa...
(Eptirstöðva-eign 31/ia 99:70,120 kr. 88 a.)
e. Do. af skuldabrjefum með veði á seldum
þjóðjörðum............................ ............................
(Eptirstöðva-eign 81/is 99:60,326 kr. 89 a.)
f. Do. af lánum til að byggja íshús..................
(Eptirstöðva-eign 81/is 99: 23,900 kr.)
g. Do. af lánnm til útvegunar tóvinnuvjela ....
(Eptirstöðva-eign81/ii99:34,394 kr. 11 a.)
h. Do. af lánum til sveita til jarðabóta............
(Eptirstöðva-eign 81/i« 99: 30,000 kr.)
i. Do. af láni til að byggja brú yfir ölfusá ...
(Eptirstöðva-eign 81/is 99:19,104 kr. 96 a.)
3) Do. af skuldabijefum með bálfs árs uppsagnarfresti......................................................................
(Höfuðstóll 81/is 98:255,900 kr. 55 a.).

1900.
16,348 kr. 03 a.

1901.
15,737 kr. 07 a.

3,864 -- 02 —

3,668 -- 16 —

6,804 -- 84-

6,366 -- 91 —

2,413 --06 —

2,349 --78 —

732 -- 00 —

624 -- 97 -

1,203 -- 79 —

1,147 -- 80 —

900 --00 —

900 -- 00 —

764 --20 —

756 -- 16 -

10,236 -- 02 —

10,236 --02 —

43,265 kr. 96 a.

41,786 kr. 87 a.

’Tekjur þessar virðist því mega telja 42,000 kr. hvort árið.
Af skuldabrjefum þeim, sem nefnd eru í 2. lið, a.—g. og i. verða á árnnum 1900
og 1901, samkvæmt ákvæðum þeirra, borgaðar þessar fjáruppbæðir:
1900.
af þeim er taldar eru við a............................................ 10,756 kr.
—
b............................................ 5,153 —
4,945 —
10,948 —
1,582 —
—
—
f............................................ 3,485 —
—
—
g............................................ 1,600 —
201 —

40 a.
98 —
22 —
97 13 —
69 —
22 —
05 —

38,673 kr. 66 a.

1901.
10,844 kr.
5,155 —
4,951 —
11,166 —
1,645 —
3,485 —
1,600 —

28 a.
89 —
33 —
54 —
34 70 —
22 —

209 — 07 —

39,058 kr. 37 a.

Alþingi mun verða gefinn kostur á að kynna sjer fullkomna skrá, er landfógeti
hefur samið yfir þessi skuldabrjef, og skýrir frá uppbæðum hinna einstöku lána, afborgunarskilmálum o. fl.
2. Smbr. athpgasemdirnar við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1894 og 1895.
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Við 5. gr.
Upphæðir þær, sem hjer eru taldar undir 1.—3. lið, sem sje það, senj greitt er
frá prestaköllum samkvæmt lðgum S7/» 1880, endurgjald skyndilána til embættismanna og
endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum, þykir mega telja eins og á jjárlögunum fyrir
árin 1898 og 1899.
Við 6. gr.
Tillagið úr ríkissjóði er talið samkvæmt lðgum um hina stjórnarlegu stöðu íslands
í ríkinu 2. jan. 1871: Aukatillagið verður 1900: 500 kr. og fellur svo burtu. Af þessum
tekjngreinum greiðast fyrirfram útgjðldin í 8. gr. til hinnar æðstu stjórnar innanlands og
til fufltrúa stjómarinnar á alþingi 1901; og eru síðast töldu gjöldin með sjerstökum
konungsúrskurði 27. apríl þ. á ákveðin 2,000 kr.

2. kafli.
Gjðld.
Við 8. og 9. gr.
Gjöldin í þessum greinum eru talin eins og að undanförnu.
Við 10. gr.
A. 1. þessi gr. liðast sundur á þessa leið:
1900.
kr.

1901.
a.

kr.

alls.
a.

kr.

a.

Amtmaðurinn yflr suður- og vesturumdæminu,
laun.................................................... 5,000 kr.
viðbót fyrir hann sjálfan.................. 1,000 —
6,000.

6,000.

12,000.

5,000.

5,000.

10,000.

5,100.

5,100.

10,200.

1,966. 67

2,000.

3,966.67

samtals... ; 18,066. 67

18,100.

36,166.67

Amtmaðurinn yfir norður- og austurumdæminu,
lann........................................................ .
Landfógetinn á íslandi, skipaður 18. febr. 1861,
laun .................................................... 3,500 kr.
viðbót fyrir sjálfan hann.................. 1,600 —
Skrifarinn við landshöfðingjaembættið, skipaður
28. febrúar 1896 .................................................

Laun þeirra 3 embættismanna, sem fyrst voru nefndir, eru talin samkvæmt lðgum
um laun íslenzkra embættismauna og fl. 15. oktbr. 1875, 9. og 11. gr., og lögum um
breyting á þeim lögum 9. des. 1889 2., 3. og 7. gr., smbr. fjárlög fyrir árin 1894 og
1895 og athugasemd við 10. gr. A. 1. frumvarpsins.
Með tilliti til viðbótar þeirrar (1,100 kr.), sem talin er landfógetanum samkyæmt
7. gr., 3. tölulið f lögunum frá 1875, skal þess getið, jafnframt og vísað er til athugasemd-
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anna við 10. gr. A. 1. í fjárlagafrumvarpinu fyrir 1876 og 1877, að hann samkvæmt hinnm
fyrri launaákvörðunum hefði verið búinn að ná 5,100 kr. launum 1. marz 1881.
Laun landshöfðingjaskrifarans eru talin samkvæmt konungsúrskurði 29. júni 1872,
og skal þess getið, að embættismanni þessum, sem skipaður er 28. febrúar 1896, bera
2000 kr. í árslaun frá 1. marz 1900 að telja.
A. 2. í þessari grein er talið:
1. endurgjald fyrir skrifstofukostnað handa amtmanninum yfir suðurog vesturumdæminum........................................................................ ..
2. endurgjald fyrir skrifstofukostnað handa amtmanninum yfir norðurog austurumdæminu.................. ..........................................................
3. endurgjald fyrir skrifstofukostnað handa landfógeta............ ;.........
4. þóknun til sama fyrir að taka við póstávísana-upphæðum þeim,
sem borgaðar eru í jarðabókarsjóð íslands, og fyrir ábyrgð þá, sem
er þessu samfara, ef honum mistelst................................................
5. útgjöld til yfirskattanefnda og við virðingar til að ákveða húsaskatt

2,000 kr. árlega.
1,000 —
1,000 —

—
—

200 —
200 —

—
—

4,400 kr. árlega.
Skrifstofúkostnaður handa amtmanninum i norður- og austurumdæminu og handa
landfógeta er talinn samkv. lögum 15. okt. 1875, 14 gr., en samkvæmt umsókn amtmannsins
í suður- og vesturumdæminu er farið fram á að hækkað sje endurgjaldið fyrir skrifstofukostnað handa honum úr 1,400 kr. i 2000 kr. á ári. Til að styðja umsókn sína, sem
þinginu mun gefið færi á að kynna sjer, hefur þessi embættismaður sjerstaklega tekið það
fram, að mál þau, er afgreidd eru á skrifstofu hans, hafa seinustu árin verið meir en
helmingi fleiri en árið 1875 og þar i kring, er ákveðið var endurgjald fyrir skrifstofukostnað við embætti þetta. f»vi hefur orðið að gjalda árin 1895, 1896 og 1897 fyrsta árið
132 kr. 38 a, annað 175 kr. 71 a. þriðja 267 kr. 45 a. fram yfir fje það, sem veitt hefur
verið, og hjá frekari útgjöldum hafa menn því að eins komizt, að amtmaður sjálfur hefur
tekið á sinar herðar miklu meira erfiði en ætti. Verður því að telja vel rökstudda
umsókn hans um að hann framvegis fái bæði bjálp til að forðast tekjuhalla þann sem nú er,
og fái að halda tvo skrifara með 1680 kr. árslaunum samtals, i stað þess að verja nú
1260 kr. til skrifaralauna.
Að því er snertir 4. og 5. lið skal vísað i athugasemdirnar við fjárlagafrumvörpin
1876—77 og 1888-89.
A. 3. a—c. þóknun til endnrskoðanda er talin hin sama sem á núgildandi
fjárlögum, en skrifstofukostnaðarendnrgjald það, sem hann nú fær, og er svo lítið, að
það nær engri átt, er nú settur sem liður fyrir sig og skilið frá viðbótinni fyrir hann
sjálfan; er það hækkað nm 1000 kr. og er til ætlast að veija því til að launa föstum
aðstoðarmanni. Fram á þetta er farið samkvæmt umsókn frá endurskoðanda, er landshöfðingi hafði tjáð sig meðmæltan; mun þinginu gefinn kostur á að sjá umsókn þessa,
og styðst hún við það, hversu mjög störf endurskoðanda hafa aukizt síðan hann tók við
stöðuþessari 1880. Síðanþá hafa tekjur landsins tvöfaldast og verður að játa, að endurskoðun
reikninganna, sem fara sívaxandi, er meira verk en svo, að einn maður geti enzt til. Og
þó ei sje á það litið, að ef endurskoðandi kynni að falla frá, myndi enginn sá reikningsfróður maður vera til taks, sem gæti tekið við stðrfum hans um stundarsakir, þá mun enginn
vafi á þvf að alltaf getur verið þörf á aðstoðarmanni, æfðum og fullnuma í þeirri grein, og
virðist eigi hægt að ætla honum lægri laun en 1000 kr.
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B. 1. a.

þessi útgjöld liðast þannig suudur:

1900.
kr.

1901.
a.

kr.

alls.
a.

kr.

Forstjórinn í landsyfirrjettinum, skipaður 16. apríl
1889, laun.......................................... 4,800 kr.
viðbót fyrir sjálfan hann.................. 1,000 —
5,800.

5,800.

11,600.

4,000.

4,000.

8,000.

4,000.

4,000.

8,000.

Bæjarfógetinn í Reykjavík, laun............................

3,000.

3,000.

6,000.

Sýslumaðurinn í Arnesssýslu, laun .......................

3,500.

3,500.

7,000.

Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu, laun..................

3,500.

3,500.

7,000.

Sýslumaðurinn í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu,
laun ........................................................................

3,500.

3,500.

7,000.

Sýslumaðurinn í júngeyjarsýslu, laun......................

3,500.

3,500.

7,000,

Sýslumaðurínn í Skaptafellssýslu, laun..................

3,000.

3,000.

6,000.

Sýslumaðurinn í Rangárvallasýslu, laun..............

3,000.

3,000.

6,000.

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu,
laun............ .. ......................................................

3,000.

3,000.

6,000.

Sý8lumaðurínn í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu,
laun........................................................................

3,000.

3,000.

6,000.

3,500.

3,500.

7,000.

Sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu, laun................

3,000.

3,000.

6,000.

flyt...

49,300.

49,300.

98,600.

Fyrsti dómandi í sama rjetti, skipaður
s. d., laun.......................................... 3,500 kr.
viðbót fyrir sjálfan hann..................
500 —
Annar dómandi í sama rjetti, skipaður
9. ágúst 1889, laun.......................... 3,500 kr.
viðbót fyrir sjálfan hann..................
500 —

Sýslumaðurinn f ísafjarðarsýslu og bæjarfógetinn
í ísafjarðar kaupstað,
laun sem sýslumaður................ ..
3,000 kr— — bæjarfógeti........................
500 —

a.
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1900.
fluttar...

kr. a.
49,300.

alls.

1901.
kr. a.
49,300.

kr. a.
98,600.

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógetinn
í Akureyrar kaupstað,
laun sem sýslumaður........................ 3,000 kr.
— — bæjarfógeti.. ..................
500 —
3,500.

3,500.

7,000.

3,300.

3,300.

6,600.

Sýslumaðurinn í Dalasýslu, laun............................

2,500.

2,500.

5,000.

Sýslumaðurinn í Barðarstrandarsýslu, laun............

2,500.

2,500.

5,000.

Sýslumaðurinn í Strandasýslu, laun......................

2,500.

2,500.

5,000.

Sýslumaðurinn í Suðurmúlasýsln, laun ...................

2,500.

2,500.

5,000.

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjasýsln, laun..........

2,000.

2,000.

4,000.

samtals...

68,100.

68,100.

136,200.

Sýslumaðurinn í Norðurmúlasýslu,
laun sem sýslumaður............ ..........
— — bæjarfógeti........................

3,000 kr.
300 —

Laun og viðbót forstjórans og dómendanna í yfirrjettinum eru talin samkvæmt
lögum 15. oktbr. 1875 10 gr., og lögum um breyting á þeim lögum 9. des. 1889, 3. og
7. gr., en laun sýslumanna og bæjarfógeta samkvæmt lögum 14. desbr. 1877, 4., 5. og 7.
gr., sbr. lög 24. oktbr. 1879, lög 8. nóvbr. 1883 og lög 8. maí 1894.
B. 1. b. Gjöld þessi hafa 1896 numið 7782 kr. 50 a. og 1897 7,997 kr. og eru
því talin 8000 krónur, eins og á núgildandi fjárlögum.
B. 2. Upphæð þessi er talin eins og í fjárlögum fyrir 1886 og 1887 og eptirfylgjandi fjárlögum.
B. 3. a—b.

þessar upphæðir eru taldar eins og á núgildandi fjárlögum.

B. 3. c. Til viðhalds á fangelsum er stungið uppá að veita 300 kr. að venju
hvort árið, eins og á núgildandi fjárlögum. Ennfremur er farið fram á aukaveitingu fyrir
árið 1900, sem sje 1,600 kr. til þess að gjöra við fangelsið í Stykkishólmi. Samkvæmt
skýrslu amtmannsins í suður- og vesturamtinu þarf að gjöra rækilega við bús þetta, þvf borðklæðnaður utan á þrjá vega, grunnurinn og nokkur hluti grindarinnar er svo fúið, að nýtt verður
að setja i staðinn og járnklæða allt að utan, ennfremur verður að járnklæða þakið, sem
nú er úr trjáspónum. Mikill hluti borðklæðnaðar innan er einnig fúinn, tveir ofnar og
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allar ofnpípur broslnar, og verður hjer að fá nýtt í staðinn. Ennfremur verður að
byggja upp aptur girðinguna kringum garð þann, er ætlaður er föngum, og steinlíma
húsgrnnninn. Tveir tijesmiðir þar á staðnum hafa ætlazt á að kostnaður við aðgjörðir
þessarmundi verða 1,274 kr., ef húsið verður járnklætt á alla vegu. En amtmaður, sem
hefur grandgæfilega athugað áætlun þessa með aðstoð verkfróðra manna, hefur komizt að
þeirri niðurstöðu, að ef góð efni á að nota til aðgjörðanna, munu þær kosta 1600 kr. að
minnsta kosti, og er því farið fram á að veita það fje.
B. 4. a—h. þessir gjaldaliðir eru taldir sem á núgildandi fjárlögum, en þó er sú
breyting á gerð, að í staflið c og d (eldiviður f yfirrjettar stofurnar og viðhald á þeim)
er talið 50 kr. á hvorum stað fyrir sig í stað þess að áður var 40 kr. 1 fyrra og 60 kr.
í seinna lið.
C. 1. a—d. Til þess að gefa út stjórnartíðindi og landshagsskýrslur.
þessir liðir eru taldir sem á núgildandi fjárlögum.
2. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðareyri undir
embættisbrj ef var 1896 3,082 kr. 96 a. og 1897 2,475 kr. 66 a. og mun því mega
telja það 2,500 kr. hvort árið, 1900 og 1901.
3. Brunabótagjald fyrir ýmsar opinberar byggingar er talið eins og
á yfirstandandi fjárhagstímabili.
4.

Styrkur til eflingar búnaði.

a. Tilbúnaðarskóla. þessi liður er talinn með sama árstillagi sem á yfirstandandi fjárhagstimabili, sbr. athugasemdir við frv. til fjárlaga 1896 og 1897.
b.

Til búnaðarfjelega,

c.

Til búnaðarfjelags Suðuramtsins og

d. Styrkur til Hermanns Jónasarsonar til að gefa út búnaðarrit.
þessir liðir eru taldir eins og á yfirstandandi fjárhagstímabili. Athugasemdinni við c. og
við 5 Hð hefur verið sleppt að uppástungu landshöfðingja, þareð svo lítur út, sem menn
sjeu orðnir þvi afhuga að stofna búnaðarfjelag fyrir land allt.
5. Laun handa 2 dýralæknum. Samkvæmt lögum nr. 22, 2. okt. 1891 eru
bjer taldar 2,400 kr. á ári til að launa 2 dýrlæknum, öðrum i suður- og vesturamtinu,
hinum i norður- og austuramtinu, 1,200 kr. handa hvorum þeirra; hjer ber að athuga, að
fyrir fyrra umdæmið er búið að setja dýralækni fra 1. nóvember 1896.
6. Til vita.
a. Til umsjónarmannsins við vitana við Faxaflóa er stungið uppá að veita sömu
upphæð og á þessu fjárhagsári.
b. Farið er fram á að hækka veitinguna til umsjónarferða upp úr 50 kr. í
150 kr. þareð fara verður minnsta kosti 3 þesskonar ferðir á ári, sem sje tvær um vetur,
er vitar brenna og eina í lok júlimánaðar áður en kveikt er á þeim.
c. 1—8. Til Beykjanesvitans. Hjer eru laun vitavarðar og afgjald af lóðinni
talin eins og á yfirstandandi fjárhagstímabili. Farið er fram á að hækka veitingarnar til
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lampakveikja og kola samkvæmt tillögu umsjónarmanns vitanna úr 100 og 150 kr. í 150
og 160 kr. Ennfremur hefur það orðið augljóst, að upphæð sú, 300 kr., er veitt er á
núgildandi fjárlögum til að útvega olíu, er of lítil, ef líka á að borga flutningskostnað
allan af því fje. Samkvæmt tillögum umsjónarmanns vitanna er því stungið upp á, að
250 kr. sjeu veittar sem nýr gjaldliður til flutningskostnaðar, en gjöldin til olíukaupa
færð niður í 200 kr.
þar eð greitt er töluvert fje til þess árlega að gjöra við lendingu á Reykjanesi
og landveginn til næstu byggðar af fje þvf, sem veitt hefur verið til viðhalds á húsum
og áhöldum, er stungið upp á að hækka fje þetta upp í 300 kr.
Loks er stungið upp á að veita 300 kr. árið 1900 til að byggja lítið geymsluhús,
þar sem hægt sje að geyma steinolíuílát og steinkol handa vitanum, þar sem geymsluhús
það, sem nú er, er orðið ónýtt.
d—f. Til vitanna á Skagatá og Gróttu og vitans á Dalatanga er stungið upp á
að veita yfirleitt sama fje og á núverandi Qárhagstímabili. Hvað snertir báða fyrstu
vitana er þó, samkvæmt tillðgum umsjónarmanns, farið fram á að hækka gjöldin til að
kaupa lampakveiki o. fl. og að veita nokkuð fje til steinkola, flutningskostnaðar og afgjalda af lóð.
g. Umsjónarmaðurinn við vitana við Faxaflóa hefur lagt það til og landshöfðingi
mælt með því að reistir sjeu tveir leiðarvitar við innsiglinguna á Hafnarfjörð, sem er allógreið,
þar sem sú höfn er bezt á öllu suðurlandi og einasta örugt bæli fyrir skip í vetrarstormum. Umsjónarmaður vitanna skrifaðist á um málið við vitastjórnina í Kaupmannahöfn, sem lofaði að láta tvo spegla handa leiðarvitum þessum í skiptum fyrir tvo beztu
speglana sem áður voru notaðir í Reykjanesvitanum; segist hann nú geta tekið að sjer
að hafa eptirlit með byggingu þessara vita, og er svo til ætlast, að þeir sjeu byggðir úr
timbri en járnklæddir utan, og ennfremur með þvi að Ijósker sjeu sett i rjettar skorður.
Kostnaður við byggingu vitanna og kaup áhalda þeirra, er þörf er á, ætlar hann að muni
nema 2,000 kr.
Samkvæmt þessu er stungið upp á að árið 1900 sjeu veittar 2,000 kr. til að
bvggja vitann og að bæði árin sje veitt svo sem þarf til viðhalds og útgerðar.
h. Upphæð þessi er hin sama, sem veitt er á yfirstandandi ári.
7. Til nýrra þríhyrninga- og strandmælinga á suður-og vesturhlið
Reykjaness. Yfirmaður herskipsins »Heimdalls« hafði bent á, að ýmsir staðir á Reykjanesskaga væru ekki rjett markaðir á kortinu, og var þá hið kgl. Sjóbrjefasafn beðið
álits í máli þessu. Samkvæmt áliti þess hafa ýmsar og það ekki litlar villur skotizt inn
við þríhyrninga- og strandmælingar á íslandi, að því er snertir Reykjanesskagann, þannig
að afstöður skagans og vitans á honum og skerja þeirra, er liggja suðvestan við hann, eru
rangar bæði hver í hlutfalli við aðra og út af fyrir sig. Af þessu leiðir fyrst og fremst, að
það er talsverð áhætta að sigla leið þessa, eins og þó mörg skip hljóta að gjöra, og ennfremur að ómögulegt er að ákveða staði nákvæmlega, þá er hafa skal eptirlit með fiskiveiðum.
þar sem nú Sjóbrjefasafnið tjáði síg fúst á að takast á hendur nýjar þríhyrninga- og strandmælingar ef 5,000 kr. væru fengnar því til umráða, er hjer farið fram á að veita fje þetta.
8. Kostnaður við eptirlitsferðir embættismanna að því leyti, sem
hann greiðist úr landssjóði; gjald þetta er talið eins og að undanförnu.
Við 11 gr.
Útgjöld við læknaskipunina.
1.

þessi grein liðast í sundur á þennan hátt:
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1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

4,000.
1,900.
1,500.
1,500.
1,900.
1,500.

4,000.
1,900.
1,500.
1,500.
1,900.
1,500.

8,000.
3,800.
3,000.
3,000.
3,800.
3,000.

2,440.
1,500.
1,500.
1,500.
1,500.
1,900.
1,500.
1,500.
1,500.
1,900.
1,500.
1,500.
1,500.
1,500.

2,440.
1,500.
1,500.
1,500.
1,500.
1,900.
1,500.
1,500.
1,500.
1,900.
1,500.
1,500.
1,500.
1,500.

4,880.
3,000.
3,000.
3,000.
3,000.
3,800.
3,000.
3,000.
3,000.
3,800.
3,000.
3,000.
3,000.
3,000.

læknirinn við holdsveikraspítalann ( Laugarnesi..

2,450.
2,700.

2,450.
2,700.

4,900.
5,400.

samtals...

40,190.

40,190.

80,380.

Landlæknirinn á Islandi, að auki forstöðumaður
læknaskólans í Reykjavík....................................
læknirinn í 1. læknishjeraði......................................
—
í 2.
—
......................................
—
í 3.
—
......................................
—
í 4.
—
......................................
—
í 5.
......................................
—
í 6.
laun.................................................. 1,900 kr.
viðbót fyrir sjálfan hann..............
540 —
læknirinn í 7. læknishjeraði.......... .......................
—
í 8.
—
...................... ...........
—
í 9.
—
.................. ,..............
—
í 10.
—
..................................
—
í 11.
—
..................................
—
í 12.
—
..................................
—
í 13.
—
..................................
—
í 14.
—
..................................
—
í 15.
—
..................................
—
í 16.
—
..................................
_
í 17.
..................................
—
í 18.
..................................
—
í 19.
—
..................................
—
í 20.
—
laun.................................................. 1,500 kr.
viðbót fyrir sjálfan hann..............
950 —

Laun landlæknisins eru talin samkvæmt lögum 8. nóvbr. 1883. Laun læknanna
eru talin samkvæmt lögum um aðra skipun á læknahjeröðunum á íslandi og fl., 15. oktbr.
1875, 3. gr., fyrsta kafla hennar, og fjárlögum fyrir 1888 og 1889. Laun læknisins við
holdsveikraspítalann eru talin samkvæmt lögum 4. febrúar 1898.
2.
fjárlögum.

Styrkur til 16 aukalækna.

þessi liður er óbreyttur eins og á núgildandi

3. Pyrir 2 læknisferðir á ári til Öræfinga.
þareð styrkur sá, 50 kr. fyrir hvora læknisferð, er veittur er á núgildandi fjárlögum til þessa, er ekki einusinni nægilegur til að borga ferðakostnaðinn við læknisferðina, nvað þá heldur til að borga hlutaðeigandi lækni dagpeninga samkv. lögum
15. okt. 1875, 4. gr., er stungið upp á að færa styrkinn upp í 150 kr. hvort árið.
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4. a—b. Styrkur og endurgjald ferðakostnaðar til Björns Olafssonar augnalæknis, og
5. Styrkur til tannlæknis er hafi aðsetur í Reykjavík.
þessi gjöld eru taliu eins og á fjárlögunum fyrir yfírstandandi fjárhagstímabil.
6. Ársútgjöld við holdsveikraspítalann. Samkvæmt tillögum spítalastjórnarinnar er farið fram á að veita talsvert meira fje á þessum gjaldlið en veitt er á
þessu ári og ætlazt var til, þegar spítalinn var byggður; kemur það til af því, að áður en
spítalinn tók til starfa, skorti menn reynslu til að ætlast á um kostnað við hann, þareð sú
raun varð á, að kostnaðaráætlanir þær, sem gjörðar höfðu verið eptir likum stoinunum í
Noregi, ekki komu heim, eins og á stóð á íslandi. Einkum hagar svo til með aðbúnað
sjúklinganna, og hefur ekki auðnazt að gjöra hann minni en 38 a. á dag fyrir hvern
sjúkling. Ennfremur hefnr orðið að verja meira fje til vinnufólks, en til var ætlazt, þareð
vonir hafa algjörlega brugðizt með það, að hægt væri að nota vinnukrapta hinna holdsveiku manna. Ástand sjúklinganna, sem var miklu bágbornara en menn höfðu haldið,
hefur einnig haft það í för með sjer, að útgjöldin til meðala og umbúða hafa orðið meiri
en til var ætlazt. Til greptrunarkostnaðar hafa 40 kr. verið taldar fyrir hverja jarðarför
og s&mkvæmt reynslu manna í Noregi má ætla að 6 sjúklingar deyi að meðaltali á ári
hverju. Til ýmsra óvissra útgjalda teljast brunabótargjald, afgjald af lóðinni, kirkjutíund o. fl.
Nákvæmari áætlanir og útreikningar eru í tillögum spítalastjórnarinnar, og mun
þinginu gjörður kostur á að kynna sjer þær.
7.

Bólusetningarkostnaður er talinn eins og

á

núgildandi fjárlögum.

8. a—h. Önnur útgjöld. þessar upphæðir eru hinar sömu, sem veittar hafa
verið á núverandi fjárhagstímabili, nema hvað 400 kr. á ári er við bætt, sem stungið er
upp á að veita til sjúkrahússins á Seyðafirði, og 1,000 kr. á ári, sem að öllum líkindum ,
ganga til varna gegn útbreiðslu sóttnæmra sjúkdóma, sem um er getið í lðgum
31. jan. 1896, 13. gr.

Við 12. gr.
Útgjöld við póststjórnina.
1.

Laun.

a. Póstmeistarinn hefur sótt um, að laun þau er fylgja embætti hans og hækkuð
voru á fjárlögunum 1884 og 1885 úr 1,700 kr. upp f 2,400 kr., verði færð upp í 3,000 kr.,
einkum vegna þess að embætti3störfin semustu 15 árin hafa vaxið mjög mikið vegna þess,
hvað póstsamgöngur hafa aukizt, og vegna þess að seinast, þá er launin voru hækkuð, var
búizt við að póstmeistarinn gæti haft aukaatvinnu við hliðina á embætti sínu til að auka
tekjur sínar, en slíkt er með öllu óhugsandi vegna þess, hvernig embætti þessu nú er
varið og hvað yfírgripsmikið það er orðið.
það verður að játa, að embætti póstmeistarans er eitthvert hið erfiðasta og
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ábyrgðarmesta embætti á öllu landinu, og þareð tilmæli þessi um Jaunabækkun verða því
að álítast sanngjörn og rjettmæt í alla staði, eru launin talin því samkvæmt.
b. Samkvæmt tillögum póstmeistara, er landshöfðingi hefur líka mælt með, er
farið fram á, að þessum lið sje skipt í 2 undirliði: 1) til póstafgreiðslumanna fyrir utan
Reykjavík 8,100 kr. og 2) til póstafgreiðslumanna í Reykjavík 2,500 kr. Hvað fyrri
liðinn snertir er það að athuga, að flestallir núverandi póstafgreiðslumenn hafa sótt um
launahækkun og að margir þeirra afsegja að halda áfram stöðu sinni, nema þeir fái þetta.
það verður líka að játa, að laun póstafgreiðslumanna eru orðin ónóg, þar sem stðrf þeirra
fara sívaxandi. því er stungið upp á, að færa launin upp úr 6,700 kr. í 8,100 kr. Að
því er snertir útbýtingu á fje þessu, hefur póstmeistari komið með ítarlegar tillögur og
verður þinginu gefið færi á að kynna sjer þær.
Ennfremur er stnngið upp á að tveir póstafgreiðslumenn, skipaðir af landshöfðinga, sjeu settir á pósthúsinu í Reykjavík. og styðst sú uppástunga við það, að störf
póstmeistara eru nú orðin svo yfirgripsmikil og margbreytileg, að honum er allsendis
ómögulegtað líta sjálfur eptir hverju, er gjöra akal, einkum þegar svo á stendur, sem opt
kemur fyrir, að á sama tíma þarf að afgreiða póst til staða bæði utanlands og innan.
Hjer við bætist, að á ári hverju verður póstmeistarinn að vera burtu frá pósthúsinu
lengri tíma til eptirlitsferðar. Og þar sem það er mjög þýðingarmikið, bæði fyrir hið opinbera og alla alþýðu manna, 'að vegna hinnar miklu peningaábyrgðar, sem hvílir á póstmeistaranum, sjeu æfðir menn til að gegna störfum á pósthúsinu, þykir ekki hæfa að
setja launin tii afgreiðslumannanna lægri en 1,500 kr. fyrir annan og 1,000 kr. fyrir
hinn á ári hverju.
c. f>ó að veitingin til brjefhirðingamanna hafi vaxið talsvert á síðari árum,
verður enn að fara fram á að færa þennan lið upp í 6,000 kr. á ári, þar eð það
hefur komið i ljós að fje það, sem veitt hefur verið, er ónóg, einkum þar sem nauðsyn
hefur til borið vegna strandferðanna, að setja á stofn marga nýja brjefhirðingastaði á
höfnum þeim, er strandferðaskipin koma við á, og að hækka talsvert þóknun ýmsra brjefhirðingamanna.
2. Póstflutningur. Gjöld þessi numu árið 1896 37,985 kr. 59 a. og 1897
42,543 kr. 12 a. og mun því ei hægt að telja það minna en 40,000 kr. hvort árið.
3. önnur útgjöld.
a. Endurgjald á skrifstofukostnaði til pðstmeistara er farið fram
á að færa úr 1,800 kr. upp í 2,000 kr. og liðast það sundur á þessa leið:
a. Aðstoðarfje (auk hinna tveggja afgreiðslumanna).... 1,200 kr.
b. til eldiviðar og ljósa.......... ..........................................
300 —
c. til ræstingar....................................................................
240 —
d. ðnnur útgjðld............ .....................................................
260 —
2,000 kr.
b.

Endurgjald til póstmeistarans fyrir ábyrgð á mistalningi,

c. Fæðispeningar og ferðakostnaður sama.
Gjöld þessi eru talin eins og á núgildandi fjárlögum.
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d. Fvrir prentun á ýmsu. þareð kostnaður við tilbúning frímerkja er greiddur
af þessum gjaldlið, mun eigi hægt að telja hann minna en 1,000 kr. á ári.
e. Til áhalda. þareð nauðsyn ber til að útvega mörg ný póstáhöld í stað
gamalla á næsta fjárhagstímabili er samkvæmt tillögum póstmeistara farið fram á að
veita 1,500 kr. til þessa hvort árið.
f. Einn brjefberi í Reykjavík. Nú er Reykjavík orðinn bær með hjerumbil
5,000 íbúum og þar sem þar er saman komið fólk úr flestum hjeröðum landsins og
opt líka fjöldi útlendra manna, eru brjefaskipti nú orðin svo yfirgripsmikil að það yrði til
mesta trafala bæði fyrir þá er brjef eiga að fá og fyrir póstafgreiðslumenn, ef hver sá
maður, sem býst við brjefi, á að sækja það sjálfur á pósthúsið. því bæði er það, að þá er
engin vissa fyrir því fengin, að brjefþau er koma, lendi hjá rjettum viðtakanda, og ennfremur
verður slíkt aðstreymi að pósthúsinu, að miklar tafir hljóta að verða á öllum störfum þar.
Hjer við bætist að ef brjef eru borin út á degi hveijum frá pósthúsinu, munu bæjarmenn
fara að skrifast á gegnum pósthúsið og munu frímerkt þá notuð miklu meir en áður.
því er stungið uppá að veita 400 kr. til að bera út brjef á Reykjavík.
g.

Óviss útgjöld eru talin eins og á núgildandi fjárhagstímabili.

h. Til viðhalds húsi og áhöldum. í 18. gr. núgildandi fjárlaga voru
30,000 kr. veittar til pósthúss úr steini í Reykjavík, þareð alþingi byggði á því að kaupa
skyldi barnaskólann í Reykjavík til þessa og útbúa hann sem pósthús. Var þá gjört ráð
fyrir að hægt væri að fá hús þetta keypt fyrir 26,000 kr., og að nota skyldi þær 4,000
er af gengu, til að breyla því í pósthús. En nú var ekki hægt að fá húsið fyrir minna
en 28,000 kr„ og var það þó mjög lítið verð að dómi byggingafróðra manna, en þareð aðeins
2,000 kr. voru eptir til að breyta því í pósthús, varð að fresta ýmsum nauðsynlegum
breytingum. Póstmeistari hefur með aðstoð verkfróðra manna ætlazt á að kostnaður við
þe3sar breytingar muni nema bjerumbil 1,500 kr. og því er stungið upp á að veita til
viðhalds húsi og áhöldum 1,500 kr. árið 1900 og 100 kr. árið 1901.
4. Til að útvega eldtrausta skápa handa póstafgreiðslumönnum.
Fyrir fje það sem veitt var í 10. gr. B. 4. núgildandi fjárlaga, voru í fvrra keyptar
eldtraustar hirzlur handa 6 póstafgreiðslumönnum til að geyma í peningasendingar,
ábyrgðarbrjef o. sv. frv., en þareð nauðsyn má telja að útvega fleiri póstafgreiðslumönnum
þesskonar hirzlur er farið fram á að veita 1,000 kr. til þessa árið 1900.

B.
Til vegabóta.
Við 1. a. og b. og 2.
fjárlögum.

þessi gjöld ern hin sömu, sem veitt eru á núgildandi

Við 3. Til flutningabrauta. Samkvæmt skoðun þeirrierofanávarðásíðasta
alþingi.að meira væri komið undir því að gera við þjóðvegi en að leggja nýjar flutningabrautir, er bjer farið fram á að veita í þessum lið aðeins 25,000 kr. hvort árið. Af
þessu er ráðgert að nota 5—6,000 kr. á ári til viðhalds á flutningabrautum þeim, sem
búið er að leggja, og hitt sumpart til þess að halda áfram braut þeirri, er byrjað var að
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leggja síðastliðið ár fram Eyjafjörð, snmpart til vegabóta á flutningabrautinni gegnum
Húnavatnsýslu.
Við 4. Til þjóðvega. Gjöld þessi eru hin sðmu sem veitt eru á núgildandi
fjárlðgum og er ætlast til að þau sjeu notuð til vegabóta sumpart á póstleiðunum í Mýraog Borgarfjarðarsýslu, sumpart í þingeyjar og Múiasýslum og loks til vegarins frá Borgarnesi
til Stykkishólms, ef samþykkt verður að leggja þjóðbraut þar.
Við 5.
fjárhagstímabil.

Til fjallvega er farið fram á að veita sama fje sem yfirstandandi

C.
Við 1. Til g ufuskipaferða verður samkvæmt samningum þeim, er gjðrðir hafa
verið við hið sameinaða gufuskipafjelag að veita 50,000 kr. hvort árið á fjárhagstímabilinu,
sbr. fjárlög 1898-99, 12. gr. C. 1.
Við 2. Til gufubátaferða er stungið upp á að veita sama fje og veitt er á
núgildandi fjárlögum.
D.
Til ritsíma milli íslands og útlanda.
Til þess að koma á ritsíma milli íslands, Færeyja og Hjaltlands var 1898 veitt
úr ríkíssjóði 54,000 kr. árlega í 20 ár. Hins vegar hefur stóra norræna ritsímafjelagið
enn ekki getað fengið styrkviðbót þá hjá útlendum ríkjum, sem þörf er á. J>að sem fjelagið
hefur gjört til að koma því í lag, sjest á skjölum þeim, er alþingi mun gefið færi á að
kynna sjer, og á þeim sjest líka, að haldið er áfram að vinna að þessu án þess þó nokkurs
árangurs sje að vænta í bráð.
En þó það í raun og veru sje vafa bundið, hvort hægt verði yfir höfuð að koma
á fót fyrirtæki þessu, og þó það að minnsta kosti sje mjög óiíklegt, hvernig sem á er litið,
að hægt verði að byrja að leggja ritsíma áður en fjárhagstímabilið 1900—1901 er úti, þá
hefur samt virzt rjettast aðsetja fyrsta tillag það úr landssjóði, sem veitt var í síðustu fjárlögum, enn á ný seinna ár fjárhagstímabilsins.
Síðan málið var rætt á þingi seinast, hefur ennfremur komið fram sú skoðun, að ef til
vill væri heppilegra að leggja sæsímann til Austurlands, í stað þess að leggja hann að landi
eins nálægt Reykjavík og unnt væri, eins og fyrst var til ætlazt. Ur ýmsum áttum
hafa menn verið tiilögu þessari hlynntir, einkum vegna þess, að svo má ætla, að við það
að leggja sæsímann frá Færeyjum til Austurlands, sem er miklu styttra, mætti spara
mjðg mikið fje, sem þá væri hægt að verja til rifsíma, er tengdi saman ýmsa hluti íslands,
og bráð þörf myndi verða á til framhalds af ritsíma frá útlöndum. Til endurgjalds fyrir
fje það, er þannig sparaðist, hefur stóra norræna ritsímafjélagið tjáð sig fúst á, ef til kemur,
að veita 300,000 kr. til ritsíma, er lagður yrði yfir land milli Austurlands og Reykjavíkur.
Til þess og að láta ekki það að leggja þennan síma dragast meir en vera ætti, af því að
ekki væri búið að gjöra bráðnauðsyoiegustu undirbúningsrannsóknir þegar þar að kæmi,
ef nokkuð yrði úr aðalfyrirtækinu, hefur fjelagið látið Hanson verkfræðing, sem er vel
kunnugur á nokkrum hluta svæðis þessa frá því er hann hefur áður verið á íslandi, fara
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rannsóknarferð um svæðið í sumar er leið, en þó svo, að íslenzka stjórnardeildin hefur Iofað,
að fjelagið, ef til þess kæmi, skyldi mega telja kostnaðinn við ferð þessa og reikningsstörfogannað er af henni leiddi, og nam 4,000 kr. — eða 8,000 kr., ef hlutaðeigandi verkfræðingur ekki ætti neitt við ritsímalagninguna, — sem part úr og fyrirframgreiðslu af
áðumefndu 300,000 kr. tillagi.
Nú getur það skeð, þó lítið sje útlit til þess, eins og sagt hefur verið, að, ef allt
gengur sem æskilegast, verði hægt að leggja sæsímannþegar 1901, en þaraf leiðir, að bezt
væri að ákveða strax á fjárhagstímabilinu, hvar síminn skuli á land dreginn, og ennfremur
að ef menn vilja að það sje á Austurlandi, þá að taka til að undirbúa landsímann.
Reyndar verður að játa, að hægt er að láta t. d. Seyðisfjörð vera endastöð símans
fyrst um sinn, en þetta verður þó svo óeðlilegt, að í raun og veru ætti helzt að byrja
talsvert áður á því að leggja landsímann, þar sem miklu meiri tíma þarf til að undirbúa hann
og leggja, en til þess að smíða sæsímann og leggja í sjó. En þó er eigi hægt að gjöra
þetta fyr en gengið er úr skugga nm, að eitthvað verði úr aðalfyrirtækinu; minnsta kosti
væri ekki hægt að gjöra annan undirbúning en lauslegan og kostnaðarlítinn bráðabirgðaundirbúning. En þótt byrjað yrði á að útv6ga það sem þarf til landsímans og vinna að
því að leggja faann undir eins og vissa væri fyrir því fengia að nokkuð yrði úr aðalfyrirtækinu, þá yrði samt ómögulegt undir neinum kringumstæðum að ljúka við landsfmann á sama tíma og hinn, og því gæti jafnvel vafi á því leikið, hvort ekki væri heppilegra að fresta því að leggja aðalsímann, ef til kemur, svo lengi sem þarf til að lokið verði
við báða símana nokkurn veginn á sama tíma, eða að minnsta kosti komizt bjá of langri
bið; því mun auðsætt, að ekki tjáir að fresta lengur eu áðnr gat um að fara að vinna að
undirbúningi landsímans, hvernig sem á er litið.
í>ví hefur það verið taJið hentugt til þess að vera við öllu búran að fá nú
strax heimild fyrir stjórnarráðið ti'l þess bæði að velja stað á Austurlandi sem endastöð sæsímans, ef til kemur, og til þess þá að verja aflt að 75,000 kr. á (járhagstímabilinu til að
undirbúa það, að landsími verði lagður til Reykjavíkur.
Til þess að geta gjört sjer nokkurnveginn hugmynd um, að minnsta kosti til
bráðabirgða, hvað það að leggja þesskonar landsíma myndi kosta ásamt viðbaldi og áriegu
starfi og til þess að alþingi líka gæti kynnt sjer það, var stóra norræna ritsímafjelagið
fengið til að gjöra áætlun yfir útgjöld þessi samkvæmt útreikningum Hansons verkfræðings.
Aætlun þessi finnst meðal skjala þeirra er lögð munu fyrir alþingi, svo sem áður var sagt;
telur hún kostnað við frumlagning ritsíma tfrá Seyðisfirði yfir Akureyri til Reykjavíknr
356,700 kr., árskostnað við störf við ritsímann 18,000 kr. og árskostnað við viðhald 15,000
kr. Fjelagið hefur þó sett margann fyrirvara er það sendi stjórnardeildinni áæfclun þe3sa.
Stjórnardeildin fjekk og áætlun þessa svo seint, að ekki var tími til að leita álits fslenzkra
yfirvalda á þeim stöðum um hana, og allir þessir reiknmgar eru þess eðlis. að það er
auðsýnt, að ekki er hægt að byggja á þeim með neinni vissu.
Ástæðan fyrir því að stinga upp á að fje það, er til taks aje, svo menn sjeu við ðllu
búnir, er talið 7fr,000 kr., er sú, að ætlazt er til að mestum hluta af því fje sje varið
til þeirra 57,500 kr., er í áætluninni eru ætlaðar til ritsímastaura, en að því er ritsímafjelagið segir, verður að panta þá minnsta kosti ári áður en nota skal, og ennfremur
verður lfklega að undirbúa margt annað svo fljótt sem unnt er, meðal annars þarf að rannsaka símaleiðina til fullnustu.
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Við 13. gr.
A.
í þarfir andlegu stjettarinnar.
A. a. Árslaun bisbups, er skipaður var 25. maí 1889, eru samkvæmt 8. gr. laga
25. oktbr. 1875 og 1. og 7. gr. laga 9. desbr. 1889; laun 5,000 kr., og viðbót fvrir
sjálfan hann 2,000 kr.
Á. b. 1. Á fjárhagstímabilinu 1896 og 1897 var útborgað sem uppbót til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880 1. gr. 8,572 kr. 51 e. á ári. Hjer við bætist
nppbót til LundarbrekkuprestakalU, sem losnað hefur síðan, 300 kr. á ári. Má því telja
gjalðlið þennan sem á núgildandi fjárlögum.
A. b. 2. Til bráðabirðaruppbótar fátækum brauðum. þareð Lundarbrekkuprestakall, eins og áður er um getið, fær fast tillag úr landssjóði á næsta fjárhagstímabili, færist
þessi gjaldliður niður um 300 kr. og má því telja hann l,7C0 kr. á ári.
A. b. 3.

Gins og í síðustu fjárlögum.

A. b. 4. Smbr. athugasemdirnar við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1894 og
1895 og fjárlög fyrir árin 1890 og 1891.
A. b. 5.

Eins og í núgildandi fjárlðgum.

A. b. 6. Viðbótin við eptirlaun þau, er fátækir uppgjaláprestar og prestsekkjnr
fá, er talin 3,000 kr. eins og vant er.
A. b. 7.

Sama sem veitt er á yfirstandandi ári.

A. b. 8.

Eins og á núgildandi fjárlögum.
B.
1.

Prestaskólinn.

a. Útgjöldin í þessari grein liðast í sundur eins og hjer segir:
1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

1
kr.

Forstöðumaður prestaskólans:
laun....................................................................

4 000.

Fyrsti kennari við tjeðan skóla:
laun....................................................................

2,800.

Annar kennari við sama skóla:
laun............................................ ......................

2,400.

samtals...

9,200.

í

'

Launin eru tilfærð samkvæmt lögum 9. desbr. 1889, 5. gr.

4,000.

8,000.

2,800.

5,600.

2,400.

4,800.

9,200.

18,400.
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A. b. 1—8. f»essir gjaldliðir eru taldir eins og veitt er á yfirstandandi fjárhagstímabili, nema hvað samkvæmt tillögum forstöðumanns prestaskólans er stungið upp á að
hækka veitinguna til eldiviðar og ljósa með 50 kr. og lækka veitinguna til ýmislegra útgjalda um 50 kr.
II. Læknaskólinn.
a. Útgjöldin á þessum gjaldlið liðast sundur á þennan hátt:
þóknun sú, sem veitt er lækninum í fyrsta læknishjeraði fyrir kennslu á
skólanum, nemur samkvæmt lögum 11. febrúar 1876 ................ ............. ..
800 kr.
Laun hins fasta kennara eru samkvæmt lðgum 8. nóvember 1883 .................... 2,400 —
alls á ári... 3,200. kr.
b. 1—8. fessir gjaldliðir eru taldir eins og á fjárlðgunum 1808 og 1809, nema
hvað gjöldin í 3. lið eru færð niður í 500 kr. hvort árið.

III. Hinn lærði skóli.
a. Laun.
forstjóri hins lærða skóla..................................
yfirkennarinn.............................. ..........................................
fyrsti kennari...................................................................
annar kennari .......................................................................
þriðji kennari.....................................................
fjórði kennari........................................................................
fimmti kennari......................................................................

3,600 kr.
3,200 —
2,800 —
2,800 —
2,400 —
2,400 —
2,000 —

samtals...

19,200 kr.

Launin eru talin eptir lögum 9. desbr. 1889, 6. gr.
b.

Eins og á núgildandi fjárlögum.

c. 1—2.

Eins og á núgildandi fjárlögum.

c. 3. Stiptsyfirvðld og landshöfðingi hafa samkvæmt tillögum rektors farið fram
á að veitt verði sem sjerstök útgjöld til skólahússins utan og innan árið 1900 það sem
hjer segir:
til steingirðingar um lóð skóhns................................................................. 1,800 kr. » a.
til steinsteypugólfs í bókasafni skólans.......................................................
880 — » —
til að byggja timburskúr við leikfimishúsið.................................................
600 — » —
til viðgjörðar á skólahúsinu austanverðu................................................
742 — 65 —
Alls...

4,022 kr. 65 a.

og bætist hjer við þær 1,400 kr. á ári, sem vant er að veita til skólahússins utan
og innan.
Fyrstu upphæðina til steingirðingar um lóð skólans hefur áður verið stungið upp
á að veita í núgildandi fjárlögum, en alþingi gat ekki fallizt á málið, þar eð ekki virtist
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brýna nauðsyn bera til gjalda þessara. En nú fer talsvert fje í það að halda við trjágirðingu þeirri, sem nú er, og afleit er orðin, og virðist það því óráðsýnlegt að fresta því að
byggja sterka girðingu, en þar eð grjót hefur hækkað í verði er búizt við að hiin verði
nokkuð dýrari en gert var ráð fyrir 1896 (þá var áætlað 1,732 kr. 50 a.).
Ennfremur ber nauðsyn til að leggja nýtt gólf í bókasafn skólans, þar eð komið
hefur í ljós að undirbjálkamir í gólfi því, sem nú er, eru svo fúnir, að hætta er við að
allt hrynji saman. Ráðlegast er talið að leggja steinsteypugólf, sem er ætlazt á að muni
kosta 880 kr., eins og um er getið.
þegar nýja leikfimishúsið var byggt, var leitað ráða um þá byggingu hjá fimleikafróðum mönnum í Kaupmannahöfn, og tóku þeir fram, að það væri mjög áríðandi fyrir
heilsu lærisveina að byggt væii framdyri fyrir utan dyr leikfimishússins, þar sem piltar gætu
lagt af sjer yfirhafnir og óhreinan skófatnað. þeir gætu þá komið inn í fimleikasalinn
í þurrum klæðum og með hreina skó, en annars myndi loptið inni verða óhollt af ryki og
raka. Timburskúr til þessa mun mega byggja fyrir 600 kr. og má þá líka geyma þar
ýms leikfimisáhöld, sem eru of fyrirferðarmikil inni í salnum. Að því er snertir tillögu
rektors, að í fordyri þessu sjeu líka höfð steypiböð handa skólapiltum, hefur verið komizt að
sömu niðurstöðu og landshöfðingi og stiptsyfirvöld, að það myndi ekki verða að tilætluðum
notum, og er því ekki farið fram á að veita neitt fje til þessa.
Loks þarf að gjöra við skólahúsið að austanverðu, þareð það á stóru svæði er svo
fúið fyrir innan járnklæðinguna, að varla er hægt að búa í herbergjunum fyrir innan vegna
súgs og raka. Verkfróðir menn hafa ætlazt á að það myndi nema 742 kr. 65 a.
Samkvæmt þessu er farið fram á að veita á þessum gjaldlíð 5,422 kr. 65 a. árið
1900 og 1,400 kr. árið 1901.
c. 4. í þessum gjaldlið er farið fram á að veita 1,850 kr. sem sje 150 kr. á ári
til prófdómenda auk hinna vanalegu 1,700 á ári til tímakennslu. Er ætlazt til að fje
þetta sje notað sem þóknun handa prófdómendum við burtfararpróf og fjórða bekkjar próf,
þar eð örðugt hefur verið að fá hæfa menn til að taka þann starfa að sjer, þar eð
liann er talsverð tímatðf fyrir þá.
c.

5—12.

þessir gjaldliðir eru taldir eins og á núgildandi fjárlögum.

IV.

Til gagnfræðaskólans á Möðruvöllum.

Állir liðir og undirliðir hjer eru eins og á fjárlögunum fyrir yfirstandandi
fjárhagstímabil.

V.

Til stýrimannaskólans.

a. Laun eru talin eins og veitt er fyrir 1899.
b. 1. Til tímakennslu er stungið upp á 1,200 kr. að tíllögum forstöðumanns, er
stiptsyfirvöld og landshöfðiugi hafa fallizt á, og mun þörf á því fje, þar eð sú kennsla
fer sívaxandi.
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b. 2. Forstöðumaður hefur sótt nm og stiptsyfirvöld og landshöfðingi mælt
með því, að farið sje fram á að veita 700 kr. til að útvega og reisa höggvið siglutrje
handa skólapiltum, bæði til að bæta úr því að æfingaskip vantar, og ennfremur til að
koma í stað allmennrar skólaleikfimi. Ennfremur er þörf á skápum til að geyma í verkfæri og bækur og vegna þess. hvað lærisveinum hefur fjölgað, þarf að fá fleiri áhöld til
að nota við kennsluna.
Samkvæmt þe3su er stungið upp á að veita 1,100 kr. í þessum gjaldlið árið 1900
og 300 kr. árið 1901.
b. 3. Til eldiviðar og ljósa hefur reynzt að þurfi að verja 500 kr. á ári og er
því farið fram á að veita það fje.
b. 4. Til ræstingar, ofnhirðingar o.fl. fara 200 kr. á ári, og til vanalegs viðhalds,
vátryggingar, skatta og afgjalda 300 kr. á ári. þaraðauki þarf nauðsynlega að nota 100
kr. fyrra árið til þess aðklæðaaðnýjnhlutaafloptinuogveggjunum, þar eð klæðnaður sá er
ónýtur, er nú er. því er stungið upp á að veita 600 kr. í þessum gjaldlið árið 1900 og
500 kr. árið 1901.
b. 5. Forstððumaður hefur stungið upp á og stiptsyfirvöld og landshötðingi
mælt með því, að kaupa handa skólanum lóð austan við skólalóðina, hjerumbil 220 □
faðrna að stærð, svo að skólinn eigi jafnmikið í austur og í vestur. Reyndar er nú sem
stendur ekki þörf á lóð þessari handa skólanum, en þareð starfsvið hans fer sívaxandi
verður það að teljast óheppilegt, ef því væri tálmað, að hægt væri að færa hann út síðarmeir
við það að lóð sú, er um ræðir, væri útmæld til bygginga, og þar eð hægt er að fá hana
á 440 kr. er stungið upp á að velta það fje.
VI.

Til annarar kennslu.

Allir þessir gjaldliðir eru taldir eins og á núgildandi fjárlögum.
VII.

Til sundkennslu.

þessi liður er óbreyttur frá því sem er á núgildandi fjárlögum.

C.
1.
a. og b.

Til landsbókasafnsins.

Eins og í fjárlögunum 1898 og 1899.

c. Stjórn landsbókasafnsins hefur farið fram á og landshöfðingi mælt með þvíað
þær 3,000 kr, sem veittar eru á ári til bókakaupa o. fl., sjeu færðar upp um 400 kr., og
á að brúka það fje sumpart til að afskrifa gömul skinn- og pappírshandrit á bókasafninu,
sem vegna elli og slits eru orðin hart að því ólæsileg og má því búast við að þau bráðum
fari forgörðum, sumpart til að útvega afskriptir af ýmsuin skjölum úr safni Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn, sem mikilsvert er að hafa á landsbókasafninu. þar eð hvorttveggja
þetta er þarflegt og ekki dugar að draga af fje því, er veitt er til bókakaupa, er farið
íram á að veita þetta fje sem viðbót við það, sem nú er veitt.
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d. og e.

Bins og í fjárlögunum 1898 og 1899.

2. a.—c.

Stungið er upp á að veita. sem vanalegt er í gjaldliðum þessum.

3. a.—c.

Til landsskjalasafnins.

Með auglýsingu 3. apríl 1882 (Stjórnartíð. 1882 B., bls. 59) var stofnað landsskjalasafn f 7 deildum, er inniheldur skjalasðfn landshöfðingja, stiptsyfirvalda, suður- og
vesturamtsins, biskups, landfógeta og hins umboðslega endurskoðanda, og í einu lagi ýms önnur
embættisskjalasðfn, einkum sýsluskjalasöfn. Landsskjalasafni þessu var komið fyrir í 7
afþiljuðum geymsluklefum á dómkirkjuloptinu, en þeir eru allt of litlir og óhentugir, einkum
klefi sá, er sýsluskjalasðfnin eru í geymd. því varð að leggja skjölin í búnka á gólfið, og
er því nú allsendis óraðgulegt að ná í þau fyrir þá, er ætla að nota þau til vísindalegra
rannsókna eða hagnýta sjer þau í málaferlum, og ennfremur er hætt við að þau stórskemmist, einkum þar sem skjölin vanalega eru afhent safninu þannig á sig komin, að hafa
verður mestu varúð, ef þau ekki eiga að gjörtýnast. f>að er því bráðnauðsynlegt að fá
nýjan geymslustað fyrir sýsluskjalasöfnin og stiptamtsskjalasafnið gamla, og væri þá um
leið auðvitað hentugast að koma hinum deildum landsskjalasafnsins fyrír á sama stað, og það
því heldur sem herbergin, þar sem þau nú eru geymd, eru allt of þröng, og þörf væri á að
losa dómkirkjnloptið, svo hægt væri að geyma þar gamla árganga af alþingistíðindum og
stjórnartíðindum og ef til vill ýmsa forngripi, sem ekki er rúm fyrir á herbergjum forngripasafnins,en allt þetta liggur nú í einni þvögu uppi á lopti í alþingishúsinu. Húsnæði fyrir
landsskjalasafnið mætti fá á efra lopti bankahúss þess, sem nú er í smíðum, og væri það
þá tryggt gegn eldsvoða og staðurinn að öðru leyti þægilegur.
Ennfremur er það þýðingarmikið að skjalasafnið, er hefur mörg skjðl inni að halda
vísindalega merkileg, sje gjört greitt aðgöngu þeim, er það vilja nota, en til þess þarf að
setja umsjónarmann við safnið til að raða því sem vera skal, annast um varðveizlu skjala
og einkum til að líta eptir afnotum þeirra, svo að safnið sje opið á vissum tíma fyrir þá
sem vilja nota það, og skjalavörður þá viðstaddur til eptirlits.
Gjöld þau er þarf til þessa fyrirkomulags, er landshðfðingi hefur farið fram á,
eru þau er nú skal greina:
1.

til húsaleigu fyrir safnið, þar með talíð hitun á herbergjum 500 kr. á ári.

2. til að koma safninu fyrir og til viðhalds á því, sem sje til að útvega skápa,
binda inn og búa um skjðl þarf líklega hjer um bil 500 kr. fyrra árið og bjer um bil
200 kr. á ári upp frá því.
3. laun skjalavarðar, er vart má telja lægri en 1,200 kr. á ári ef hann á að
vera á safhinn nokkrar klukkustundir, að minnsta kosti 3var í viku, og annars hafa stöðugt eptirlit með því.
Er því farið fram á að veita fje þetta í nýjnm gjaldlið í 13 gr. C.
4. a. og b., 5. og 6.
1898—99.
7.—18.
1898—99.

Farið er fram á að veita sama fje hjer og á fjárlögunnm

Styrkveitingar þær, er hjer ræðir um, eru taldar eins og á fjárlögnnum
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Að því er snertir styrk þann er um ræðir í nr. 13. skal þess getið að cand.
Bogi Melsteð hefur skýrt ráðaneytinu frá, að hann síðastliðin 2 ár hafi haldið áfram að
vinna úr efni því er hann hafði safnað til sögu íslands á landnámstíð, og er það svo
langt komið að búizt er við, að hægt verði að fara að prenta ritið á næsta ári. Hr. Melsteð hefur einnig byrjað á að gefa út rit þar sem alþýðlega er sagt frá aðalatriðum úr
sögu íslands og mun fyrsta hepti þessa rits koma út í sumar.
19. Cand. mag. Helgi Jónsson hefur samkvæmt núgildandi fjárlögum fengið 1000 kr.
styrk hvort árið 1898 og 1899 til jurtafræðisrannsókna og hefúr nú sótt um það til
ráðaneytisins að honum sje veittur 2000 kr. styrkur til hins sama hvort árið 1900 og
1901. Cand. Helgi Jónsson hefur skýrt ráðaneytinu frá að árangurinn af rannsóknum hans
hingað til sjáist í ritgjörðum, er hann hefur látið út koma í »Botanisk Tidsskrift«, en að hann
ennþá sje að vinna úr ýmsu af því efni, er hann hafi saman dregið. þaraðauki vill hann
halda áfram að rannsaka íslenzkar jurtir, einkum þaragróður við strendur íslands, sem
hefur mikla þýðingu fyrir jurtafræðina. þareð rannsóknir þessar hafa mikinn kostnað í
för með sjer, bæði til að ferðast á íslandi og til vísindaiðkana í Kaupmannahöfn, og umsækjandi hefur lagt fram ágætis vottorð og beztu meðmæli frá þeim mönnum, er bezt geta
dæmt um slíkt, er farið fram á að veita styrk þennan.
20.—21. Báðar þessar styrkveitingar eru taldar eins og á núgildandi fjárlögum,
og hafa umsækjendur bæði fært sönnur á, að þeir þurfi styrk til að ljúka námi sínu, og
lagt fram meðmæli, er hrósa þeim fyrir gáfur þeirra og ástundun. þess skal sjerstaklega
getið, að hjer er farið fram á að láta það vera í síðasta skipti, sem þetta er veitt.
22.

Eins og £ núgildandi fjárhagstfmabili.

Við 14. gr.
Gjöldin samsvara tekjum þeim, sem taldar eru f 2. og 3. lið 5. greinar.

Við 15. gr.
Farið er fram á að telja gjöld þessi 90,000 kr., og skal hjer vísað til lista þess,
er prentaður er hjer að aptan yfir eptirlaun þau til embættismanna og embættismannaekkna og barna, er hvíla á landssjóði við árslok 1898.
Að því er það snertir, að í þessari grein er farið fram á, að stjórninni sje heimilt
að veita dr. phil. þ. Thóroddsen lausn frá embætti hans sem kennara við lærða skólann
með þeim eptirlaunum, er honum bæri, ef skilyrði fyrir embættislausn með eptirlaunum væru
fyrir hendi, skal þess getið að dr. Thóroddsen í umsókn, er hann hefur sent um þetta,
segist vera neyddur til að dvelja mðrg ár til utanlands, ef hann eigi að geta lokið við
að vinna úr hinu mikla vísindalega efni, sem er árangurinn af rannsóknarferðum
hans, en að þetta verði sjer ókleyft, nema hann fái lausn frá embætti með venjulegum
eptirlaunum.
Vegna þess hvað dr. Thóroddsen hefur unnið sjer margt til ágætis, og vegna
þess að honum líklega verður veittur annarsstaðar frá styrkur sá, er hann auk þessa þarfnast til þess fyrst um sinn að gefa sig algjörlega við vísindaiðkunum, er hjer farið fram

í
j

!
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á að verða ’vel við umsókn hans, einknm þar sem líka gjöld landssjóðs til eptirlanna
hans verður aðeins lítið fram yfir þær 1,000 kr., sem hann nú heínr fengið í mörg ár
til að safna til vísindanota, og nú falla bnrtn. Auðvitað falla eptirlaun bnrtn, ef hann á
ný fær lannað embætti í hinn danska ríki.
Við 16. gr.
Eins og á núgildandi fjárlðgum.

Samkvæmt tillögnm landshöfðingja er farið fram á, að heimild sú, er veitt er í
tjárlögunnm 1898 og 1899 til að lána allt að 30,000 kr. úr viðlagasjóði til að kaupa
þilskip, sje tekin upp aptur í fjárlögunum 1900 og 1901, ec þó með þeirri breytingu, að
það sem mest má lána til að kaupa hvert skip fyrir sig sje ákveðið 4,000 kr., eins og í
fjárlögunum 1894—95 og 1896- 97.
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Skrá
yfir
eptii

in pau til embættismanna og embættismanna ekkna og barna, sem hvila
á landssjóði í árslok 1899.
kr.

a.

A. Embættismenn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Adolph Christian Baumann, sýslumaður í Gullbringu- og Kjósarsýslu
Benedikt Gröndal, kennari við lærða skólann í Reykjavík................
kon. úrsk. 13. apr. 1883, stj. br. 14. apr. s. á.; frá 1. maí 1883.
Halldór Guðmundsson, kennari við lærða skólann í Reykjavík........
kon. úrsk. 19. marz 1885.
Stefán Thórarensen, sýslumaður og bæjarfógeti á Akureyri ........
kon. úrsk. 17. apríl 1891.
Páll Melsteð, sögukennari........................................................................
lög 16. septbr. 1893.
Guðmundur Guðmundsson, hjeraðslæknir..............................................
kon. úrsk. 26. febr. 1895.
Skúli Thóroddsen, sýslumaður í ísafjarðarsýslu og bæjarfógeti á ísafirði.
kon. úrsk. 31. maí 1895.
Jón þorkelsson, rektor við lærða skólann í Reykavík..........................
kon. úrsk. 26. febr. 1895.
Haildór Kr. Friðriksson, yfirkennari við lærða skólann í Reykjavík..
kon. úrsk. 24. Júlí 1895.
þorgrímur Johnsen, hjeraðslæknir................................ .........................
kon. úrsk. 14. apr. 1896.
Einar Thorlacius, sýslumaður í Norður-Múlasýslu..............................
kon. úrsk. 29. maí 1896.
Benedikt Sveinsson, sýslumaður í þingeyjarsýslu................................
kon. úrsk. 13. apríl 1897.
Fritz Zeuthen, hjeraðslæknir í 15 læknishjeraði.................. ...............
kon. úrsk. 1. júní 1898.
alls...
B.

982. 18
800.
1,200.
2,660.
1,800.
1,000.
1,500. 54
3,066. 66
2,133. 33
1,586. 20
1,593. 78
2,297. 76
1,479. 87
22,100. 32

Embættismanna ekkjur og börn:

Anna María Johnsen, ekkja hjeraðslæknis Eggerts Johnsen
kon. úrsk. 20. febr. 1856;
fra 1. ágúst 1855.............. 69 rd. 36 sk. — 138 kr. 75 a.
og eptir íjárlögunum fyrir 1882 og 83 viðbót.. 150 — » —
frá 1. jan. 1882.
____________

288. 75

flyt...

288.75
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kr.

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

fluttar...
Bagnheiður Thorarensen, ekkja sýslumanns V. Thorarensen í Stranda- !
sýslu..................................................................................................
Clara Margrete Henriette Snæbjörnsson, ekkja sýslumanns Jóns Snæbjörnssonar í Borgarfjarðarsýslu....................................................
ennfremur styrkur til húsaleigu á ári..............................
Ingibjörg Schulesen, ekkja kammerráðs, sýslumanns S. Schulesen í
þingeyjarsýslu.................. ...............................................................
Antonía Jósefína Thorarensen, ekkja sýslumanns B. Thorarensen í
Dalasýslu..........................................................................................
Maren Ragnheiður Friðrikka Lárusdóttir, ekkja sýslumanns Jóhannesar
Guðmundssonar í Mýra- og Hnappadalssýslu.......... ..................
Ingibjörg Magnússen, ekkja sýslumanns i Dalasýslu Kristjáns
Magnússen.................................................. ......................................
Ragnheiður Thorarensen, ekkja hjeraðslæknis, kancelliráðs Skúla
Thorarensens....................................................................................
Camilla Tómasson, ekkja bjeraðslæknis þórðar Tómassonar
frá 1. desbr. 1873........................................................
184 kr.
kon. úrsb. 20. júní 1874.
viðbót frá sama tíma ...................................................
13 —
stj. br. 18. nóvbr. 1876.
-------------Kristjana Havstein, ekkja amtmanns Havsteins..................................
kon. úrsk. 12. nóvbr. 1875.
Hildur Sólveig Bjarnadóttir, ekkja sýslumanns B. M. Magnússonar.
Louise Emilie Mariane Weywadt, ekkja hjeraðslæknis Weywadts...
frá 1. nóvbr. 1881.
Guðrún Guðjohnsen, ekkja organsleikara F. Guðjohnsens..................
frá 1. jan. 1880, fjárlögin fyrir 1880 og 1881.
Sígríður Blöndal, ekkja sýslumanns Blöndals......................................
frá 1. júní 1884.
Elínborg Thorberg, ekkja landshöfðingja Bergs Thorberg..................
frá 1. febr. 1886.
Christiane Caroline Bolbroe, ekkja fyrv. hjeraðslæknis Bolbroe á
Vestmannaeyjum, frá 1. maí 1888............................................
Kristín Skúladóttir, ekkja bjeraðslæknis Boga Pjeturssonar..............
frá 1. jan. 1890.
Samkv. kon. úrsk. 9. mai 1890 handa syni hennar til
fullra 18 ára:
Pjetri, fæddum 14. desbr. 1882 ...........................................
Sígríður Bogadóttir Pjetursson, ekkja biskups P. Pjeturssonar........
frá í. júni 1891.
Caroline Bosa Jónassen, ekkja amtmanns E. Th. Jónassen..............
frá 1. október 1891.
Ragnheiður Guðjohnsen, ekkja hjeraðslæknis Einars Guðjohnsen....
frá 1. ágúst 1891.
Samkv. kon. úrsk. 13. apríl 1892 handa dóttur hennar til
fullra 18 ára:
Sigriði, fæddri 11. júli 1885 ...................................... ..
flyt...

a.

288. 75
100. 79
212. 87
40.
416. 60
228.
289. 83
262. 89
273. 33

197.
529. 16
538. 27
81. 25
300.
300. 45
919. 17

75.
187. 50

70.
954.
750.
187. 50

80.
7,282. 36
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21

22

23
24

fluttar...
Oline Marie Christine Vigfússon, ekkja Sigurðar Vigfússonar, eptirlaun sem ekkja sýslumanns J. Árnasonar í fingeyjarsýslu, er
dó árið 1840, frá 9. júli 1892......................................................
j>órhildur Tómasdóttir, ekkja lektors theok, forstöðumanns prestaskólans Helga Hálfdúnarsonar frá 1. febrúar 1894.....................
Guðlaug Jensdóttir, ekkja sýslumanns Signrðar Jónssonar í Snæfellsnessýslu frá 1. desember 1893 .......................................................
Ásta Hallgrímsson, ekkja læknaskólakennara Tómasar Hallgrímssonar frá 1. janúar 1894.......................... 350 kr.
Samkv. kon. úrsk. 26. febrúar 1894 handa börnum
hennar til fullra 18 ára:
1. Sylvíu, fæddri 28. maí 1884 .......................... 100 —
Samkv. kon. úrsk. 9. nóv. 1894 handa
2. Tómasi syni hennar, fæddum 9. ágúst 1894,
til fullra 18 ára................................................ 100 -

25

Ingunn Halldóisdóttir, ekkja sýslumanns H. E. Johnsen í Rangárvallasýslu frá 1. maí 1894 .................................... 412 kr. 59 a.
Samkv. kon. úrsk. 30. maí 1894 handa syni
hennar Oddi, fæddum 23. júní 1884, til
fullra 18 ára................................................ 100 — • —

26

Kristín Blðndal, ekkja sýslumanns Lárusar Blöndals í Húnavatnssýslu frá 1. júní 1894 .......... .............................. 582 kr. 45 a.
Samkv. kon. úrsk. 9. nóv. 1894 handa
syni hennar Haraldi, fæddum 10. septbr.
1882, til fullra 18 ára............................... 100 — » —

27

Ingibjörg Jensdóttir, ekkja hjeraðslæknis Hjörts Jónssonar í Stykkishólmi frá 1. maí 1894 ...................................................................
Guðríður Kjerúlf, ekkja hjeraðslæknis þorvarðar Kjerúlf
frá 1. júlí 1893....................................................... 187 kr. 50 a.
Samkv. kon. úrsk. 30. maí 1894 handa Sigríði
dóttur hennar, fæddri 25. maí 1891, til
fullra 18 ára.............................................. 80 — » —

7,282. 36

40.
575.

370. 28

550.

512. 59

682. 45

28

305.

267. 50
29

þuríður Johnsen, ekkja sýslumanns Jóns Johnsen í Suður-Múlasýslu
frá 1. nóvemb. 1895.............................................. 430 kr. 80 a.
Samkv. kon. úrsk. 16. júni 1896 handa
syni hennar til fullra 18 ára:
Ásmundi, fæddum 13. maí 1885................ 100 — » —
530.

30
31

Sigríður Priðriksdóttir, ekkja justitiarii Jóns Pjeturssonar frá 1. febr.
1896..................................................................................................
Elísabet Ragnhildur Jónsdóttir, ekkja hjeraðslæknis Ólafs Sigvaldasonar frá 1, júní 1896.............. .....................................................
fly t...

725.

187. 50
12,( 28. 48

47

32

fluttar...
María Kristín Finsen, ekkja 0. Finsens póstmeistara frá 1. apríl
1897 .................................................................................. 300 kr.
kon. úrsk. 14. júní 1897 handa syni hennar
Vilhjákni fæddum 7. nóv. 1883........................ 100 —

33

Sigurveig Friðfinnsdóttir, ekkja Árna Jónssonar hjeraðslæknis frá
1. april 1897 .......................................................... 187 kr. 50 a.
kon. úrsk. 13. sept. 1897 handa börnum
hennar til fullra 18 ára:
1. Sigríði, f. 29. júlí 1892 .......................... 80 — » —
2. Sigurbjörgu, f. 15. júlí 1894................... 80 — • —
3. og handa stjúpsyni hennar Jóni f. 11. ág.
1889 .......................................................... 80 — » -^

34

Margrjet Guðmundsdóttir ekkja Jóhannesar Ólafssonar, sýslumanns frá
1. apríl 1897 .......................................................... 398 kr. 37 a.
kon. úrsk. 11. jan. 1898 handa hörnum
hennar til fullra 18 ára:
1. Ólafi, f. 23. nóv. 1885 ............................. 100 — » 2. Guðmundi, f. 25. janúar 1887.................. 100 — » —
3. Alexander, f. 15. júlí 1888 ..................... 100 — » —
4. Sigrúnu, f. 1. ágúst 1889 ...................
100 — » —
5. Valdimar Davíð, f. 18. sept.1896..... 100 — » —

35

Elín Arnadóttir, ekkja fyrv. sýslumanns Árna Gíslasonar frá 1. júlí
1898 ..................................................................................................

kr. a.
12,028. 41

400.

427. 50

alls...

C.

898. 37

332. 79
14,087. 14

Uppgjafaprestar,

er eptirlaun þeirra eru greidd úr landssjóði.
1
2
3
4
5

Einar Vernharðsson, fyrv. prestur að Stað í Grunnavík:
frá 6. júní 1883..............................................................................
Benedikt Eiríksson, fyrv. prestur í Efri-Holtaþingum:
frá 6. júní 1884 ................................ ..............................................
Benedikt Kristjánsson, fyrv. prestur að Múla:
frá 6. júní 1890...............................................................................
Jón Bjarnasou, fyrv. prestur í Skarðsþingum:
ffá 6. júní 1891..............................................................................
Gunnar Ólafsson, fyrv. prestur að Höfða:
ffá 6. júní 1892..............................................................................
flyt..

370.
370.
500.
350.
260.
1,850.

48
kr.
1,850.

fluttar...
6
7
8
9

Jón Jónsson, fyrv. prestur að Stað á Reykjanesi.
frá 6. júní 1895...............................................................................
Daníel Halldórsson, fyrv. prestur að Hólmum í Reyðarfirði:
frá 6. júní 1895, sbr. lög 13. des. 1895 ................ ....................
Pjetur GudmundssoD, fyrv. prestur í Grímsey:
frá 6. júní 1895, sbr. lög nr. 20 2. okt. 1895 ..........................
I
! Halldór þorsteinsson, fyrv. prestur í Landevjaþingum:
í
frá 6. júní 1898................ ...........................................................

34. 84
583. 83

500.

f

i

alls...
D.

í

•70.
3,039.47

Prestsekkj ur.

Eptir landsreikningnum fyrir árið 1897 numu eptirlaunin til prestsekkna við árslok.................................................................. r..............
Af þeim hafa sfðan fallið burtu....................................................

4,! 88. 87
347. 98

i
en bætzt við.............................. ............................................ .... ;

3,840. 89
43. 04

alls... í

3,883. 94

£.
Viðbót við
Viðbót við
Styrkur til
Styrkur til
Styrkur til

Samkvæmt 15. gr. fjárlaganna.

eptirlaun præp. hon. Benedikts Kristjánssonar .................
eptirlaun ekkjufrú Jakobínu Thomsen.................................
ekkjufrú Torf hildar Hólm ... ...........................................
Oline Vigfússon, ekkju eptir Sigurð Vigfússon................
Sigríðar Árnadóttur..............................................................

500.
300.
200.
160.
200.

alls...

1,360.

Kanpmannahöfn. — Prentað hjá J. H. Schultz.
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Frumvarp
til

laga uin samþykkt á landsreikningnum fyrir 1896 og 1897.
(Lagt fyrir alþingi 1899.)

Fjárveiting. Reikningur.
I. Tekjur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

kr.

Skattur á ábuð og afnotum jarða og á lausafje................
Húsaskattur...................................................................... ..
Tekjuskattur............................................................................
Aukatekjur..............................................................................
Erfðafjárskattur......................................................................
Vitagjald.......... ................................................. ................
Gjöld fyrir leyfisbrjef............................................................
Útflutningsgjald af fiski og lýsi, að frá dregnum 2 °/o í
innheimtulaun..........................................................................
Aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frá dregnum
2 °/o í innheimtulaun............................................................
Aðflutningsgjald af tóbaki, að frá dregnum 2 °/o í innheimtulaun.............................................. ..................................
Aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frá dregnum 2 °/o
í innheimtulaun........................................................................
Tekjur af póstferðum..............................................................
Óvissar tekjur..........................................................................
Tekjur af fasteignum landssjóðs, að frá dregnum umboðskostnaði, prestsmötu, m. m.....................................................
Tekjur af kirkjum..................................................................
Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli..............
Leigur af innstæðuQe viðlagasjóðs........................................
Borgað upp í lán, veiting': 44,864 kr. 79 a., reikningur:
117,188 kr. 38 a.
Leigur af láni landssjóðs til landsbankans..........................
Innborganir frá brauðum samkv. lögnm 27. febr. 1880 ..
Endurborganir skyndilána til embættismanna....................
Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum........................
Tillag úr ríkissjóði..................................................................
alls...

84,000.
9,000.
26,000.
40,000.
4,000.
15,000.
4,000.

.
.
.
»
.
.
.

kr.

a.

98,439.
11,288.
28,276.
66,737.
5,687.
18,466.
6,073.

05
09
75
37
12
00
82

70,000. .

109,320. 86

220,000. »

293,044. 62

130,000.

.

155,252. 41

280,000. »
50,000. .
4,000. .

366,283. 12
70,272. 96
17,258. 80

50,000.
600.
2000.
68,000.

.
»
»
.

53,124.
826.
3,548.
72,651.

49
94
94
75

10,000.
4,000.
1,200.
4,000.
135,000.

»
»
»
.
»

12,049.
9.759.
2,139.
4,353.
135,000.

87
64
57
85
»

,210,800. . 1,539,856. 20
7
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Fjárveiting. Reikningur.
II.

kr.

Gjöld:

1. Til hinnar æðstu stjórnar innanlands og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi.................................................................. ..
2. Til alþingis og kostnaðar við yfirskoðun landsreikninganna
3. Til útgjalda við umboðsstjórnina, gjaldheimtur og reikningsmál, svo og við dómgæzlu og lögreglus^órn m. fl.:
A. Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsœál................
B. Dómgæzla og lögreglustjórn................ ............................
C. Ýmisleg útgjöld............................................ ......................
4. Til útgjalda við læknaskipunina............................................
5. Til samgöngumála:
A. Til útgjalda við póststjórnina..........................................
B. Til vegabóta...................... ............................... .................
C. Til strandferða....................................................................
6. Til kirkju- og kennslumála:
A. I þarfir andlegu stjettarinnar..........................................
B. Til kennslumálefna............................ ...............................
C. Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja og bókmennta.
7. Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna
bráðabirgða-lána.............................. ........................................
8. Eptirlaun og styrktarlje..........................................................
9. Til óvissra útgjalda................................ .............. ..
10. Fjáraukaveitingar og útborganir samkvæmt nýjum lögum
11. Tekjuafgangur.................... ........................... .........................

a.

26,800. »
39,600. »

50,816.
168,800.
107,458.
124,964.

66
»
»
»

kr.

a.

26,800. »
41,291. 81

49,544.
172,146.
106,308.
114,764.

76
83
21
16

107,000. »
151,000. »
73,000. »

113,699. 53
169,969, 77
39,007. 63

46,100. »
186,386. »
42,125.

44,633. 28
168,962. 99
39,684. 85

5,200. »
80,400. »
3,000. »

10,042.
87,483.
2,071.
216,152.
137,292.

62
12
35
34
77

alls... 1,212,649. 66 1,539,856. 02
Eignir viðlagasjóðs voru 31. desember 1897 .................... 1,042,609 kr. 94 aur.
Tekjueptirstöðvar landssjóðs 31. desember 1897 ..............
14,900 — 79 —
Peningaforði landssjóðs 31. desember 1897 ...................... 499,243 — 20 —
í landsbankanum á hlaupareikningi.................................... 120,000 — » —

Atliugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarpið er samið í sama formi og reikningslög þau, er áður hafa verið gefin
út, og fylgir því sundurliðað yfirlit, er lið fyrir lið þræðir fjárlögin, og er þar að auki í
athugasemdum þeim, er hjer fara á eptir, vísað til þeirra tekju- og gjaldagreina, er í
yfirlitinu standa nndir samslags tölulið.
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Yflrlit
yfir
og 1897.

Tekjnr.

| Fjárveiting.
kr.

1. Skattur á ábúð og afhotum jarða, og á lansafje:
a. á ábúð og afnotnm jarða...................................................
b. á lausafje............................................................................
2. Húsaskattnr...................................................... .......................
3. Tekjnskattnr...................... .....................................................
4. Aukatekjur................................................................................
5. Erfðafjárskattur...................................................................... ..
6. Vitagjald..................................................................................
7. Gjöld fyrir leyfisbrjef..............................................................
8. Útflntningsgjald af fiski og lýsi m. m., að frá dregnnm
2 °/o í innheimtnlann..............................................................
9. Aðflntningsgjald af áfengnm drykkjum, að frá dregnum
2 °/o í innheimtnlaun..............................................................
10. Aðflutningsgjald af tóbaki, að frá dregnnm 2 °/o í innheimtnlaun................................................................................
11. Aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frá dregnum 2 °/o í
innheimtnlann..........................................................................
12. Tekjur af pústferðunum..........................................................
13. Óvissar tekjur..........................................................................
14. Afgjöld af jarðeignum landssjóðs, að frá dregnnm uraboðslannnm, prestsmötu o fl.........................................................
15. Tekjur af kirkjum .................................................................
16. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli................
17. Leignr af fje viðlagasjóðs......................................................
borgað npp í lán, fjárveiting: 44,864 kr. 79 anr.
reikningnr: 117,188 — 38 —
18. Leignr af láni landssjóðs til landsbankans...................... ...
19. Borgað frá brauðum samkvæmt lögum 27. febrúar 1880..
20. Endnrborgnn á skyndilánum til embættismanna........ .
21. Endnrgjald á öðrum fyrirframgreiðslum..............................
22. Tillag úr ríkissjóði:
Fast tillag................................ ....................................
Aukatillag......................................................................

a

Reikningur.
kr.

a

34,000.
50,000.
9,000.
26,000.
40,000.
4,000.
15,000.
4,000.

» J 98,439. 05
»
»
11,288. 09
» 28,276. 75
» 66,737. 37
»
5,687. 12
» 18,466. »
»
6,073. 82

70,000.

» 109,320. 86

220,000.

»

293,044. 62

130,000.

» 155,252. 41

280,000.
50,000.
4,000.

» 366,283. 12
» 70,272. 96
» 17,258. 80

50,000.
600.
2,000.
68,000.

»
»
»
.

53,124.
826.
3,548.
72,651.

49
94
94
75

10,000.
4,000.
1,200.
4,000.

»
»
.
»

12,049.
9,759.
2,139.
4,353.

87
64
57
85

120,000.
15,000.

■
.

120,000.
15,000.

»
»

1,210,800. » 1,539,856. 02
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Fjárveiting. Keikningur.

,

kr.

Gjöld.
1. Til hinnar æðstu stjórnar innanlands og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi........................................................................
2. Til kostnaðar við alþingi og við yfirskoðun landsreikninganna..........................................................................................

a.

kr.

a.

26,800.

26,800. »

39,600.

41,291. 81

36,616. 66
7,600. »

35,133. 33
7,811. 43

A. Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál:
3.
4.
5.

1. Laun..............................................................................
2. Endurgjald fyrir skrifstofukostnað o. fi......................
3. a. Borgun fyrir hina umboðslegu endurskoðun.................................................... 5,000 kr.
b. Launaviðbót til hins núverandi endurskoðara og skrifstofukostn................... 1,600 —

6,600.

6,600. »

B. Dómgæzla og lögreglumál:
6.

7.

1, Laun:
a. til dómara og sýslumanna....................................
b. til hreppstjóra............................ ..............................
2. BitQe handa bæjarfógetanum í Reykjavik................

136,366. 67
15,779. 50
2,800. »

136,200. .
12,000. .
2,800. »

Fjárveiting. Keikningur.
kr.

8.

a.

kr.

a-

3. Til hegningarhússins og fangelsanna:
a. laun umsjónarmannsins 1,600 kr.
Viðbót við hinn núverandi umsjónarmann ..
400 —

i

2,000. »
þóknun handa dómkirkjuprestinum 200. »
—
— lækni......................
120. »
b. viðurværi handa fðngum........ ..
2,450. ■
miðdagsmatur handa fangaverði,
3 skamtar..................................
460. •
þvottur........ ...................................
60. •
til eldiviðar og ljósa.................... 1,040. »
útgjöld við bygginguna sjálfa og
áhöld.............................. ...........
800. •
til þess að útvega verkefni.......... 1,000. »
300. »
ýmisleg útgjöld..............................

2,400.
200.
120.

»
•
»

2,709. 25
44. 66
1,336. 35
1,035. 73
275. 18
225. 25

8,430.

»

8,346. 42

flyt... 8,430.

»

8,346. 42

i

268,216. 66

272,582. 74
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fjárveiting. Reikningur.
kr.

fluttar....
arður af verkum...

c. kostnaður við viðbald fangelsanna

a.

kr.

a.

8,430.

.

8,346. 42

1,230.

»

969. 80

7,200.

.

7,376 62

200.

*

340. 80

Fjárveiting. Reikningur.
kr.

a.

268,216. 66

kr.

a.

272,582. 74

7,400.

7,717. 42

10,400.

9,483. 24

7,658.

10,707. 42

11. 2. endurgjald handa embættismönnum fyrir burðareyri
undir embættisbrjef............................................................

3,800. •

5,558. 62

12. 3. brunabótagjald fyrir ýmsar opinberar byggingar..........

2,400. .

1,660. 02

flyt...

299,874. 66

9. 4. önnur útgjöld:
a. þóknun handatveimursettummálaflutningsmönnum við yfirrjettinn. 3,200.
b. laun sendiboðans við yfirrjettinn . 100.
c. til eldiviðar í yfirijettarstofunum.
80.
d. til viðhalds á yfirrjettarstofnnum
o. fl..................................................
120.
e. kostnaður við sakaraál og lögreglumál......................................... 6,000.
f. kostnaður við gjafsóknarmál........
600.
g. til útgáfu á dóma3afni................
300.

C.

»
»

3,166. 66
100. »
48. 95

»

94. 85

»
»
»

4,956. 03
715. 50
401. 25

Ýmisleg útgjöld:

10. 1. til þess að gefa út stjórnartíðindi
og landshagsskýrslur:
a. þóknun fyrir útgáfn tíðindanna
m. fl............................................ 600.
b. til pappírs og prentunar....... 4,558.
c. til kostnaðar við sending með
póstum........................................
700.
d. þóknunfyriraðsemjalandshagsskýrslur, með prófarkalestri... 1,800.

»
»

600. .
6,824. 16

.

443. 26

»

2,840.

»

307,709. 46
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Fjárveiting. Reikningur.
kr.

a.

kr.

a.

fluttar........................................

Fjárveiting.
kr.

a.

Reikningur.
kr.

a.

•299,874. 66 307,709. 46

13. 4. styrkur til eflingar búnaði:
a. til búnaðarskóla:
Fjárveiting. Reikningur.
1. til skólans í
Ólafsdal....
2. til skólans á
Hólum........
3 til skólans á
Eyðuœ........
4. til skólans á
Hvanneyri ..

kr.

kr.

5,500.

5,500.

7,000.

7,000.

5,000.

5,000.

6,000.

6,000.
----- 23,500. » 23,500.

b. til búnaðarfjelaga...................... 28,000. » 28,000.00
c. til búnaðarfjelags Suðuramtsins.

4,000. » 4,000. ..

d. styrkur til Hermanns Jónassonar
til að gefa út búnaðarrit............

480. »

480. .
55,980. »

55,980. »

14. 5. til að útvega harmonía í Prestsbakka, Langholts og
Bjarnaneskirkjur í Skaptafellssýslu .................. .............

600. »

609. 55

15— 6. til að járnklæða kirkjurnar í Langholti og þykkvabæjarklaustri .............................................................................

800. »

800. »

16— 7. til ábyrgðarfjelagsins fyrir fiskiskip við Faxaflóa..........

5,000. »

5,000. »

17— 8. til að eignast lóðina undir frönsku fiskimannahúsunum
í Reykjavík með því að flytja þau á annan stað........

4,500. »

Fjárveiting. Reikningur.
kr.
a.
kr.
a.
9. til vitans á Reykjanesi:
a. til launa vitamannsins..........
b. til eptirlits með vitanum ....
c. til að kaupa olíu....................
d. —
— lampakveiki o. fl.
e. —
— steinkol............

flyt...

»
»
»
»
»

2,400. »
88. 34
1,313. »
175.81
351. 50

5,460. »

4,328. 65

2,400.
120.
2,400.
300.
240.

366,754. 66

370,099. 01
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Fjárveiting. Reikningur.
kr.

a.

kr.

a.

fluttar... 5,460. » 4,328. 65
18. C. 9. f. til viðhalds á húsum og
áhöldum..............................
400. »
752. 76
g. eptirgjald eptir lóðina........
60. »
60.
19—10.

Til annara vita:
a. til að byggja vita á Skagatá
og Gróttu............................ 11,000. > 12,448. 31
b. til árlegra útgjalda við
vitann á Skagatá................ 1,000. » 803. 95
c. til árlegra útgjalda við vitann
á Gróttu..............................
800. . 238. 93
d. til árlegra útgjalda við
vitann á Dalatanga við Seyðisfjörð................................ 1,000. » 1,056.95

20—11.

Til kostnaðar við eptirlitsferðir embættismanna, að
því leyti sem hann greiðist úr landssjóði............
Til Skúla Thoroddsen..............................................

21. 12.

Fjárveiting. Reikningur.
kr.

a.

366,754. 66

5,920.

kr.

a.

370,099. 01

.

5,141. 41

13,800. .

14,548. 14

I
2000. J
5,000 .

1 303. 05
5,000 »

Útgjöld við læknaskipunina:
22.

1. Laun.............. .....................................................................

23.

2. Styrkur til aukalækna:
a. til læknis í Dalasýslu og Bæjarhreppi í Strandasýslu,
b. til læknis í Seyðisfirði, [Mjóafirði, Loðmundarfírði og
Borgarfirði,
c. til læknis á Skipaskaga á Akranesi með 4 syðstu
hreppnm í Borgarfjarðarsýslu,
d. til læknis í Dyrhólahreppi og eystri og vestri
Eyjafjallahreppum,
e. til læknis á Dýrafirði ásamt Önundarfírði, Súgandafírði
og Arnarfirði,
f. til læknis í þingeyjarsýslu fyrir austan Jökulsá,
g. — læknis í Ólafsvík með vesturhluta Snæfellsnesssýslu sunnanfjalls til Straumfjarðarár,
h. til læknis milli Straumfjarðarár í Hnappadalssýslu og Langár á Mýrum,
i. til læknis í Eyjarhreppi og Múla- og Gufudalshreppum í Barðastrandarsýslu,
flyt...

76,916.

74,859. 33

470,390. 66! 470,950. 94
i
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Reikningur.

Fjárveiting.
kr.

fluttar...
j. til læknis í Breiðdak-, Beruness- og Geithellnahreppum í Suðurmúlasýslu,
k. til læknis í Grunnavíkur- og Sljettuhreppum í ísafjarðarsýslu,
l. til læknis í Strandasýslu,
m. til læknis í Grýtuhakka-, Háls- og Ljósavatnshreppum.
n. til læknis í Grímsness-, Biskupstungna-, Hrunamanna-, Gnúpverja-, Skeiða og þingvallahreppum í
í Árnessýslu,
o. til læknis í Bólstaðahlíðar-, Engihlíðar-, Vindhælis-,
Torfalækjar og Svínavatns lireppnm í Húnavatnssýsln,
p. til læknis íSkriðdals-, Valla- og Fljótsdalshreppum,
Fellshreppi fyrir ofan þorleifará og Jökuldal fyrir
ofan Gilsá 1000 kr. til hvers, hvort árið................

kr.

a.

a

470,390.
66 I 470,950. 94
’

I

32,000.

19,250.

24. 3.

Fyrir 2 læknisferðir á ári til Öræfinga....................

200

25.

Fyrir þijár læknisferðir á ári til Eyjahrepps og í
Múla- og Gufndalshreppi.............................................

400.

311. 80

5. a. Styrkur til augnlæknis Björns Ólafssonar í Reykjavík.

4000.

4000. .

b. Styrkur til hins sama manns til lækningaferðar
kringum landið á helztn viðkomnstaði strandferða9kipanna........................................................................

600.

446. 05

1,000. »

708. 33

Til undirbúnings holdsveikisspítala..................................

8,048. »
1.800. .

12,988. 65
2,000. »

flyt...

518,438. 66

510,855. 77

26.

27.

4.

6.

Styrknr til tannlæknis í Reykjavík..........................

»

.

200. .

Fjárveiting. Reikningur.
kr. a.
kr.
a.
28.

7. Önnnr útgjöld:
a. styrknr til sjúkrahússins í
Reykjavík ................................
b. styrkur til sjúkrahússins á
Akureyri................................ ..
c. til einnar yfirsetukonn í Reykjavík, fyrir hana sjálfa............
d. til náms yfirsetukvenna........
e. til verkfæra handa yfirsetukonum......................................

2,400. •

2,400. .

800. .

800. »

48. .
4,000. •

48. .
8,633. 25

800. »

1,107.40
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Fjárveiting.Reikningur.
kr.

a.

kr.

a.

fluttar,. ........ • • .......................

Fjárveiting. Reikningur.
kr. a
518,438. 6t

kr. a.
510,855.77

25,200. .

25,204. .

74,000.

»

80,528. 71

7,800.

»

7,966. 82

151,000. .

169,969. 77

776,438. 66

794,525. 07

Til samgöngumála.
A.

Útgjðld við póststjórnina

Laun:
a. handa póstmeistaranum.......... 4,800. . 4,800. .
b. — póstafgreiðslumönnum. 12,400. . 12,150. .
c. — brjefhirðingamönnum.. 8,000. . 8,254. .
Póstflutningur..............................
Önnur útgjöld:
a. endurgjald fyrir skrifstofukostnað póstmeistarans..........
b. til sama fyrir ábyrgð á mistalningi 1 °/oo.........................................
c. fæðispeningar og ferðakostnaður sama.................. ..
d. fyrir prentun á ýmsu............
e. til áhalda................................
f. 1 brjefberi í Reykjavík..........
g. óviss útgjöld..........................
B.

3,000.

»

3,000. .

400.

.

297. 18

400.
1,600.
1,900.
100.
400.

»
.
.
.
.

1,808.06
2,238.48
100.
523.10

Útgjöld til vegabóta:

a. til verkfræðings til aðstoðar
landsstjórn og hjeraðsstjórnum við hinar stærri samgðngnbætur.......................................
b. til flutningabrauta..................
c. til þjóðvega..............................
d. til fjallvega..............................
e. styrkur til að byggja brú á
Langá í Mýrasýslu................

6,000.
90,000.
50,000.
4,000.

. 6,809.73
.105,550.42
. 52,548.42
. 4,061.20

1,000. .

1,000. »

C. Til gufubátsferða:
a. í Sunnlendingafjórðungi og á
Faxaflóa.................................. 15,000. «
b. í Vestfirðingafjórðungi og á
Húnaflóa.................................. 20,000. .
flyt..

9,000. .
5,475. .

35,000. » 14,475. .

8

58
Fjárveiting.Reikningur. Fjárveiting. Reikningur.
kr.

c.
d.

í
í

a.

flnttar... 35,000.
Norðlendingafjórðungi............. 20,000.
Anstfirðingafjórðingi............... 12,000.

kr

a.

» 14,475. »
» 9,000. »
» 10,200. »

e. til uppmælingar á innsiglingarleið inn á Hvammsfjörð.

kr.

a.

kr.

a.

776,438. 66

794,525. 07

67,000. »
6,000. »

33,675. »
5,332. 63

14,000. »

14,000. .

18,500. »
4,000. »
1,200. .

16,994. 98
3,925. »
1,313. 30

Útgjöld til kirkju- og kennslumála.
A.

í þarfír andlegu stjettarinnar:

34.

a. laun biskups.......................................... ............................
b. önnur útgjöld:
35.
1. til prestakalla samkvæmt lögnm 27. febr. 1880, 1. gr.
36.
2. til bráðabirgðar-uppbótar fátækum brauðum..............
37.
3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastipti................
38.
4. bráðabirgðar-uppbót á Kvíabekkjar prestakalli í EyjaQarðar prófastsdæmi....................................................
39.
5. viðbót við eptirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar
og prestsekkjnr fá samkvæmt lögum........................
40.
6. endurgjald handa biskupi fyrir skrifstofukostnað ...

6.
I.
41.
42.

400.

.

400. .

6,000. .
2,000. »

6,000. »
2,000. .

18,400. .

18,400. »

Kennslumálefni:
Til prestaskólans:

a. laun....................................................................................
b. önnur útgjðld:
Fjárveiting.Reikningur.
kr.

a.

1. húsaleigustyrkur handa lærisveinum, 80 kr. handa hverjum 2,240. •
2. ölmusustyrkur........ .................
800. »
3. til tímakennslu........ ...............
200. »
4. til bókakaupa............................
600. »
5. til eldiviðar og ljósa................
200 »
6. til umsjónar...................... ..
200. »
7. ýmisleg útgjöld........................
500. »
8. til þess að gefa út kennslubækur handa prestaskólanum .
500. »
flyt... 5,240. »

kr.

a.

1,200. »
800. »
200. »
600. »
176. 33
200. »
788. 32
496. 25
4,460. 90

896,565. 98
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Fjárveiting. Reikningur.
kr.

fluttar...
9. til að útvega bannóníum til
notkunar við kennslu í tónlist
og sálmasöng.........................

43.
44.

45.
46.

47.

5,240.

a.

kr.

a.

»

4,460.90

250. »

250. »

II. Til læknaskólans:
a. laun........................ ............................................................
b. önnur útgjðld:
3 ölmusur, 200 kr. hver........ 1,200. »
eldiviður, Ijós og ræsting ....
300. »
til bókakaupa og verkfæra....
800. »
ferðastyrkur handa læknaefnum
600. »
búsaleiga handa 8 lærisveinum 1,280. »
þóknun fyrir tímakennslu í
efnafræði..................................
200. »
til umbúða og annars kostnaðar
við ókeypis »klinik»................
400. »
ýmisleg útgjöld........................
200. »

kr.

a.

Reikningur.
kr.

a.

913,938. 66

896,565. 98

5,490. »

4,710. 91

6,400. »

6,400. »

4,980. »

5,037. 44

38,400. »

38,400. 01

4,600. »

4,600. »

973,808. 66

955,714. 34

1,200. »
315. 70
799. .
750. »
1,280. »
200. »
308. 24
184. 50

in. Til hins lærða skóla:
a. laun................................................................ ....................
b. aðstoðarfje:
1. handa söngkennarannm.........
2. handa fimleikakennaranum ...
3. banda dyraverði.....................

Fjárveiting.

1,200. » 1,200. *
1,400. » 1,400. »
2,000. » 2,000. »

c. önnur útgjöld:
1. til bókasafns skólans............. 1,200.
2. til eldviðar og Ijósa............ 2,000.
3. tii skólahússins utan og innan 2,400.
4. til tímakennslu .................... 3,400.
5. ölmusur.................................. 10,000.
6. þóknun banda lækni.............
200.
7. ýmisleg útgjöld...................... 2,000.

» 1,200. »
» 1,991.82
» 2,395.70
» 2,942. 30
• 10,000. »
» 200. »
» 1,348.12

flyt... 21,200.

» 21,077.94
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Fjárveiting.Reikningur.
kr.

8.
9.

10.
11.

a.
•

kr.

a.

21,077. 94
liuttar... 21,200.
96. »
96. »
fyrir prestsverk........ ..
til vísindalegra áhalda við
kennslu:
397. 21
400. •
a. í náttúrusögu..................
734. 49
800. »
b. í eðlisfræði......................
til að gefa út kennslubækur
handa skólanum.................... 1,200. »
til áhalda við leikfimis200. »
300. »
kennslu...................................

Fjárveiting. Reikmngur.
kr.

kr.

a.

973,808.66 955,714.34

23,996.

22,605. 64

13,200.

13,200. .

IV. Til gagnfræðaskólans á Möðruvöllum:
48.

a. laun.................................... .............................................

49.

b. önnur útgjöld:
1. til bóka- og áhaldakaupa við
800. .
kennsluna................................
2. til eldiviðar og ljósa............ 1,000. .
400. .
3. til skólahússins utan og innan.
4. ýmisleg útgjöld...................... 1,000. .
800. .
5. til styrkveitingar námspiltum

796.
979.
376.
960.
800.

65
14
84
54
.

i
V.

Til stýrimannaskólans:

50.

a. laun.............................. ......................................................

51.

b. Önnur útgjöld:
1. til tímakennslu...................... 1,600. .
2. til ábaldakaupa o. s. fr.........
400. .
3. til eldiviðar og ljósa............
370. .
4. til húsnæðis fyrir skólann...
300. .
5. til að byggja skólahús........... 8,000. .
6. Ýmisleg útgjöld viðskólahúsið
250. .
7. þóknun til núverandi fastakennara fyrir undangenginn
600. .
kostnað í þarfir skólans........

3,600. .

3,600. .

11,520. .

2,850. 35

1,582. 10
268. 25
400. .
600. .

flyt... 1,030,124. 66 1,001,783. 82
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Fjárveiting.Reikningur.
kr.

a.

kr.

a.

fluttar...................... <..................
VI.
52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

C.

kr.

a.

Reikningur.
kr.

a.

1,030,124. 66 1,001,783. 82

Til annarar kennsln:

a. til
1.
2.
3.

kvennaskóla:
til kvennaskólans í Reykjavík.
—
—
á Ytriey ..
—
—
á Laugalandi.........................................
4. til kvennaskólanna á Ytriey
og Laugalandi........................
5. styrkur til að byggja sameiginlegan kvennaskóla á Norðurlandi........................................
6. til kvennaskóia á Austurlandi

3,600. »
2,400. .

3,600. »
2,400. .

2,400. .

2,400. .

4,000. .

3,000. .

2,500. »
1,200. •

b. 1. til barnaskóla í sjóþorpum og verzlunarstöðum, öðrum
en kaupstöðum.............................. ................................
2. til sveitakennara..........................................................
c. til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg..............
d. til kennarafræðslu .............................................................
e. til skóla-iðnaðarkennslu........ .........................................
f. til kennara í organslætti og sönglist, og til organsleikara við dómkirkjuna í Reykjavík.......... ...................
g. styrkur til þess að semja og gefa út kennslubækur...
h. til sjera Ólafs Helgasonar til að borga með aðstoðarkennara við kennslu heyrnar- og málleysingja............

VII.
60.
61.

Bjárveiting.

16,100. .

11,400. .

9,000.
11,000.
5,000.
4,400.
1,000.

9,000.
11,000.
5,000.
4,400.
1,000.

.
.
•
.
.

.
.
.
.
.

2,000. .
600. .

2,000. .

300. .

300. .

Til sundkennslu.

a. í Reykjavík.........................................................................
b. til sundkennslu annarsstaðar............................................

400. .
2,000. .

400. .
845. 15

Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja og bókmennta.
Fjárveiting.Reikningur.
kr.

62.

1. Til landsbókasafnsins:
a. laun bókavarðar..................... 2,000.
b. til aðstoðar bókaverði við
útlán og niðurröðun bóka
o. s. frv................................... 1,400.
flyt...

3,400.

a.

kr.

a.

»

2,000. •

.

1,400. »

•

3,400. .

1,081,924. 66 1,047,128. 97
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Fjárveiting.Reikningur. Fjárveiting. Reikningur.
kr.

63.

65.
66.

67.

68.
69.

70.
71.
72.
73.

kr.

a.

3,400. »

c. til að kaupa bækur, handrit,
o. s. frv.........................
5,000. »
d. til eldiviðar og áhalda m. m.
900. »
e. brunabótagjald fyrir safnið ..
600. »

5,000. •
900. »
600. »

2. til amtsbókasafna Vesturamtsins, Norðuramtsins og
Austuramtsins.....................................................................
Fjárveiting.Reikningur.
kr.

64.

a.

fluttar... 3,400. •

a.

3. a. til deildar hins íslenzka Bókmenntafjelags í Reykjavík ... 3,000. »
b. til deildar hins íslenzka Bókmenntaíjelagsí Kaupmannahöfn 1,000. »

kr.

kr.
a.
kr.
a.
1,081,924. 66 1,047,128. 97

9,900. »

9,900. »

1,200

1,200. »

4,000. •
1,500. »

4,000. »
1,500. »

a.

3,000. »
1,000. »

4. til f>jóðvinafjelagsins.......................... ..............................
5. til forngripasafnsins:
a. til að útvega forngripi og til
áhalda......................................... 2,400. • 2,000. »
b. til umsjónar..............................
800. »
800. »
c. perSónuleg viðbót við umsjónarmann......................................
400. »
150. .
d. til þess að semja skrá yfir
forngripina og undirbúa hana
til prentunar............................
400. »
6. Styrkur til kennara Benedikts Gröndals til að halda
áfram myndasafni yfir íslenzk dýr og til að semja
þjóðmenningarsögu Norðurlanda 600 kr. á ári, og til
efna og áhalda til að varðveita náttúrugripi 200 kr.
hvort árið.................... ......................................................
7. til að vinna að textaútgáfu á íslenzku fornbrjefasafni
8, styrkur til kennara f>orv. Thóroddsen til kostnaðar við
jarðfræðisrannsóknir og við safn til jarðfræðislýsingar
íslands................................................................................
9. til fornleifaíjelagsin3........ ..................................................
10. til náttúrufræðisfjelagsins................................................
11. styrkur handa tveimur mönnum til að búa sig undir
að verða dýralæknar á íslandi........................................
12. styrkur til cand. mag. Boga Melsteð til að safna til
sögu íslands...........................................................................

74. 13. til sjera Matthíasar Jochumssonar..................................

I
I

4,000. »

2,950. »

1,600. •
1,600. .

1,600. .
1,600. »

2,000. »
600. »
1,000. »

2,000. »
600. »
1,000. »

2,400. »

1,600. »

1,200. »
1,200. »

1,200. »
1,200. »

flyt... 1,114,124. 66,1,077,478. 97
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Fjárveiting. Reikningur.
kr.

a.

kr.

a.

flottar... 1,114,124. 66 1,077,478. 97
75. 14. til J>orsteins Erlingssonar..................................................
76. 15. Til stór-stúku Good-Templara á íslandi til útbreiðsln
bindindis............................................................................
77. 16. til Skúla Skúlasonar til að læra myndasmíði..............
78. 17. til þórarins B. þorlákssonar til fullkomnunar í
málverkalist.........................................................................
79. 18. til Jóns rektors þorkelssonar til að gefa út orðasafn..
80. 19. til að prenta endurskoðaða handbók..............................
81. 20. til cand. Bjarna Sæmundssonar til fiskiveiðarannsókna
82. 21. til Einars Jónssonar frá Galtafelli til að læra myndasmíði...................................................................................
83. 22. styrkur til Magnúsar þórarinssonar á Halldórsstððum
í þingeyjarsýslu til að setja á stofn auknar og endurbættar tóvinnuvjelar á Húsavík......................................
84. 23. til að rannsaka hafnir og þrautalendingar meðfram
suðurströnd landsins............................ ..............................
85. til skyndilána handa embættismðnnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna.............................................................................
86. til eptirlauna og styrktarfjár...................................................
87. Til óvissra útgjalda.................................................... .............
88. Útborgað samkvæmt fjáraukalögum og nýjum lögum........
89. Tekjuafgangur fjárhagstímabilsins..........................................

1,200. .

1,200. .

1,600. .
1,000. .

1,600. .
1,000. .

1,000.
600.
125.
1,600.

1,000.
600.
134.
1,600.

.
.
.
.

»
.
85
.

1,000. .

1,000. .

1,200. .

1,200. .

600. .
5,200. .
80,400. .
3,000. •

10,042. 62
87,483. 12
2,071. 35
216,152. 34
137,292. 77

alls... 1,212,649. 66 1,539,856. 02
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Athugasemdir
við

yfirlit yfir tekjur og gjöld á árunum 1896 og 1897.
Tekjur:
1.

Skattur á ábúð og afnotum jarða og á lausafje, sbr. fjárlögin 2.
a. á ábúð og afnotum jarða.
b. á lausafje.
þessar tekjur hafa numið eptir reikningnum 1896:
......................................................................
17,996 kr. 44 a.
b....................................................................
30,067 — 75 —
48,064
og eptir reikningnum 1897:
......................................................................
17,492 kr. 50 a.
b....................................................................
31.448 - 75 —
48,941
1,443
Tekjueptirstöðvar frá fyrri árum...................................... ..............
alls...
Af þessu er borgað:
1896 ..............................................................
1897 ..............................................................

Húsaskattur, sbr. Qárlögin 2. gr. 2.
Tekjur þessar hafa numið:
eptir reikningnum 1896 ............................
—
—
1897 ............................
Tekjueptirstöðvar frá fyrri árum..............
alls...
Af þessu er borgað:
1896 ..............................................................
1897 .............................................................

kr. 19 a.

— 25 — 81 —

98,449 kr. 25 a.

49,507 kr. 80 a.
48,931 — 25 —

Tekjueptirstöðvar...
2.

gr. 1.

5,211 kr. 75 a.
5,769 - 75 —
306 — 59 —
---------------------

10 kr. 20 a

11,288 kr. 09 a.

5,518 kr. 34 a.
5,769 — 75 —
11,288 — 09 —
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3.

4.

5.

Tekjuskattur, sbr. fjárlögin 2. gr. 3. ’þessar tekjur hafa
numið:
eptir reikningnum 1896.................
13,950 kr. 75 a.
—
—
1897 ..................
14,013 — 50 —
Tekjueptirstöðvar frá fyrri árum....
312 — 50 —
alls...------------- --------------Af þessu er borgað:
1896 ........................................................
14,199 kr. 50 a.
1897 ........................................................
14,077 — 25 —
----------------------------

7.

28,276 - 75 -

Aukatekjur, sbr. fjárlögin 2. gr. 4, hafa numið:
eptir reikningnum 1896 ......................
32,402 kr. 36 a.
—
—
1897 ......................
32,638 — 77 —
Tekjueptirstöðvar frá fyrri árum ....
2,037 — 78 —
alls...---------------------------Af þessu er borgað:
1896 ........................................................
33,899 kr. 72 a.
1897 ...................................... ..............
32,837 — 65 —
----------------------------

66,737 — 37 —

Tekjueptirstöðvar.,,

341 kr. 54 a.

Erfðafjárskattur, sbr. fjárlögia 2. gr. 5, hefur numið:
eptir reikningnura 1896 ......................
2,439 kr. 52 a.
—
—
1897 ......................
3,239 —
80—
Tekjueptirstöðvar frá fyrri árum........
67 —
77—
alls...---------------------------- Af þessu er borgað:
1896 ......................................................
2,507 kr. 29 a.
1897 ......................................................
3,179 — 83 —
__________________ Tekjueptirstöðvar...

6.

28,276 kr. 75 a.

Vitaeiald, sbr. fiárl. 2. gr. 7, hefur eptir reikningnum numið:
1896 ........................................................
8,963 kr. 75 a.
1897 ........................................................
9,502 — 25 —
---------------------------Af þessu er borgað 1896 ...........................
8,881 kr. 15 a.
og 1897 ...........................
9,584 — 85 —
---------------------------Gjöld fyrir leyfisbrjef, sbr. fjárl. 2. gr. 8,
hafa eptir reikn. numið 1896 ..................
2,883 kr. 43 a.
_ _ —
- 1897 ..................
3,190 — 39 —
------------------------------flvt...

67,078 kr. 91 a.

5,747 kr. 09 a.

5,687 - 12 59 kr. 97 a.

18,466 kr.

. a.

18,466 —

. —

6,073 kr. 82 a.
6,073 kr. 82 a.
9
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Af þessu er borgað 1896
og 1897

8.

fluttar...
2,883 kr. 43 a.
3,190 — 39 —
--------------------

Útflutningsgj ald af fiski og lýsi o. sv. frv., að frá
dregnum 2 °/, í innheimtulaun, sbr. fjárl. 2 gr. 8,
hefur eptir reikn. numið 1896....................
51,673kr. 15 a.
og 1897....................
46,883— 89 —
fyrri ára eptirstöðvar...................................
11,294— 55 —
alls...--------------------- ------Hjer af borgað 1896.....................................
62,186kr. 31 a.
1897 .....................................
47,134— 55 —
--------------------------—
Tekjueptirstöðvar ..

9.

Aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, aðfrá dregnum
2 °/0 í innheimtulaun, sbr. fjárl. 2. gr. 9,
hefur eptir reikn. numið 1896................
148,662 kr. 45 a.
og eptir reikn. 1897................................
143,664 — 42 —
fyrri ára eptiistöðvar................................
4,023 — 80 —
alls...---------------------------Hjer af borgað 1896 .............
148,686 kr. 69 a.
1897................................
144,357 — 93 —

6,073 kr. 82 a.

6,073 _ 82 —

109,851 kr. 59 a.

109,320 - 86 —
530 kr. 73 a.

296,350 kr. 67 a.

293,044 — 62 Tekjueptirstöðvar.

10.

Aðflutningsgjald af tóbaki, að frá dregnum 2 °/0 í
innheimtulaun, sbr. fjárl. 2. gr. 10,
hefur eptir reikn. numið 1896...............
77,125 kr. 05 a.
1897................
76,237 — 39 —
fyrri ára eptirstöðvar.............................
3,456 — 86 —
alls... ——----------------------Hjer af borgað 1896................................
79,553 kr. 19 a.
1897................................
75,699 — 22 —

3,306 kr. 05 a.

156,819 kr. 30 a.

155,252 — 41 —
Tekjueptirstöðvar...

1,566 kr. 89 a.
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11.

Aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frá dregnum 2 %
í innheimtulaun, sbr. fjárl. 2. gr. 11,
hefur eptir reikn. numið 1896 ................
177,000 kr. 43 a.
og 1897................
186,500 - 87 —
fyrri ára eptirstððrar.................... ...........
7,004 — 38 —
370,505 kr. 68 a.

12.

13.

14.

Hjer af borgað 1896 ..............................
178,606 kr. 40 a.
1897 ..............................
187,676 — 72 —
alls...----------------------------

366,283 — 12 —

Tekjueptirstöðvar...

4,222 kr. 56 a.

Tekjur af pðstferðum, sbr. fl. 2. gr. 12,
hafa eptir reikn. numið 1896........................................................
1897 ........................................................

35,485 kr. 79 a.
34,787 — 17 —

alls...

70,272 kr. 96 a.

Óvissar tekjur, sbr. fl. 2. gr. 13,
hafa eptir reikningnum nurnið 1896 ....

4,482 kr. 11 a.
12,776 — 69 —
1897....
alls... ---------------------------4,482 kr. 11 a.
Af þessu er borgað 1896 ........................
12,776 — 69 —
og 1897 ........................
________ ___ —------

17,258 — 80 -

Tekjur af fasteignum landssjóðs, að frá dregnum umboðskostnaði, prestsmötu o. fl. sbr. 3. gr. fjárl. 1,
hafa eptir reikningnum
numið 1896 ...
39,429 kr. 93 a.
gjöldin voru það
árið..................
9,733 — 41 —
26,696 kr. 52 a.
og eptir reikningnum 1897 ........
34,821 kr. 14 a.
gjöldin voru það
árið....................
8,995 — 96 —
25,825 — 18 —
fyrri ára tekjueptirstöðvar......................
3,528 — 93 —
alls...

56,050 kr. 63 a.

flyt...

17,258 kr. 80 a.

56,050 kr. 63 a.
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Af þessu er borgað 1896........................
og 1897........................

fluttar...
26,676 kr. 94 a.
26,447 — 55 —

56,050 kr. 63 a.

53,124 — 49 2,926 kr. 14 a.
þegar hjer frá dragast, samkv. athgr. 2 á fylgiskjali 14 við
reikninginn 1896, 4 kr. 36 a., og samkv. athgr. 1 á fylgiskjali 14 við reikninginn 1897, 198 kr. 41 e.........................
verða tekjueptirstöðvar...

15.

Tekjur af kirkjum, shr. fl. 3. gr. 2,
hafa eptir reikn. numið 1896..................
366 kr. 91 a.
1897..................
459 —
93—
fyrri ára tekjueptirstöðvar.....................
„ —
10—
alls...---------------------------Af þessu er borgað 1896 ..........................
366 —
91—
1897 ........................
460 —
03—

202 — 77 —
2,723 kr. 37 a.

826 kr. 94 a.

826 — 94 —

16.

17.

Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli,
sbr. fjárl. 3 gr. 3,
hafa eptir reikn. numið 1896..................
1,057 kr. 99 a.
1897..................
2,490 — 95 _
----------------------------

Leigur af innstæðufje viðlagasjóðs, sbr. Qári. 4 gr. 1,
hafa eptir reikningnum numið 1896....
35,996 kr. 89 a.
og eptir reikningnum 1897 ....................
36,319 —
30—
fyrri ára eptirstöðvar..............................
785 —
04—
alls...---------------------------Hjer af er borgað 1896 ..........................
35,477 kr. 53 a.
1897 ..........................
37,174 —
22—

3,548 kr. 94 a.

73,101 kr. 23 a.

72,651 — 75 —
Tekjueptirstöðvar...
TJpp í lán er borgað 1896 ......................
1897 ......................

449 kr. 48 a.

59,386 kr. 98 a.
57,801 — 40 —
------------------------------

117,188 kr. 38 a.
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18.

Leigur af láni landssjóðs til landsbankans, sbr. fjárl. 4. gr., 2.
hafa eptir reikn. numið 1896................
5,951 kr. 16 a.
1897..................
6,098 — 71 —
alls...---------------------------12,049 kr. 87 a.

19.

Innborganir frá brauðum, smkv. lögum 27. febr. 1880, sbr. fl. 5. gr. 1,
hafa numið eptir reikn. 1896..................
1897..................
fyrri ára eptirstöðvar.......... .....................
alls...
Hjer af borgað 1896 ................................
1897 ................ ...............

3,881 kr. 19 a.
3,871 — 25 —
3,697 — 20-------------------4,355 kr. 36 a.
5,404 — 28 —
--------------------

Tekjueptir8töðvar...

20.

1,690 kr.

> a.

927 kr. 08 a.
1,212 — 49 —
------

2,139 kr. 57 a.

Endurborgun á öftrum fyrirframgreiðslum, sbr. fl. 5. gr. 3,
liefur numið eptir reikn. 1896 ................
1897................

22.

9,759 — 64 —

Endurborgun skyndilána til erabættismanna, sbr. fjárl. 5. gr. 2,
hefur eptir reikn. numið 1896 ................
1897 ................

21.

11,449 kr. 64 a.

1,877 kr. 88 a.
2,475 — 97 —
------------- -------- ------

4,353 kr. 85 a.

Tillag úr ríkissjóði, sbr. fl. 6. gr.,
hefur numið samkv. lögum 2. janúar 1871:
1896

í
I
'

í
|

Mlag.........................
aukatillag.........................

60,000 kr. > a.
8,500 — > —
---------------------------t’Mao.........................
60,000 kr. > a.
aukatillag.........................
6,500 — > —
----------------------------

68,500 kr.

> a.

66,500 —

»—

alls...

135,000 kr.

> a.
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II.
1.

4

Gjðld.

Til hinnar æðstu stjórnar innanlands og fulltrua stjórnarin nar
á alþingi, sbr. fjárl. 8. gr.,
voru borgaðar 1896.............................................
1897.........................................

12,400 kr.
14,400 —

■ a.
■—

26,800 kr.

» a.

alls...

2.

Til alþingis og yfirskoðunar Iandsreikninganna, sbr. fjárl. 9. gr.,
voru borgaðar 1896...................................................................
1897....................................................................

2,459
38,832

alls...

kr. 04a.
— 77—

41,291 - 81 a.

3—5. Umboðs8tjórn, gjaldheimtnr og reikningsmál, sbr. fjárl. 10. gr.
A. 1—3.
1897.
1896.
alls.
kr.
a.
kr.
a.
kr.
a.
3. A. 1. Laun .............................................................. . 17,433.33 17,700. . 35,133. 33
4. A.2. Endurgjald fyrir skrifstofukostnað o. fl....

5.A.3.a. Borgun fyrir hina umboðslegu endurskoðun
b. viðbót fyrir hinn núverandi endurskoðara.

1896.
kr. a.

1897.
kr. a.

2,500. .

2,500. »

800. .

800. .

3,717. 56

4,093. 87

7,811. 43

3,300. •

3,300.

.

6,600. »

alls...

49,544. 76

6—9. Dómgæzla og lögreglustjórn, sbr. fl. 10. gr. B. 1--4.
Gjöldin hafa hjer orðiði
1896.
kr.
6 B. 1. laun:
a. til dómara og sýslumanna.......... ............
b. til hreppstjóra........................ .. ............
7. B. 2. Ritfje handa bæjarfðgetanum í Reykjavík..
flyt...

a.

68,266. 67
7,782. 50
1,400.

1897.
kr a.

alls.
kr.

a.

68,100. » 136,366. 67
7,997. . 15,779. 50
1,400. .

2,800. ■
154,946. 17
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1896.
kr. a.

1897.
kr. a.

fluttar...

alls.
kr. a.
154,946. 17

8. 3. til hegningarhússins og fangelsanna:
1896.
a. lann
umsjónarkr. a.
mannsins.............. 1,000. »
viðbót við hinn
núverandi nmsjón200. »
armann .........
þóknnn handa dómkirkjuprestinum .
100. »
60. »
þóknunhandalækni
b. viðurværi handa
föngum..............
1,375. 33
miðdagsmatur
handa fangaverði
þvottnr..................
30.36
694. 84
til eldiviðarogljósa
útgjöldviðbygging475. 32
una sjálfa og áhöld
til þess að útvega
165. 51
verkefni................
111. 61
ýmisleg útgjöld ..

1897.
kr. a.
1,000. »

4,212. 97
668. 18

4,133. 45
301. 62

3,544. 79

3,831. 83

270. 30

70. 50

arður af verkum .

c. kostnaður við viðhald
fangelsanna..........

200. .
100. .
60. .
1,333. 92
14. 30
641. 51
560. 41
109. 67
113. 64

3,815. 09
9. B. 4. Önnur útgjöld:
a. þóknnnhandatveimur settum málaflutningsmönnum
við yfirrjettinn ... 1,600. »
b. laun sendiboðans
við yfirrjettinn ...
50. »
c. til eldiviðar í yfirrjettarstofunum . .
31. 90
d. til viðhalds á yfirrjettarstofunum og
fleira......................
60. •
flyt...

1,741.90

3,902. 33

7,717. 42

1,566. 66
50. »
17. 05

34. 85
1,668.56

162,663. 59

72
1896.
kr.
a.
1,741. 90

fluttar...
e. kostnaður við safeamál og lögreglumál 3,178. 56

1897.
kr. a.
1,668. 56

1896.
kr.

a.

1897.
kr.

a.

alls.
kr.
162,663

1,777. 47

f. kostnaður við gjafsóknarmál............

565. 50

150.

.

g. til að gefa út dómasafn......................

116. 25

285.

.
5,602. 21

3,88 i. <?3
alls...

9,483. 24
172,146. 83

10—21. Ýmisleg útgjöld, sbr. Qárl. 10. gr. C. 1—12.
10. C. 1. til þess að gefa út stjórnartíðindi og landshagsskýrslur:
a

1897.
kr.
a.

5,362. 28

5,345. 14

10,707. 42

11. C. 2. endurgjald handa embættismönnum fyrir
burðareyri undir embættisbrjef......................
3,082. 96

2,475. 66

5,558. 62

820. 41

1,660. 02

þóknun fyrir útgáfu
tíðindanna og fl...

1896.
kr. a.
300. .

1897.
kr. a.
300. .

til
pappírs og
prentunar........

3,362. 68

3,461. 48

til kostnaðar við
sendingmeðpóstum

219. 60

223. 66

þóknun fyrir að
semja landshagsskýrslur................ 1,480.

.

1,360.

1896.
kr.

alls.
kr. a

.

Eptirstöðvar samkvæmt reikningi 1897
900 kr. 36 a.

12. 3. brunabótagjald fyrir ýmsar opinberar byggingar........ .........................................................

839. 61

13. C. 4. styrkur til eflingar búnaði
1896. 1897.
kr.
kr.
a. til búnaðarskóla:
1. til skólans í
Ólafsdal .. 3,000. 2,5C0.
2. tilskólansá
Hólum ... 3,500. 3,500.
flyt... 6,500. 6,000.

17,926. 06 f

73

1896. 1897. 1896. 1897.
kr. kr.
kr.
kr.
fluttar... 6,500. 6,000.
3. til skólans á
Eyðum ... 3,000. 2,000.
4. til skólansá
Hvanneyri. 4,000. 2,000.
13,500. 10,000.
b. til búnaðarfjelaga..........
c. til búnaðarfjelags suðuramtsins..........................
d. styrkur til Hermanns
Jónassonar til að gefa
út búnaðarrit ..............

1896.
kr.
a.

1897.
kr.
a.

alls.
kr.
a.
17,926. 06

. 27,240. »

55,980. »

13,000. 15,000.
2,000.

2,000.

240.

240.
28,740.

14—5. Til að útvega orgel í Prestsbakka, Langbolts
og Bjarnanesskirkjur í Skaptafellssýslu............

609. 55

15 - 6. Til að járnklæða Langholts- og þykkvabæjarklausturskirkjur í Vestur-Skaptafellssýslu........

800.

»

800

»

16— 7. Til þilskipaábyrgðar-fjelagsins vid Faxaflóa ...

5,000.

»

5,000.

»

609. 55

M

17— 8. Til að kaupa lóðina undir frönsku geymsluhúsunum
í Reykjavík með því að flytja þau á annan
stað.
18—9. Til vitans á Reykjanesi:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1896.
1897.
kr. a.
kr.
a.
til launa vitamannsins.. 1,200. » 1,200. »
til eptirlits með vit30. »
58. 34
anum..............................
til að kaupa olíu.......... 815. »
498. »
til að kaupa lampakveiki
69. 34
o. fl................................. 106. 47
178.
50
173. »
til að kaupa steinkol...
til viðhalds á húsum
129. 15
og áhöldum.................. 623. 61
30. »
30. „
eptirgjald eptir lóðina..
2,157. 83
flyt...

5,141 41
85,457. 02

10

74’

1896.
kr. a.

1897.
kr.
a.

alls.
kr.
a.
85,457. 02

1,447. 08

13,101. 06

14,548. 14

1,263. 05
5,000. »

40. »
»

1,303. 05
5,000. »

fluttar...
Eptirstöðvar samkvæmt reikningnum 1897 eru
100 kr. 79 a. Af gjöldum þessum er farið
fram á að veitt verði til viðbóta í frumvarpitilfjáraukalagal896ogl897:
Til viðhalds á húsum og áhöldum 1896:
423 kr. 61 a.
Til annara vita:

19C.10. a. til að byggja vita
áSkagatá ogöróttu
b. til árlegra útgjalda
við vitann á Skagatá
c. til árlegra útgjalda
við vitann á Gróttu
d. til árlegra útgjalda
við vitann á Dalatanga við Seyðisfjörð......................

1896.
kr.
a.

1897.
kr.
a.

713.98

11,734.33

233.10

510.85

»

238. 93

500. •

556. 95

Eptirstöðvar samkvæmt reikningnum
1897: 168 kr. 68 a.
20— 11. kostnaður við eptirlitsferðir embættismanna
að svo miklu leyti sem hann greiðist úr
landsjóði........ .................................................
21— 12. til Skúla Thoroddsen greiðist......................

alls... 106,308.21
22—28.

Útgjöld við læknaskipunina, sbr. fjárl. 11. gr.:

22. 1. Laun..................................................................

1896.
kr. a.
37,135. 33

1897.
kr. a.
37,724. .

alls.
kr. a.
74,859. 33

23. 2. Styrkur til aukalækna:

a. til læknis í Dalasýslu m. m............
b. til læknis á Seyðisfirði m. m.............
flyt...

1896.
kr. a.

1897.
kr. a.

1,000. .

1,000. »

1,000. .

750. .

2,000. .

1,750.

74,859. 33

75

fluttar...
c. til læknis á Skipaskaga m. m...........
d. til læknis í Dyrhólahr. o. fl. hreppum.
e. til læknis í Dýrafirði m. m..............
f. til læknis í I>ingeyjarsýslu austan
Jðkulsár................
g. til læknis f Ólafsvík m. m................
h. til læknis milli
Straumfjarðarár og
Langár..................
i. til læknis í Eyjahreppi....................
j. til læknis 1 Breiðdalshreppi...............
k. til læknis í Grunnavík..........................
1. til læknis í Strandasýslu......................
m. til læknis í Grýtubakkahreppi o. fl. .
n. til læknis í Grímsness hreppi............
o. til læknia í Bólstaðahliðar hreppi........
p. til læknis í Skriðdalshreppi m. m...

1896.
kr. a.
2,000. »

1897.
kr. a.
1,750. »

1,000. »

1,000. .

416.67

1,000. »

1,000. »

1,000. .

500. »

500. »

1,000. »

1,000. »

»

583. 34

»

250. »

»

»

1,000. »

416. 66

1,000. .

1,000. »

333. 33

1,000. »

»

1897.
kr. a.

alls.
kr. a.
74,859. 33

»

1,000. .

»

1896.
kr. a.

500. »
»
9,250.

24. 3. Pyrir tvær læknisferðir á ári til Öræfinga..
25. 4. Fyrir þrjár læknisferðir á ári til Eyjahrepps
og Múla- og Gufudalshreppa.................. ..
26. 5. a. styrkur til Bjðrns Ólafssonar, augniæknis
í Beykjavfk................................................
b. styrkur til sama manns til læknisferðar
kringum landið á helztu viðkomustaði
strandferðaskipanna..................................
27. 6. Styrkur til tannlæknis í Reykjavík............
flyt...

100. »

10,000.

19,250.

100. .

200. »

311. 80

311. 80

2,000. »

2,000. .

4,000. »

269. 90

176. 15

446. 05

208. 33

500. »

708. 33

»

99,775. 51

76

1896.
kr. a.
önnur útgjöldx
a. styrkur til sjúkrahússins í Reykjavík 1,200. *
b. styrkur til sjúkrahússins á Akureyri 400. »
c til einnar yfirsetukonu í Reykjavík
fyrir hana sjált'a .
21. »
d. til náms yfirsetukvenna.................. 4,770. 95
e. til verkfæra handa
yfirsetukonum .... 546. 90

1896.
kr. a.

1897.
kr.
a.

alls.
kr.
a.
99,775. 51

6,941. 85
1,000. •

6,046. 80
1,000.

12,988. 65
2,000.

fluttar..,
1897.
kr. a.

1,200.

u

400.

»

24.

»

3,862. 30
560. 50

f. til undirbunings holdsveikisspítala..........

alls... 114,764. 16
29—33.

Útgjöld til samgöngumála.

29—31.

A. Útgjöld við póststjórnina.

29. 1.

1896.
kr. a.
Laun:
a. handa póstmeistaranum.................... 2,400. »
b. handa póstafgreiðslumönnum................ 6,075. »
c. handa
brjefhirðingamönnum........ 4,147. .

1897.
kr.
a.
2,400.

n

6,075.

»

4,107.

N

1896.

12,622.
30. 2.

Póstflutningur..............

31. 3.

önnur útgjöld:

1897.

»

12,582.

alls.

.

25,204.

.

a. endurgjald
fyrir
skrifstofukostnað
póstmeistarans.... 1,500. » 1,500. »
b. til sama fyrir ábyrgð
á mistalningi l°/00
149. 73
147. 45
c. fæðispeningar
og
*
»
>
ferðakostnaður sama
d. fyrir prentun áýmsu
505. 94 1,302. 12
flyt...

2,155. 67

2,949. 57

105,732. 71

77

fluttar...
e. til áhalda..............
f. lbrjeíberiíReykjavík..........................
fr óviss útgjöld........

1896.
kr. a.
2,155. 67
1,049. 98

1897.
kr. a.
2,949. 57
1,188. 50

50. »
321. 35

50. »
201. 75

1896.
kr. a.

V *77

n

1897.
kr. a.

aiis.
kr.
a.
105,732. 71

4.389. 82

7,966. 82

alls... 113,699.
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í fjáraukalagafrumvarpi l’yrir árin 1896 og 1897 er farið fram á
fjárveiting á þessum upphæðum, er borgaðar hafa verið fram yfir það, sem veitfc
var: 1) til brjefhirðingamanna 1896 og 1897: 147 kr. + 107 kr. =■= 254 kr.;
2) póstflutningur 1896 og 1897: 985 kr. 59 a. + 5,543 kr. 12 a. = 6,528 kr.
71 a.; 3) fyrir prentun 1896 og 1897: 208 kr. 06 a. og 4) til áhalda 1896 og
1897: 338 kr. 48 a.
32. B. Til vegabóta:
a. til verkfræðings til
að standafyrirvegagjörðum.......... ..
b. til flutningabrauta.
c. til þjóðvega..........
d. til fjallvega..........
f. til • brúargjörðar á
Langá..................

1896.
kr.
a.

1897.
kr.
a.

1896.
kr. a.

1897.
kr.
a.

alls.
kr.
a.

3,550. » 3,259. 73
61,604. 46 43,943. 96
28,949. 63 23.598. 79
1,334. » 2,727. 20
"

»

1,000.

»
95,440. 09

74,529. 68 169,969. 77
alls... 169,969. 77

Af gjöldum þessum er i frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1896 og 1897
farið fram á að veita sem viðbót: 1. til flutningabrauta 1896 og 1897 5,550 kr .42 a.
2. til þjóðvega 1896 og 1897 2,548 kr. 42 a.
Til gufubátsferða:
a. iSunniendingafjórðungi og Faxaflóa..
b. í Vestfirðingafjórðungi og á Húnaflóa........................
c. íNorðlendingafjórðungi......................
d. i Austfirðingafjórðungi......................

1897.
1896.
kr. a.
kr. a.
1,500. » 7,500. »

2,400.

»

3,075.

»

6,000.

»

3,000.

»

6,000.

»

4,200.

»

1896.
kr. a.

15,900. »
e. til að mæla innsigling á Hvammsfjörð ..
Eptirstöðvar samkvæmt reikningnum 1897: 1,800 kr.

1897.
kr. a.

ails.
kr. a.

17,775. »
5,332. 63

33,675. »
5,332. 63

al!s...

39,007. 63

78

4—85.

Kirkju- og kennslumál, sbr. fjárl. 13.

34—40.

A. í þarfir andlegu stjettarinnar:

34. a. laun bisknps.............. ....................................
b. önnur útgjöld:
35.
l.til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr.
1880, 1. gr.....................................................
36.
2. til bráðabirgðar-uppbótar fátækum brauðum
37.
3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastipti
38.
4. bráðabirgðar-uppbót á Kvíabekkjar prestakalli í Eyjafjarðar prófastsdæmi..................
39.
5. viðbót við eptirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt
lögum..............................................................
40.
6. endurgjald handa biskupi fyrir skrifstofukostnað................................................... ....

1896.
kr.
a.
7,000. »

1897.
kr.
a.
7,000. i

alls.
kr.
a.
14,000. »

8,420. »
1,950. »
654. 65

8,574. 32
1,975.
658. 65

16,994. 98
3,925. n
1,313. 30

200.

»

200.

»

400.

a

3,000.

•

3,000.

*

6,000.

»

1,000.

»

1,000.

2,000.

>

alls. ♦ ♦

44,633. 28

1896.
kr.
a.
9,200. »

1897.
kr.
a.
9,200. »

alls.
kr.
a.
18,400. »

2,335. 81

2,375. 10

4,710. 91

alls...

23,110. 91

Eptirstöðvar samkvæmt reikningnum 1897: 150 kr. 04 a.
41—42.

B.

41 — 42.

I.

Til kennslumála.
Prestaskólinn.

laun.................................. ............................
1896.
1897.
kr. a.
kr. a.
önnur útgjöld:
1. húsaleigustyrkur
handa lærisvein520. n
um....................
680. »
2. ölmusustyrkur ..
400.
400. »
3. til tímakennslu.
100. »
100. 1»
4. til bókakaupa ..
300. 01
3C0. 1»
5. til eldiviðar og
89. 25
87. 08
Ijósa..................
6. til umsjónar ...
100. »
100. »
7. ýmisleg útgjöld.
257. 80
530. 52
8. til þess að gefa
út kennslubækur
318. 75
handa skólanum
177. 50
9. til að útvega harN
n
250. »
rnonium............

79
At gjðldum þessum er í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1896 og 1897
fanð fram á að veita í viðbót: til ýmislegra útgjalda 1897 280 kr. 52 a.

43—44.

II.

Læknaskólinn.
1896.
kr.
a.

43.

a. laun............................

44.

b. önnur útgjðld:
1. 3 ölmusur, 200
kr. hvor............
2. eldiviður, ljós og
ræsting..............
3. til bókakaupa og
verkfæra............
4. ferðastyrkurhanda
læknaefnum ....
5. húsaleiga handa
8 lærisveinnm..
6. þóknun
fyrir
tímakennslu
í
efnafræði..........
7. til nmbúða og
annars kostnaðar
við ókeypis »klinik......................
8. ýmisleg útgjöld.

45-47.

45.
46.

46.

1897.
kr.
a.

600. »

600. »

127. »

188. 70

499. •

300. »

450. »

300. »

640. »

640. »

100. »

100. »

196. 93
89. 75

111. 31
94. Í5

Hinn lærði skóli.
1896.
a.
kr.
a. laun..............................

3,200. .

1897.
kr.
a.
3,200. »

6,400. .

2,702. 68

2,334. 76

5,037. 44

alls...

11,437.44

1896.
kr.
a.
19,200. 21

1897.
kr.
a.
19,199. 80

alls.
a.
kr.
38,400. 01

2,300. »

2,300. »

4,600. .

1896.
kr.
a.

alls.
kr.
a.

III.

b. aðstoðarfje:
1. handa söngkennaranum....................
600. »
2. handafimleikakennaranum..................
700. »
3. handa dyraverði .. 1,000. .
c. önnur útgjöld:
1. til bókasafns skólana........................
2. til eldiviðar og
Ijósa.......................

1897.
kr.
a.

600. .
700. .
1,000. .

600. »

600. .

994. 06

997. 76

flyt... 1,594.06 1,597.76

43,000. 01

80
1897.
1896.
a.
kr.
a.
kr.
fluttar... 1,591 06 1,597. 76
3. til skólahússinsutan
og innan................
4. til tímakennslu...
5. ölmusur.................
6. þóknun handa lækni
7. ýmisleg útgjöld ..
8. fyrir prestsverk ..
9. til vísindalegra áhalda við kennsluna:
a. í náttúrusögu
b. í eðlisfræði,.
10. til að gefa út
kennslubækur handa
skól'mum..............
11. Til verkfæra við
tilsögn í leikfimi..

1,395.
1,493.
5,000.
100.
1,349.
48

1897.
kr.
a.

alls.
kr.
a.
43,000. 01

11,879. 03

10,726. 61

22,605. 64

alls...

65,605. 65

98
999. 72
75 1,448. 55
» 5,000. »
»
100. ■
22
998. 90
»
48. »

201. 02
397. »

196. 19
337. 49

•

»

4

>

300.

1896.
kr.
a.

Samkvæmt reikningnum 1897 standa eptir 20 a.

48--49.

IV.

Gagnfræðaskólinn á Möðruvötlum.
1896.
kr. a.

48.

a. laun..............................

49.

b. önnur útgjöld:
1. til bóka- ogáhaldakaupa við kennsluna........................
2. til eldiviðar og
ljósa......................
3. tilskólahússinsutan
og innan ..............
4. ýmisleg útgjðld ..
5. til styrkveitingar
námspiltum..........

1897.
kr. a.

400.

396. 65

481. 30

497. 84

197. 03
465. 16

179. 81
495. 39

400.

»

400.

1896.
kr.

a.

1897.
kr.

a.

alls.
kr.

a.

6,600.

»

6,600.

»

13,200.

»

»
1,870.

»

1,943. 49

3,813. 49

alls...

17,013.49

Eptirstöðvar samkvæmt reikningnum 1897: 99 kr. 69 a.
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50—51. V.

Stýrimannaskólinn:
1896.
kr. a.
50. a. laun............................
51. b. önnur útgjöld:
1. til tímakennslu.. 842. 40
2. til áhaldakaupa
o. fl................... 124. 72
3. til eldiviðar og
ljósa.................... 200. .
4. til húsnæðis fyrir
skólann................ 300. »
5. tilaðbyggjaskóla>
hús......................
>
6. ýmislegútgjöld við
>
skólahúsið..........
7. þóknnn til núverandi fastakennara
við skólann fyrir
gjöld í þarfir skól»
ans......................

1897.
kr. a.

1896.
kr. a.
1,800. .

Til annarar kennslu:
1896.
kr. a.
52. a. til kvennaskóla:
1. til kvennaskólans
í Reykjavík.......... 1,800. .
2. til kvennaskólans &
Ytriey.................... 1,200. .
3. til kvennaskólans á
Laugalandi............ 1,200. •
4. til kvennaskólanna
á Ttriey og Lauga1,000. •
landi
5. styrkurtilaðbyggja
sameiginlegan
kvennaskóla fyrir
allt Norðarland.
6. til kvennaskóla á
Austurlandi

alls.
kr.
a.
3,600. .

739. 70
143. 53
200.

.

300.

.
>
>
>

>
1,467. 12

52— 59.

1897.
kr.
a.
1,800. ■

1,383. 23

2,850. 35

alls...

6,450.35

VI.

1897.
kr. a.

1,800.

.

1,200.

.

1,200.

•

2,000.

.

53. b. 1. til barnaskóla í sjóþorpnm og verzlnnarstöðum......................................................
2. til sveitakennara........................................

1896.
kr. a.

1897.
kr. a.

alls.
kr.

5,200.

.

6,200.

.

11,400.

4,500.
5,500.

•
.

4.500.
5.500.

•
»

9,000.
11,000.
31.400.

flyt...
ll

a.

>
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1896.
kr.
54.
55.
56.
57.

c.
d.
e.
f.

58. g.
59. h.

flnttar...
til gagnfræða- og alþýðnskólans í Flensborg
til kennarafræf>8lu.................. ......................
til skóla-iðnaðar kennsln..............................
til kennara í organslætti og sönglist, og til
organsleikara við dómkirkjuna í Keykjavík.
styrkur til þess að semja og gefa út
kennslnbæknr..................................................
til sjera Ólafs Helgasonar til að borga með
aðstoðarkennara við kennsln heyrnar- og
málleysingja....................................................

a.

1897.
kr.

a.

2.500.
2,200.
500.

»
»
.

2,500.
2,200.
500.

»
»
»

1,000.

»

1,000.

»

alls.
kr.
a.
31,400. »
5,000. »
4.400. «
1.000. »
2,000.

»

»

»

»

»

»

»

150.

»

150.

»

300.

.

alls...

44,100

.

Samkvæmt reikningnum 1897 standa eptir 1,000 kr.

60—61,

60.
61.

T i 1 snndkennsln:

a. í Keykjavík................................................
b. til sundkennslu annarsstaðar..................

1896.
kr. a.
200. »
505. 50

1897.
kr. a.
200. »
339. 65
alls...

62—89.

C.

1,245. 15

Til vísindalegra og verklegra fy rirtækja og bókmennta.
1896.
kr. a.

62.

alls.
kr. a.
400. .
845. 15

1897.
kr. a.

1S96.
kr.
a.

1897.
kr.
a.

alls.
kr.

4,950.

4,950.

9,900.

600.

600.

1,200.

1. Til landsbókasafnsins:
a. Iaun bókavarðar .. 1,000. » 1,000. »
b. til að aðstoða bókavörð......................
700. •
700. »
c. íyrir bækur, handrit
o. s. frv................. 2,500. » 2,500. »
d. til eldiviðar og
áhalda m. m.........
450. » 450. »
e. brunabótagjaldfyrir
safnið........ ....
300. » 300. »

63. ‘2. til amtsbókasafna Vesturamtsins, Norðuramtsins og Austuramtsins............................
flyt...

11,100.

a.

83
1896.
kr.

1897.
kr.

a.

a.

alls.
kr.
11,100.

*
•

4,000.
1,500.

fluttar...
1896. 1897.
kr.
kr.
64. 3a. til deildar hins íslenzka
BókmenntaQelags í Reykjavík 1,500.
b. til deildar hins íslenzka
Bókmenntafjelags í Kaupmannahöfn............................
500.
65.
66.

67.

68.
69

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

1,500.

500.

4.
5.
a.
b.
c.

til fjóðvinafjelagsins......................................
til forngripasafnsins:
til forngripakaupa og áhalda 1,000. 1,000.
til umsjónar........................
400.
400.
persónuleg viðbót fyrir núverandi unnsjónarmann........
150.
•
d. fyrir að semja skrá yfír safnið
og búa hana til prentunar..
•
•

6. Styrkur til kennara Benedikts Gröndals til
að halda áfram myndasafni yfir íslenzk dýr
og til að semja þjóðmenningarsögu Norðurlanda o. s. frv................................................
7. til að vinna að textaútgáfu á íslenzku fornbrjefasafni......................................................
8. styrkur til kennara f>orv. Thóroddsen til
kostnaðar við jarðfræðisrannsóknir og við
safn til jarðfræðislýsingar íslands..............
9. til fornleifafjelagsins......................................
10. til náttúrufræðisfjelagsins ............................
ll. styrkur handa tveimur mönnnm til að búa
sig undir að verða dýralæknar á íslandi...
12. styrkur til cand. mag. Boga Melsteð til að
safna til sögu íslands....................................
13. til sjera Matthíasar Jochumssonar..............
14. til þorsteins Erlingssonar..............................
15. til stórstúku Goodtemplaa á íslandi til eflingar binaindis...............................................
16. til Skúla Skúlasonar til að læra myndasmíði................................................................
17. til þórarins B. þorlákssonar til fullkommunar
í málverkalist.................... ............................
18. til rektors Jóns þorkelssonar til að gefa út
orðasafh..........................................................
flyt...

2,000.
750.

•
•

2,000.
750.

1,550.

•

1,400.

800.

•

800.

»

1,600.

800.

•

800.

•

1,600

1,000. »
300. »
500. »

2,000.
600.
1,000.

•

1,600.

600. .
600. .
600. •

600. •
600. »
600. »

1,200.
1,200.
1,210.

800.

.

800.

•

1,600.

500. •

500.

•

1,000.

500. .

500. »

1,000.

300. .

300. »

600.

1,000. •
300. .
500. .
1,100. .

500.

2,950.

35,750.

84
1897.
kr. a.

1896.
kr. a.
80. 19.
81. 20.
82. 21.
83. 22.

84. 23.

flnttar...
til að prenta endnrskoðaða handbók............
til cand. Bjarna Sæmundssonar til fiskiveiðarannsókna....................................................
til Einars Jónssonar frá Galtafelli til að
læra myndasmíði................ ............................
styrkur til Magnúsar þórarinssonar & Halldórsstöðum í jdngeyjarsýslu til að setja á
stofn anknar og endurbættar tóvinnuvjelar
á Húsavik........................................................
til að rannsaka hafnir og þrantalendingar
meðfram suðurströnd landsins.

•

134. 85

ails.
kr. a.
35,750. .
134. 85

800. »

800. .

1,600.

.

500. »

500. .

1,000.

.

»

1,200. »

1,200. »

___________________
alls... 39,684.85

85. Til skyndilána handa embættismönnum og lögboöinna fyrirframgreiðslna, sbr. fjárl. 14. gr.,
hafa gengið 1896 .........................................................................
4,557 kr. 69 a.
1897 ...............................................................................................
5,484 — 93 —
als...

86.

10,042 kr. 62 a.

Til eptirlanna, styrktarfjár o. fl., sbr. Qárl. 15. gr.,
hafa gengið 1896 .........................................................................
1897 ..............................................................................................

44,294 — 08 —

alls...

87,483 kr. 12 a.

43,189 kr. 04 a.

Eptirstöðvar samkv. reikn. 1897: 326 kr. 89 a.
87.

Til óvissra útgjalda, sbr. fjárl. 16. gr.,
hafa gengið 1896.............................................. ...........................
1897 ...............................................................................................

1,063 kr. 54 a.
1,007 — 81 —

alls...

2,071 kr. 35 a.

88. Gjöld samkvæmt fjárankalögum og nýjnm lögnm,
hafa verið 1896............................................................................. 106,199 kr. 11 a.
1897............................................................................................... 109,953 — 23 —
alls... 216,152 kr. 34 a.
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89. Tekjuafgangur á fjárhagstímabilinu.
Samkvæmt reikningunum fyrir árin 1896 og 1897 hafa tekjurnar numið:
1896 ........................................................ ...................................... 771,588 kr. 57 a.
1897 .............................................................................................. 768,267 — 45 —
alls.. .1,539,856 kr. 02 a.
Gjöldin hafa alls numið 1896.................. 686,529 kr. 64 a.
og 1897.................. 716,033 — 61 -----------------------------1,402,563 — 25 —
Tekjuafgangur... 137,292 kr. 77 a.

Frumvarp tíl fjáraukalaga
fyrir

árin 1896 og 1897.
(Lagt fyrir alþingi 1899).
1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í fjárlögunum fyrir árin 1896 og 1897,
veitast 16,132 kr. 22 aurar til gjalda þeirra, sem talin eru S 2.-4. gr. hjer á eptir.
2. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í 10. gr. C. 9. fjárlaganna til vitans á
Eeykjanesi veitast:
Við liðinn f.

Til viðhalds á húsum og áhöldum 1896 ................

423 kr. 61 au.

3- grSem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 12. gr. fjárlaganna til samgöngumála
veitast:
Undir A.

Til útgjalda við póststjórnina.

Við liðinn 1. c.

Handa brjefhirðingamönnum:

1896 .........................................................................................
1897 .........................................................................................
ílyt...

147 kr. » au.
107 — . 254 kr.

> au.

86
flattar...
Við liðinn 2.

254 kr.

* au.

Póstflutningur:

1896 ........................................................................................ 985 — 59 1897 ........................................................................................ 5,543 — 12 Við liðinn 3.

Önnur útgjöld:

Við d. fyrir prentun A ýmsu 1896 og 1897.................... 208 — 06 Við e. til áhalda 1896 og 1897 ..................................... 338 — 48 Undir B.

Til vegabóta:

b. til flutningabrauta 1896 og 1897...................................... 5,550 — 42 c. til þjóðvega 1896 og 1897 ............................................... 2,548 — 42 alls... 15,428 kr.09 au.
4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í ljárlögunnm, 13. gr. B. 1. b. til annara
útgjalda við prestaskólann veitast:
Við liðinn 7.

Ýmisleg útgjöld 1897 .............................................

280 kr. 52 au.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Að því er snertir upphæðir þær, er ræðir um í hinum einstöku greinum frumvarpsins, skal til skýringar vísað sumpart til athugasemdanna við reikningslagafrumvarpið
fyrir árin 1896 og 1897, sumpart til athugasemda yfirskoðunarmanna landsreikninganna,
svara landshöfðingja til þeirra og tillaga endurskoðunarmanna.

Frumvarp til fjáraukalaga
fyrir

árin 1898 og 1899.
(Lagt fyrir alþingi 1899.)
1- gr.
Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í fjárlögunum fyrir árin 1898 og 1899
smbr. lög nr. 2, 4. febrúar 1898, 1. gr.„ veitast 17,721 kr. 50 aurar til útgjalda þeirra,
sem getið er um í 2.—4. gr. hjer á eptir.
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2. gr.
Sem viðbót við fje það, er talið er í fjárlögnnum 10. C. 7., staflið d, nr. 5 til
að byggja íbúðarhús handa vitamanni við Skagatáarvitann veitast 700 kr.

3- gr.
Sem viðbót við ije það, sem talið er í fjárlögunum, 12. gr. B. til vegabóta veitast:
1) Við 4. lið til flutningabrauta...........................................
2) Við 5. lið til þjóðvega....................................................
alls...

10,000 kr. » au.
221 — 50 10,221 kr. 50 au.

4. gr.
Sem viðbót við fje það, sem talið er í 1. gr. laga 4. febrúar 1898 um útbúnað og
ársútgjöld spítala handa holdsveikum mönnum, sbr. 8. liðí 21. gr. fjárlaganna 1898 og 1899,
veitast 6,800 kr.

Athugaseindir við lagafrumvarp þetta.
Við 2. gr.
í fjárlögunum 1898—99, 10. gr. 7. d, nr. 5 voru veittar 1500 kr. til að byggja
íveruhús handa vitaverði við vitann á Skagatá; var svo í febrúar í fyrra opinberlega skorað
á menn að gera boð til byggingar húss þessa. En enginn bauðst til vinnunnar og menn
er til þekktu sögðu að eigi myndi vera hægt að byggja þess konar hús fyrir minna en
2,200 krónur. Var þá ákveðið að fresta byggingunni þangað til veitt væri fje það er á
vantaði.
En næsta sumar reyndist ógjörningur að fresta því lengur að byggja húsið. því
vitavörður sá, er skipaður hafði verið til þessa starfa, fjekkst með engu móti til að halda
áfram starfa sínum, nema hann fengi íveruhús áður en vetraði. það hefði orðið erfitt og
nm leið miður æskilegt í sjálfu sjer að fá annan vitavörð í stað þess sem nú er, sem hefúr
verið duglegur og áreiðanlegur í stððu sinni; ennfremur virtist það í sjálfu sjer öldungis
fráleitt að ætlast til þess af honum eða nokkrum öðrum vitaverði að þeir byggju í varðstofu þeirri er vitanum fylgir, ásamt með heimilisfólki sfnu. Var því samið við trjesmiö
um að byggja timburhús, 10 álna langt og 8 álna breitt fyrir 1300 kr. gjald, og þar að
auki var grunnundirstaðan, sem ásamt kjallara kostaði 200 kr., samtals þær 1500 kr., sem
veittar höfðu verið. En þó má eigi telja að húsið sje fúllgjört eins og það hefur verið
byggt fyrir þetta fje, þar eð það meðal annars er ómálað bæði utan og innan, loptið
óklárað og loks verður að járnklæða það að utan. Sami trjesmiður hefur nú skuldbundið
sig til að vinna það sem eptir er og fullejöra húsið fyrir 700 krónur og er því hjer farið
fram á að fá það fje veitt.
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Við 3. gr. 1.
í fjárlögunum eru í 12. gr. B. veitt til flutningabrauta:
árið 1898 ........................................................................ ..........................
— 1899 ...................................................................................................

kr.
27,000
18,000
45,000

Af fje þessu hefur verið notað 1898:
kr.
a. til flutningabrautar fram Eyjafjörð samkvæmt ákvæðum
tjárlaganna, rúmlega................................ ............................
b. til viðhalds núverandi flutningabrauta, hjer um bil ....
o. til flutningabrautar frá Eyrarbakka til Selfoss samkvæmt
umræðum á alþingi, hjer um bil .............................. ..

14,000
7,000
11,000
32,000

Standa þá eptir...

13,000

Af þeim ganga til viðgjörðar á flutningabrautinni frá
Reykjavík til Rangárvallasýslu hjer um bil ....................

7,000

Eptirstöðvar um...

6,000

er ætlast til að notaðar verði til flutningabrautarinnar frá Eyrarbakka til Selfoss, en þar
eð eigi mun vera hægt að fullgjöra braut þessa fyrir minna fje en 16,000 krónur, vantar
10,000 krónur ef hana á að fullgjöra í ár. Nú er það mjög þýðingarmikið fyrir hjerað
það, er hlut á að máli, að flutningabrautin fuligjðrist svo fljótt sem auðið er, og hins
vegar bezt vegna vegagerðarinnar sjálfrar, að það sem á vantar sje fullgjört í einu; er
því stungið upp á að veita þessar 10,000 kr. sem viðbót við fje það, sem veitt er til
flutningabrauta.
Við 3. gr. 2.
Eins og mönnum mun kunnugt, fór A. P. Hanson verkfræðingur í sumar er Jeið
rannsóknarferð að tilblutun Stóra norræna ritsímafjelagsins til þess að komastaðraun um,
hvar hentugast væri að leggja ritsíma, sem lagður kynni að verða frá Seyðisfirði yfir Akureyrí og Stað í Hrútafirði til Reykjavíkur. Að beiðni hans fjekk amtmaðurinn í Norðurog Austuramtinu og sýslumaðurinn í Norðurmúlasýslu honum tvo fylgdarmenn, er nákunnugir voru þar uœ slóðir, sem ráðanauta, ekki að því er snerti það að velja leið fyrir ritsímann,
heldur vegna þess, að ef til vill þyrfti að breyta um póstvegu þá, sem nú eru, þar eð fyrnefndur verkfræðingur áleit, að sumstaðar yrði að setja þá í samband við ritsímann, eða
aö af honum myndi leiða breytingar á þeim, ef hann yrði lagður. En að ritsímalagningin
muni í raun og veru gjöra yfirgripsmeiri vegabætur nauðsynlegar eða að öllum líkindum
hafa þær I för með sjer, hefur eigi þótt svo óyggjandi, að hægt væri að álíta heimild fyrir
því að greiða kostnað þann, þótt lítill sje, er stafað hefur af hluttöku þessara tveggja
manna í rannsóknarferðinni, af Qe því í íjárlögunum, er veitt er til þjóðbrauta. En þar eð
hins vegar má ætla, að ferð þessi komi að notum framvegis við vegagjörðir á kostnað
landssjóðs, og hlutaðeigandí embættismenn hafa, hvernig sem á er litið, haft talsverðar
ástæður til að ætla, að þeir eins og á stóð gætu tekið á sig ábyrgðina á því að greiða
kostnað þennan fyrirfram, þá er hjer farið fram á að fá fjáraukaveiting fyrir þessum 221 kr.
50 aurum.
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Við 4. gr.
Við útbúnað á holdsveikraspítalanum f Laugarnesi varð það ljóst, að þær 16,000
krónur, er ætlaðar voru til þess samkvæmt lögum nr. 2, 4. febrúar 1898, hrukku ekki til;
spítalastjórnin sótti því síðastliðið haust um, að henni væru fengnar 4000 kr. til umráða
umfram fje það, sem veitt hafði verið, upp á væntanlega viðbót í fjáraukalögum. Landshöfðingi mælti með umsókn þessari, enda var hún og rökstudd að fullu af skírteinum
þeim er með fylgdu, og fjellst ráðaneytið því á hana, þar eð nauðsyn bar til þess að
útgjðld þessi væru þegar í stað greidd vegna starfa spítalans.
En á meðan verið var að útvega húsmuni þessa og eptir að þeir voru komnir,
varð sú raun á, að áætlun sú yfir útgjöldin, sem gjörð hafði verið, var of lág, og að enn
þá var þörf á 2,800 kr. til að útvega hluti, sem með öllu var nauðsynlegt að fá. Samkvæmt öllum skýrslum þeim, sem fram komu og alþingi mun gefinn verða kostur á að
kynna sjer, varð ráðaneytið að telja það nauðsynlegt, að gjöld þessi hin síðartöldu væru
og greidd, þar eð það var augljóst, að áætlun sú, sem fyrst var gjörð, hafði hvorki tekið
allt með, sem þörf var á, nje áætlað nægilega hátt kaupverð á ýmsu, og því er hjer farið
fram á að veita báðar þessar upphæðir, 6,800 kr. samtals, sem viðbót við það, sem áður
hefúr verið sagt.

Frumvarp til laga
um

breyting á 48. gr. i tilskipun 4. maí 1872 um sveitastjórn á Islandi.
(Lagt fyrir alþingi 1899.)
Amtmaðurinn f suður- og vestur-amtinn getur, ef amtaráð vesturamtsins leyfir
ikveðið að fnndir þess sjeu haldnir 4 amtmannssetrinu í Reykjavík.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samkvæmt tilskipun 4. maí 1872, 48. gr, er hinn venjulegi stefnustaður amtsráðsins á amtmannssetrinu, ef það er innan takmarka amtsins, að öðrum kosti ákveður
amtmaður stefnustað í sjálfu amtinu. Hjer er farið fram á að rýmka um ákvæði þes-i
hin síðast nefndu að því er snertir vesturamtið, þannig að, ef amtsráð leyfir, sje líka hægt
að halda fundi þess A amtmannssetrinu í Reykjavík.
12
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Frumvarp þetta er til orðið samkvæmt óskum, er hlutaðeigandi amtmaður og
amtsráð hafa í ljósi látið, þareð amtsráðsmönnum er það í raun og veru, með samgöngum
þeim, sem nú eru, þægilegast, að samkomustaður þeirra sje í Reykjavík. Við meðferð
á málum er það og haganlegra að halda fundi á amtmannssetrinu, þar sem upplýsingar
þær úr skjalasafni amtsins eru við hendina, er á þarf að halda.

Frumvarp til laga
um
r

skipun læknislijeraða á Islandi og íl.
(Lagt fyrir alþingi 1899.)

1. gr.
1.

Islandi skal skipt í 42 læknishjeröð, þau er hjer segir:
Reykjavíkur hjerað: Reykjavíkur kaupstaður, Seltjarnarness, Bessastaða, Garða
og Mosfells hreppar.

2.

Keflavíkur hjerað:

3.

Kjósar hjerað: þingvallahreppur, Hvalfjarðarstrandarhreppur út fyrir Hrafnabjörg og Kjósarsýsla nema Mosfellshreppur;

4.

Skipaskaga hjerað: Hvalfjarðarstrandarhreppur inn íyrir Ferstiklu og hinir 4
syðstu hreppar Borgarfjarðarsýslu;

5.

Borgarfjarðar hjerað: hinn hluti Borgarfjarðarsýslu og Mýrasýsla austan Langár;

6.

Mýra hjerað: hinn hluti Mýrasýslu og Hnappadalssýsla;

hinir 6 hreppar Gullbringusýslu;

7. Olafsvíkurhjerað: syðri hluti Snæfellsnesssýslu frá Straumfjarðará að Búlandshöfða;

8. Stykkishólms hjerað: hinn hluti Snæfellsnesssýslu; læknirinn í hjeraði þessu
er ennfremur skyldur, þegar því verður við komið og þess er loitað, að vitja sjúklinga í Fellsstrandarhreppi vestan Kjallaksstaðaár og Skarðsstrandarhreppi sunnan
Ballarár, ásamt eyjunum í þessum hreppi, nema Rauðseyjum, Rúfeyjum og Akureyjum;

9.

Dala hjerað:

Dalasýsla nema Rauðseyjar og Rúfeyjar;

10. Reykhóla hjerað: Geiradals, Reykhóla og Gufudals hreppar; læknirinn í hjeraði
þessu er ennfremur skyldur, þegar þess er leitað og þvi verður við komið, að vitja
sjúklinga í Múlahreppi og á Hjarðarnesi;

11.

Flateyjar hjerað: Flateyjarhreppur, Rauðseyjar og Rúfeyjar í Dalasýslu, Múlahreppur og Hjarðarnes að Vatnsfirði; læknirinn í hjeraði þessu er ennfremur skyldur,
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þegar því verftur komift vift og þess er leitaft, að vitja sjúklinga í Barðastrandarhreppi
milli Vatnsdalsár og Hagavaðals;
12.

Barðastrandar hjerað: Barðastrandarsýsla fyrir vestan Vatnsdalsá;

13.

þingeyrar hjerað: Vestur-ísafjarðarsýsla;

14.

ísafjarðar hjerað: ísafjarðar kaupstaður ásamt Eyrar, Holts og Súðavíkur
hreppum og Vigur í ögurhreppi;

15. Nauteyrar hjerað:
Qalla hreppar;

Ögurhreppur nema Vigur, Keykjarfjarðar, Nauteyrar og Snæ-

16.

Hesteyrar hjerað:

Grunnavíkur og Sljettu hreppar;

17.

Steingrímsfjarðar hjerað; Nyrðri hluti Strandasýslu að Ennishöfða;

18.

Hrútafjarðar hjerað: Óspakseyrar og Bæjar hreppar í Strandasýslu, StaftarTorfastaða (Fremri- og Ytri) og Kirkjuhvanims hreppar í Húnavatnssýslu.

19.

Blðnduós hjerað:

20.

Sauðárkróks hjeraft:
Hofs hreppar;

21.

Seilu hjerað: Seilu, Lýtingsstaða og Akra hreppar í Skagafjarðarsýslu og Svartárdalur í Húnavatnssýslu;

22.

Siglufjarðar hjerað: Fells og Holts hreppar í Skagafiarðarsýslu, og Hvanneyrar
og þóroddsstaða hreppar í Eyjafjarðarsýslu. Læknirinn í hjeraði þessu er ennfremur
skyldur til að vitja sjúklinga í Grímsey, þegar þess er leitað og því verður við
komið;

23.

Hðfðahverfis hjerað: Svarfaftardalshreppur og Arnarneshreppur inn að Hillum
f Eyjafjarðarsýslu, Grýtubakkahreppur og Hálshreppur norðan við Hálssókn í þingeyjarsýslu;

24.

Akureyrar hjerað: hinnhlutiEyjafjarðarsýslu, nemaGrímsey, og Svalbarðsstrandarhreppur í þingeyjarsýslu. Læknirinn í hjeraði þessu er skyldur til, þegar þess
er leitað og því verður við komið, að vitja sjúklinga í þeim hluta Höfðahverfishjeraðs,
sem er aft vestanverfiu við Eyjafjðrð;

25.

Reykdæla hjerað: Hálshreppur út að Drafíastaðasókn, Ljósavatnshreppur ofan
fyrir þóroddsstað, Reykdæla og Skútustaða hreppar.

hinn hluti Húnavatnssýslu, nema Svartárdalur;
Skefilsstaða, Sauðár, Staðar, Rípur, Viðvíkur, Hóla og

26. Húsavíknr hjerað: Grimsey í Eyjafjarðarsýslu,
þóroddsstað, Aðaldæla og Húsavíkur hreppar;

Ljósavatnshreppur upp undir

27.

Axarfjarðar hjerað: Kelduness, Fjalla og Skinnastaða hreppar og Presthólahreppur að Skinnalónsheiði;

28.

þistilfjarðar hjerað:

Hinn hluti Norður-þingeyjarsýslu;
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29.

Vopnafjarðar hjerað: Skeggjastaða og Vopnafjarðar hreppar. Læknirinn í
hjerað þessu er skyldnr til að vitja sjúklinga í Möðrudal og Víðidal, þegar hans er
vitjað og því verður við komið;

30. Hróarstunguhjerað: Jökuldalshreppur beggja meginn Jökulsár upp að Gilsá,
Hlíðar, Tungu, Hjaltastaða, Eiða og Borgarfjarðar hreppar;
31.

Seyðisfj arðar hjerað: Seyðisfjarðar kaupstaður ásamt Loðmundarfjarðar, Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar hreppum;

32.

Fljótsdals hjerað: Jökuldalshreppur fyrir ofan Gilsá, beggja megin Jökulsár, að
meðtaldri Jökuldalsheiði, Möðrudal og Víðidal, Fella, Fljótsdals, Skriðdals og Valla
hreppar:

33.

Reyðarfj arðar hjerað:

34.

Fáskrúðsfjarðar hjerað: Fáskrúðsfjarðar og Breiðdals hreppar;

35.

Berufjarðarhjerað:

36.

Hornafjarðar hjerað:

37.

Síðu hjerað:

38.

Mýrdals hjerað: Hvamms og Dyrhóla hreppar í Skaptafellssýslu og báðir Eyjafjalla hreppar í Rangárvallasýslu;

39.

Vestmannaeyja hjerað;

40.

Rangár hjerað: Rangárvallasýsla nema Austur- ogj Vestur-Eyjafjallahreppar;

41.

Grímsness hjerað: Skeiða, Gnúpverja, Hrunamanna, Biskupstungna, Grímsness
og Grafnings hreppar í Árnesssýslu;

42.

Eyrarbakka hjerað: hinn hluti Árnesssýslu nema'þingvallahreppur.

Reyðarfjarðar og Norðfjarðar hreppar;

Beruness og Geithellna hreppar;
Austur-Skaptafellssýsla;

Vestur-Skaptafellssýsla frá Skeiðarársandi að Mýrdalssandi;

Vestmannaeyjasýsla;

Landshöfðingi getur eptir tillögum hlutaðeigandi sýslunefndar eða sýslunefnda gert
breyting á takmörkunum milli hinna einstöku læknishjeraða, og verða læknar að sætta sig
við þá breyting endurgjaldslaust.
Nú er bjeraðslæknis vitjað úr öðru hjeraði til konu í barnsnauð eða í öðru jafhbrýnu tilfelli, fyrir þá sök, að hægra er til hans að ná en hlutaðeigandi læknis, og hefir
hann þá sömu skyldur eins og hjeraðsbúi hans ætti í hlut.
2. grein.

í hvert læknishjerað skal skipa hjeraðslækni, og er hann skyldur til að setjast að
f þeim hluta hjeraðsins, sem landshöfðingi á kveður, eptir að búið er að leita um það álits
hlutaðeigandi sýslunefndar eða sýslunefnda. Nú er lækni skylt að búa utan verzlunarstaðar,
og skal hlutaðeigandi sýslunefnd eða sýslunefndir þegar útvega honum aðsetursstað, en
ábýlisjörð svo fijótt sem unnt er, ef hann óskar þess. Landsstjórnin skal leggja til Iandssjóðsjarðir fyrir læknissetur, þar sem því verður viðkomið.
Hjeraðslæknarnir í Reykjavíkur, ísafjarðar, Akureyrar og Seyðisfjarðar hjernðum
skulu vera búsettir í þeim kaupstað er hjeraðið er kennt við. Hjeraðslæknirinn í Reyðarfjarðarhjeraði skal vera búsettur á Eskifirði og hjeraðslæknirinn í Barðastrandarhjeraði á
Patreksfirði.
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Gf opinber sjúkrahús eru á þeim stað er hjeraðslæknirinn býr, eða síðar verða reist
þar, skal hann skyldur að takast á hendur lækniseptirlit við hús þessi án sjerstakrar
þóknunar, sama er um sóttvarnarhús þan, er getur um í lögnm nr. 30, 17. desember 1875,
smbr. lög nr. 32, 18. desember 1897.
3. grein.
Að því er lann snertir, er læknahjeruðunum skipt f 4flokka: í 1. flokki ern launin 1,900 kr., í 2. 1,700 kr., í 3. 1,500 kr. og í 4. 1,300 kr.
í 1. flokki eru Keykjavíkur, ísafjarðar, Akureyrar og Seyðisfjarðar hjernð.
í 2. flokki eru Keflavíkur, Barðastrandar, Blönduóss og Sauðárkróks hjeruð.
í 4. flokki eru Kjósar, Mýra, Nauteyrar, Seilu, Fáskrúðsíjarðar, Flateyjar, Vestmannaeyja, Axarfjarðar og þistilfjarðar hjeruð.
í 3. flokki eru öll hin læknishjeruðin.
Lannin greiðast úr landssjóði.
Hafi nokkur hjeraðslæknir, er nú er skipaður í fast embætti, hærri laun (að meðtöldum húsaleigustyrk og embættisjörð), en honnm bæri eptir lögnm þessum, heldnr hann
því, sem fram yflr er, sem viðbót fyrir hann sjálfan. þegar læknisembættið losnar, skal
embættisjörðin lögð til landssjóðs.
þangað til smámsaman er búið að skipa hjeraðslækna í hin nýju embætti, skal læknahjeraðaskipting sú, sem nú er, haldast, að því leyti er snertir þau embætti.
Hjeraðslæknar þeir, sem nú eru í embættum, verða endurgjaldslaust að sætta sig
við hverja breyting, sem verður á hjeruðum þeirra eptir lögum þessum.
4. grein.
þegar ekki er samið fyrir fram við lækna um borgun fyrir læknisstörf, svo sem
um vissa þóknun á ári, þá ber þeim, hvort sem er fyrir læknisstörf í þarfír hins opinbera
eða einstakra manna, þessi borgnn:
1) þegar leitað er ráða til þeirra heima eða þeir vitja sjúklinga eigi lengra en
Vio úr mílu frá bústað sínum, eins þó þeir um leið gefi út læknisfyrirsögn,
geri lítils háttar skurði og bindi um, dragi út tönn.nái þvagi af manni eða
því um líkt................................................................................................ .............
1 kr.
Komi sjúklingurinn eptir umtali við lækninn þri8var eða optar þar á eptir
til hans eða vitji læknirinn sama sjúklings þrisvar eða optar, færist borgunin
niður um helming.
Sje læknis leitað frá kl. 11 e. h. til kl. 6 f. h., tvöfaldast borgunin.
2) Fyrir ferð læknis á skip, er liggur á höfn...................................................... .
4 —
3) Fyrir að kippa í lið, stinga á manni eða taka fingur af eða tá....................
2 —
4) Fyrir að binda um beinbrot................................................................................
3 —
5) Fyrir að taka af stærri limi, eða gera þvílíkan meiri háttar líkamsskurð ..
8 —
6) Fyrir að hjálpa sængurkonum raeð verkfærum................................................
4 —
7) Fyrir að hjálpa sængurkonum án verkfæra
................................................
4 —
Fyrir önnur verk lækna skal borga eptir tiltölu við það, sem hjer er talið.
þurfi læknir aðstoðar við hina meiri háttar líkamsskurði, skal að auki greiða sanngjarna borgnn fyrir þá aðstoð.
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eða
1)
2)

3)

4)

5)

5. grein.
Fyrir stðrf í þarfir heilbrigðis- og rjettargæzlu, ber lækni, hvort sem hið opinbera
einstakir menn leita hans:
Fyrir líkskoðnn........ ............................................................................................
2 kr.
Fyrir nppskurð á líki............................................................................................. 16 —
Hjálpist fleiri læknar að en einn við líkskurðinn, skiptist borgunin jafnt á
milli þeirra.
Fyrir •kemiska* eða •mikroskopiska* rannsókn, er nm eitrun er að ræða, ásamt skýrslu um málið........ .................................................................................
4 —
þegar lík er skorið npp, skal þó ekkert greiða fyrir slíka rannsókn sjerstaklega.
Fyrir að rannsaka heilsnfar manns, eðli sjúkdóms, geðveiki, getnaðarhæfileika,
hvort barn sje fullburða, eða því um líkt..........................................................
3 —
Sjeu fleiri en einn rannsakaðir á sama stað og í sama tilefni, skal þó aðeins
greiða 2 kr. fyrir hvern þeirra.
Fyrir að rannsaka sjóskemmdar vörur, meððl, matvæli, hús eða því nm líkt,
ásamt vottorði.............. ............................................................................................
3 —
Ef meira en 5 stundir ganga til starfsins, skal greitt tvöfalt gjald.

6. grein.
Verði læknir að takast ferð á hendnr til þess að leysa af hendi stðrf sín í þarfir
hins opinbera eða einstakra manna, skal sjá honum fyrir flntningi ókeypis og sem beinasta leið að hægt er, og greiða honnm ennfremur auk borgunar eptir 4. og 5. grein 3 kr.
fyrir hverjar 12 stnndir, sem hann er á ferð, eða að læknisstðrfum, og að þvi skapi fyrir
kafla úr 12 stundum. Sjái hann sjer sjálfnr fyrir farkosti, skal endurgjalda honnm það,
eptir því sem tíðkast í því byggðarlagi.
7. grein.
Lög 15. október 1875 nm aðra skipnn á læknahjerððum á íslandi og fleira eru
úr gildi numin.
8. grein.
Lðg þessi öðlast gildi 1. janúar 1900.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Að því er snertir ástæður þær, er gáfu tilefni til þess, að frumvarp til laga nm
skipun læknahjeraða á íslandi og fl., er alþingi samþykkti 1897, náði ekki staðfestingu
konungs, skal vísað til brjefs frá stjórnarráði íslands til landshðfðingja, dags. 13. jan. 1898,
sem prentað er í B. deild stjórnartíðindanna 1898, bls. 9—10. Eins og sjá má af brjefinu,
voru einungis ákvæðin um sjerstakar eptirlaunareglur fyrir lækna, sem sett voru í 3. grein
frumvarpsins og frábrugðnar voru reglum þeim, er almennt gilda um eptirlaun embættismanna,
því til fyrirstöðu að frumvarpið yrði að lögum. þau ákvæði eru því ekki sett í lagafrumvarp
þetta, og hin almennu íslenzku eptirlaunalðg ná því til embættislækna þeirra, er ræðir
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um f því. Að ððru leytí er frumvarpið alveg samhljóða því frumvarpi, er alþingi
samþykktí, að undanteknum fáeinum lítilsháttar breytingum, er fajer skal gjðrð grein
fyrir.
Með því að verzlunarstaðurinn Seyðisfjðrður er nú kaupstaður, er Seyðisfjarðarhjerað í 1. gr. táknað í samræmi við það.
Lagt er til, að á öllum hjeraðslæknum hvíli sú skylda, sem síðasti hluti 2. greinar þingfrumvarpsins ákvað að hvfla skyldi á nokkrum þeirra, sem sje að þeir án sjerstaks
endurgjalds hafí umsjón með opinberum sjúkrahúsum, sem eru eða reist kynnu að
verða á þeim stað, sem þeir búa.
það virðist því næst miður heppilegt, að þingið í 4. og 5. grein frumvarps síns f stað
hinna fðstu taxta, sem stungið var upp á í stjórnarfrumvarpinu frá 1897, hefur sett sumstaðar
takmarkataxta án þess þó jafnframt að gjðra ákvæði um, hver skuli tiltaka borgunina innan
hinna fastsettu takmarka, ef ágreiningur verður milli hlutaðeiganda, því að eigi virðist tiltækilegt að skjóta slíknm málum til dómsstólanna. En þar sem heldur ekki er auðið að benda
á annað vald, er hagkvæmt væri að láta skera úr þeim málum, þá er það lagt til, að vikið sje
aptur að hinum föstu tðxtum stjórnarfrumvarpsins. þar af leiðir þarnæst, að óhjákvæmilegt er að
taka upp aptur ákvæði stjórnarfrumvarpsins í 5. gr. nr. 5 um borgunina fyrir þau stðrf,
er þar um ræðir, er þau taka langan tfma.
Loks er ennfremur orðunum »og að því skapi fyrir styttri tíma« í 6. grein breytt
í: «og að því skapi fyrir kafla úr 12 stundum*, þareð það er í samræmi við ákvæði það,
er þingið gjðrði, að dagpeningarnir skuli vera allt að 3 kr. fyrir 12 stunðir.

Frumvarp til laga
um

viðauka vitT lög 13. apríl 1894 um vegi.
(Lagt fyrir alþingi 1899).

Veg skal leggja frá verzlunarstaðnum Borgarnesi í Mý.asýslu yfir Langárfoss og
Brúarfoss til Stykkishólms á kostnað landsjóðs samkvæmt reglum þeim, er gilda um þjóðvegi, og svo að fullnægt sje krðfum þeim, er gjörðar eru til slíkra vega.
Jafnóðum
og vegurinn verður lagður, skal viðhald hans kostað af sýsluvegasjóðum hlutaðeigandi sýslna

Athugasemdir vií lagafrumvarp þetta.
Tilefnið til þessa frumvarps er bænarskrá frá sýslunei'ndinni í Mýrasýslu til amtsráðsins í Vesturamtinu, er formaður þess síðan sendi landshðfðingja ásamt meðmælum
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amtsiáðsins. í henni er farið fram á, að stjórnin hlutist til um, að lagt verði fyrir alþingi
1899 frumvarp til laga um að á kostnað landssjóðs verði lagður þjóðvegur frá Borgarnesi
norðvestur yfir Mýrarnar og að endastöð hans sje annaðhvort Stykkishólmur eða Búðir.
Alþingi mun verða gefið tækifæri á að kynna sjer bænarskrá þessa, en í henni er gjörð
ýtarleg grein fyrir nauðsyninni á þessari vegalagningu.
Ef vegur, eins og sá, sem hjer er farið fram á, yrði lagður frá Borgarnesi hjer
um bil miðja vega gegnum allan suðvesturhluta Mýrasýslu vestur yfir Hítará, og látinn
þaðan af falla saman við póstveginn frá Beykjavík til Stykkishólms, þá getnr enginn efi leikið
á því, að hann mundi verða til mjög mikilla samgöngubóta á þessu svæði, þar sem vegir
eru sem stendur mjög slæmir. Enn er enginn vegur, kostaður af landsjóði, yfir hið mikla
svæði milli Norðurár og Hítarár, er nær yfir 3 stóra hreppa, og mælir sanngirni með
því, að landssjóður styrki sýslnvegasjóð til að leggja í fyrstu þessa aðalleið, er aðra minni
vegu mætti leggja út frá um sveitirnar í kring, og sýslunni er um megn að leggja.
þessu til stuðnings skal það sjerstaklega tekið fram, að um þenna umrædda hluta Mýrasýslu, er tiltölulega er þjettbyggður, er allmikil umferð eigi einungis af sveitarbúum,
sem leita til verzlunarstaðanna Borgarness og Eóruness, heldur einmg og það eigi sízt af
ferðamönnum af Vesturlandi, er ætla til Reykjavíkur eða fiskiveranna sunnan að Faxaflóa,
og nota gufubát þann, er um sumarmánuðina fer reglulegar ferðir milli Beykjavíkur og
Borgarness. því næst er, eins og kunnugt er, landslagið nálega alstaðar í Mýrasýslu og
einkum á svæðinu milli Norðurár og Hítarár mjög illa lagað fyrir vegalagningar, svo að
bæði vegalagningar og viðhald vega kosta tiltölulega meira þar en í öðrum sýslum landsins.
Að ætlazt til þess af hlutaðeigandi sýslufjelagi, að það á sinn kostnað leggi slíkan veg,
er hjer er nauðsynlegur fyrir samgöngurnar og nálega er 4 mílur að lengd, eins og annan
sýsluveg samkvæmt vegalögunum, virðist eigi rjett. í bænarskrá sýslunefndarinnar er skýrt
frá því, að tekjur sýsluvegasjóðs Mýrasýslu sjeu einungis 550—600 kr. árlega, en vegirnir í
sýslunni, sem leggja á og viðhalda með þessu fje, hjer um bil 18 mílur að lengd, og hreppavegirnir í sýslunni til samans álika langir. þegar svona er ástatt, ætti það að vera augIjóst, að lagningu vegar þess, sem hjer um ræðir, mundi sýslan alls eigi vera fær um að
takast á hendur.
Af greindum ástæðum hefur landshöfðingi líka lagt það til, að stjórnin semdi frumvarp í þá átt, að landssjóður tæki að sjer lagningu hins umrædda vegar frá Borgarnesi
og að önnur endastöð hans yrði Stykkishólmur, er virðist í því tilliti heppilegri en Búðir,
en að kostnaðurinn við viðhald hans yrði hins vegar látinn hvíla á vegasjóðum hlutaðeigandi sýslna. Eins og landshöfðingi einnig hefur. tekið fram, virðist engin ástæða til að
ætla, að þinginu sje um geð að styrkja hinn umrædda landshluta við vegagjörðir, enda þótt
það felldi frumvarp í líka átt, er lagt var fyrir það 1895 af þingmanna hálfu. J>að lagafrumvarp fór sem sje fram á, að öll póstleiðin milli Beykjavíkur og Stykkishólms yrði
gjörð að þjóðvegi, en bæði er það, að sú leið er helmingi lengri en vegur sá, er ræðir
um hjer í frumvarpinu, og svo fellur hún heldur ekki saman við hann fyr en norðvestan megin
Hítarár og því sjerstaklega eigi á svæðinu miUi Borgarness og ár þessarar, en það er einmitt
þar, sem mest er þörf á góðum vegi, og það einkum nú, síðan fastar gufuskipaferðir komust á
milli Beykjavíkur og Borgarness, því að við það hefur aðsóknin að hinum síðarnefnda stað
orðið miklu meiri en hún var 1895.
Með því að stjórnarráðið samkvæmt framansögðu verður að aðbyllast þá skoðun, að
full ástæða sje til að veita sýslu þessari, sem er svo illa stödd að því er vegi snertir,
hjálp á þann hátt, er farið er fram á, hefur lagafrumvarp þetta verið til búið fyrir þingið.
Að því er nánar snertir efni þess, skal ennfremur tekið fram, að þótt ætlazt sje til, að hinn
umræddi vegur verði eins vel úr garði gjörður og þjóðvegur, — það gæti jafnvel komið
til mála, hvort ekki væri rjettast að hann yrði lagðnr sem akbraut á aðalsvæðinn, sem
sje milli Borgarness og Hítarár — þá hefur þó ekki þótt rjett að setja hann blátt áfram
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í röð vega þeirra, er 5. gr. vegalaganna ræðir um, sumpart af því að hjer er eigi um
aðalpóstleið að ræða (sbr. 2. gr. vegalaganna), sumpart af því að svo mikilvægu atriði sem
viðhaldi vegarins eigi er fyrirkomið á sama hátt og ef vegurinn befði verið gjðrður að
reglnlegum þjóðvegi.

Frumvarp til laga
um
fjármál hjóna.

(Lagt fyrir alþingi 1899.)

I. þáttur.
Hj úskaparmálar.
1. gr.
þá er gjöra á með hjúskaparmála breyting á helmingafjelagi hjóna, sem ávallt
endrarnær á sjer stað, þá er sá kaupmáli því að eins gildur, að hann sje skriflegur og
undirritaður af þeim, hvort sem hann er gjörður fyrir hjúskap eða í honum.
Eigi má breyta hjúskaparmála nje fella úr gildi, nema með hjúskaparmála.

2. gr.
Nú er annað hjóna eða hjónaefna hálfmyndugt, er það gjörir hjúskaparmála, og
þarf þá samþykki tilsjónarmanns; sje það ómyndugt eða svipt fjárforráðum, skal samþykki
fjárráðamanns, auk þess sjálfs, koma til.
3. gr.

Nú er hjúskaparmáli gjörður samkvæmt því, er að framan er sagt, og er hann þá
skuldbindandi fyrir hjónin sjálf og fyrir erfingja þeirra, sje hann gjörður áður en þau gengu
í hjónaband. En ef hann er gjörður í hjúskap þeirra, verður hann skuldbindandi fyrir
þau sjálf og erfingja, þegar konungur hefur staðfest hann.

4. gr.
Með hjúskaparmála mega hjón skipa fjármálum sínum á hvern lögmætan hátt,
er þeim sýnist, ef þau gæta þess, er í lögum þessum segir; ef staðfesting er áskilin, hefur
hlutaðeigandi yfirvald þó rjett til að synja um hana, ef því virðist rjett vera, að einhverju
eða öllu leyti.
13
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Eigi má þó ákveða í hjúskaparmála eður á annan hátt, að allar eigur annars hjóna,
er það 4 og síðar eignast, skuli vera sjereign hins, eðnr að sjereign annars skuli vera í
umráðum hins eins, eða að afreksturinn af sjálfstæðri vinna annnars skuli vera sjereign
hins eða í þess eins umráðum; hvorugt hjóna getur því næst í hjúskaparmála áskilið sjer
lausn frá skyldum þeim, er ræðir nm í 22. eða 11. gr.

5- gr.
Hjúskaparmáli er gildur gagnvart mönnnm út í frá frá stofnnn hjónabandsins, sje
hann þinglesinn áður svo sem vera ber (smbr. 6. og 7. gr.). Til þess að hann hafi gildi
gagnvart mönnum, er telja til sknlda, er stofnaðar eru fyrir hjúskapinn, nægir þó, að
fyrir þann tíma hafi beiðst verið, að hann yrði sem fyrst þinglesinn. Ávallt endrarnær
fær hann eigi gildi gagnvart mðnnnm út í frá fyr en frá þingíýsingardegi.
Hjúskaparmáli er því eigi til fyrirstöðu, að sá, er eigi hafði vitneskju nm hann,
eignist með samningi á nndan þinglýsing hans ijettindi yfir eignm hjónanna þrátt fyrir
hann. Nú á maðnr skuld hjá ððrn hvorn hjóna, sem eldri er en þinglýsing hjúskaparmálans, eða beiðnin nm þinglýsing hans, þegar svo stendnr á sem segir í annari málsgrein
fyrri hlnta þessarar greinar, og stafar hún eigi frá samningum, er gjörðir hafa verið með
vitneskju um hann, og hefnr honam eigi tekizt að ná borgun hjá því hjóna, er sknldin er
að, og getnr hann þá gengið eptir henni hjá hinn í fjármunum þeim, er það hefnr fengið
til sjereignar með hjúskaparmálannm, nema sannað verði, að skuldunautur hans, þá er
hjúskaparmálinn náði gildi gagnvart skuldheimtumönnum, átti nægilegt fje til að borga
allar skuldir sínar. Sje hjúskaparmálinn um framtíðarafla, er skuldheimumönnum þó
varnað þessa rjettar til að ganga eptir skuldum, þrátt fyrir hann, ef hann er þinglesinn
áður en það afiast, er hann getnr um.
6. gr.
þinglýsing samkvæmt undanfarandi grein skal fram fara á varnarþingi hónda. Nú
á hann ekkert varnarþing, og á þó að þinglýsa hjúskaparmála hans hjer í landi, og skal
þá þinglýsa við hinn kgl. íslenzka landsyfirrjett.

7. gr.
Til þess að hjúskaparmáli geti haft áhrif á samninga um fasteignir, verður að
þinglýsa honum sjerstaklega með tilliti til þeirra. Annars standa þeir samningar, er menn
gera, er ókunnugt er nm hjúskaparmála, óhaggaðir af honum, enda þótt hann sje þinglesinn á varnarþingi bóndans, sjen þeir samningar gerðir áður en hjúskaparmálinn er
þinglesinn með tilliti til fasteignanna.
8. gr.
Á skuldabrjef, hlutabrjef, ábyrgðarskírteini og önnnr slík skjöl skal gera áritnn
nm hjúskaparmála, er gerður hefur verið. Áður en það er gert, geta þeir, er ókunnugt
er nm hann, eignazt rjettindi yfir þeim skjölum, þrátt fyrir hann.
9- gr.
fiptir rástöfan landshöfðingja skal i Reykjavík halda skrá yfir alla hjúskaparmála,
er framvagis verða þinglesnir. Dómritari hver skal þegar er hjúskaparmáli hefnr þing-
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lesinn verið, senda skrifstofu þeirri, er landshöfðingi tiltekur með auglýsing, skýrslu um
það í bijefi, er ábyrgð er fengin á, að hjúskaparmáli hafi gerður verið, og sfcal tilgreina
lstððu og nðfn málsaðila, bústað þeirra og þinglýsingardag, en eigi nánar um efni hjúskaparmálana. Heimilt er hverjum að fá vitneskju um það úr skránni fyrir 1 krðnu borgun,
hvort hjúskaparmáli sje gerður, og ef svo er, hvar og hvenær bann sje þinglesinn, ef hann
sendir um það skriflega beiðni, og skýrir frá nðfnum málsaðila, og ef unt er, stððu bðnda.
Landshðfðingi gefur út nánari reglur um fyrirkomulag skrárinnar og hversu halda skal.
Eostnað, er af þessu leiðir, skal telja á fjárlögunum. Við lok bvers mánaðar skal birta það í
auglýsingablaði stjðrnarinnar á íslandi, er fært hefur verið inn í skrána þann mánuð. Til
að borga kostnað af þessu skal greiða 1 kr. við þinglýsing hvers bjúskaparmála.

II. þáttnr.
Um myndugleika giptrar konu og umráðin yfir fjelagsbúinu.
10. grUm myndugleika giptrar konu í fjármálum fer sem um myndngleika ðgiptrar.
Bðnda má skipa tilsjðnarmann eða fjárráðamann konn sinnar. En ef ráðstðtún sú, er fram
á að fara, snertir hag hans, verðnr I því máli að skipa annan í hans stað.

11- grBðndi hefur einn nmráð yfir Qelagsbúinu. Eigi má hann þð nema með samþykki
konu sinnar afhenda, veðsetja nje leigja með ðvenjnlegum kjðrum eða fyrir ðvenjnlega langan
tíma þær fasteignir, er eignarskjðlin bera með sjer, að konan lagði til fjelagsbúsins, og
eigi heldnr afhenda, veðsetja nje kvitta skuldabijef, hlutabrjef, ábyrgðarskírteini, sparisjððsbækur og þess háttar skjöl, er hún hefur lagt til og bera hennar eignarnafn. Heldur
ekki má hann seljast arfsali nema með samþykki hennar. Vilji hún ripta ráðstðfunnm, er
koma í bága við þessi ákvæði, skal málsðkn hafin innan árs frá því er þær voru gjörðar,
eða þinglesnar þá er því er að gegna.
Bðndi má eigi án samþykkis konu sinnar skuldbinda fjelagsbúið með gjafaloforðum
eða gefa úr því á neinu ári fram úr 5 hundroðustu af skuldlausri eign þess við næstu
árslok á undan. Breyti hann gegn þessu á hún rjett á skaðabótum af sjereign hans eða
af hans hluta fjelagsbúsins, þá er þvi verður skipt. Krafa til skaðabðta úr sjereign bðnda
skal þó hafin með lögsökn eða áskilin með notaríalsvarkrðfu á hendur honum innan árs
frá því er hún fjekk vitneskju um þau atvik, er hún byggir á krðfu sína, og innan mánaðar eptir að búið er tekið til skipta, sje krafa gjörð til skaðabðta úr hluta hans af
fjelagsbúinu.
í stað þess að ripta ráðstöfun samkvæmt fyrsta hluta greinar þessarar, getur konan
krafizt skaðabðta úr sjereign bðnda síns eða hluta hans af fjelagsbúinu á sama hátt og
segir í ððrum kafia greinaiinnar.
12. gr.
Sfculdbindingar, er kona hefur gengizt undir eða bakað sjer áður en hún giptist,
hvíla og á manni hennar, nema annað sje um samið í hjúskaparmála, er þau hafa gjört
fyrir hjúskap sinn og látið þinglýsa.
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13. gr.
Ráðstafanir þær, er kona gerir með vilja og vitnnd bónda síns eða til sameiginlegs gagns og óumflýjanlegra þarfinda, skuldbinda hann og nm leið fjelagsbú þeirra.
Skaðabótum ntan viðskipta og bótum fyrir hegningarvert athæfi, ef kona hefir
bakað sjer þeirra í hjúskapnum, má ganga eptir í fjelagsbúinu, en bóndi hefur rjett á að fá
þær endurgoldnar af sjereign konu sinnar, atvinnuarði hennar (smbr. 26. gr.) eða af hluta
hennar úr fjelagsbúinu, þá er skipt verður.
Öðrum skuldbindingum konu í hjúskapnum verður eigi gengið eptir í öðru en
sjereign hennar eða atvinnuarði (smbr. 26. gr.) eða í hluta hennar úr fjelagsbúinu, þá er
skipt verður, eða í fjelagsbúinu sjálfu, ef hún situr í því óskiptu.
14. gr.
Nú er bóndi sviptur fjárforráðum og hefur þá fullveðja kona forráð fjelagsbúsins
með fjárráðamanni hans.
15. gr.
{>á er kona tekst á hendur að svara ein eða með manni sínum til skulda hans
eða skuldbindinga, hvort sem það er með ábyrgð, víxílábeking eður framsali að skaðlausu
eður þvf um liku, eður það loforð kemur fram í annari mynd, svo sem með veðsetning á
sjereigum hennar fyrir sknldum hans, en álfta verður, að það í raun og veru miði að
þessu, þá er það ógilt fyrir hana, nema það sje eða verði samþykkt af æðra yfirvaldi
þar er konan hefur fast aðsetur.
Hið sama er um ráðstafanir, er hún með þeim afsalar sjer trygging, er hún á í
eigum bónda síns eða fjelagsbúsins.
16. gr.
Nú hefur bóndi bakað fjelagsbúinu þess háttar kostnaðar er ræðir um i öðrum kafla
13. greinar, og á þá kona hans rjett á að fá hann endurgoldinn af sjereign hans, eða
af hluta af fjelagsbúinu, þá er því verður skipt.

III. þáttur.
Sjereign og gjafir hjóna á millum.
17. gr.
í sjereign hvors hjóna eru ekki að eins persónuleg rjettindi, þótt arðsöm sjeu,
svo sem rithöfundar rjettur og önnur eins rjettindi, heldur og fjárhagsrjettindi, er eigi
verða frá skilin þeim, er þeirra nýtur, svo sem eptirlaun, lífeyrir, forlagseyrir, afgjaldseyrir,
innstæðurjettindi, óafhendanlegur afnotarjettur, þar í talinn ábúðarrjettur, atvinnurjettindi,
persónuleg einkarjettindi og því um líkt. Arður af þessu í hjúskapnum rennur þó inn í
fjelagsbúið, nema annað sje tiltekið í lögum, hjúskaparmála eða öðru gildu viljaákvæði.
18. gr.
Sjereign er og, þótt eigi sje tiltekið í hjúskaparmáia, það er annaðhvort bjóna á
eða eignast að erfð, þó skylduarfur þegs sje, eður gjöf, ef og að svo miklu leyti sem slikt
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var tiltekið af arfleifanda eða gefanda, þá er gjðf var gefin. Eigi má í hjúskaparmála gjðra
breyting á þessu ákvæði gefanda eða arfleifanda.
19. gr.
Auk þess sem talið er í 17. og 18. gr. er sjereign hvað eina það, er ákveðið er
lðglega í hjúskaparmála að svo skuli vera.
20. gr.
Hvort hjóna hefur umráð yfir sjereign sinni, nema hún sje með hjúskaparmála
eður með ððru gildu ákvæði, svo sem arfleifanda eða gefanda, fengin í hendur sjerstökum
fjárráðamönnnm.
Fyrir konuna má ákveða það í hjúskaparmála, að hún megi eigi, þótt fullveðja
sje, ráða yfir sjereign sinni nema með samþykki hónda síns eða tilsjónarmanns.
21. gr.
Arður af sjereign eptir hjúskaparmála og andvirði þess skal sjereign vera, nema
annað sje ákveðið í samningnum.
það sem útvegað er fyrir muni, er heyra sjereign til, eða gengur til að bæta þá
eða auka, skal og sjereign vera, nema annað sje ákveðið í bjúskaparmála; en ef varið er
til þessa kostnaðar fje úr fjelagsbúi eður af sjereign hins bjóna, má krefja endurgjalds af
því af sjereign þess hjóna, er í hlut á, eður af hluta þess í fjelagsbúinu, þá er því
verður skipt.
22. gr.
Ef kostnaður til heimilisþarfa (þar í talin bústaðarleiga) og til viðurværis og uppeldis barnanna verður eigi greiddur af fjelagsbúinu, er hvort hjóna um sig skyldugt til
að taka þátt í honum með sjereign, ef til er. Sjeu þau ósátt um það, tiltekur æðra
yfirvald, hve mikið þau skuli til leggja.
23. gr.
Skuldir, er hvíla á ððru hvoru hjóna, þá er þau koma saman, skal greiða af sjereign þess, ef nokkur er og meðan endist, nema annað sje tiltekið í hjúskaparmála. Hafi
þesskonar skuldir greiddar verið af fjelagsbúinu eða sjereign hins, má krefjast endurgjalds af sjereign þess, er í hlut á, eður ef þörf gerist af hluta þess úr fjelagsbúinu, þá
er skipti fara fram.
24. gr.
Til þess að gjafir milli hjóna í hjúskap þeirra sjeu gildar, skal um þær gerður
hjúskaparmáli, nema gefnir sjeu munir til eigin afnota, eigi meira verðir en samsvari
efnahag gefanda, eða sje gjöf lífeyrir eða forlagseyrir eða þesskonar framfærslueyrir
bónda til handa konu sinni.
Til gjafa teljast og ráðstafnir þær, er getur um í öðrum kafla 28. greinar í
lögum nr. 7, 13. apríl 1894, þar sem gefandi er skyldur til að greiða það aptur, er
gjafarþegi hefur af hendi innt.
það, sem segir í þessari grein, gildir og þá er gjöfin er gefin öðrum út í frá,
og af honum sfðan afsöluð hinu hjóna, ef álíta má, að það sje að eins gert til þess að
fara kringum lögin.
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25. gr.
Akvæðin um ógilding ráðstafana f 4. kapítula laga nr. 7, 13. apríl 1894 eiga
og við um ráðstafanir hjóna á milli, hvort sem þau eru í fjelagsbúi eður ekki.

IV. þáttur.
Um arð konu af sjálfstæðri atvinnu í hjónabandi.
26. gr.
Nú stundar gipt kona sjálfstæða atvinnu, er hvorki er stofhuð nje henni viðhaldið
mestmegnis með fje bónda hennar eða fjelagsbúsins, og á hún þá ein rjett á að ráða,
meðan lifir, yfir arði þeirrar atvinnu og því er sannað verður, að hún hafi fengið fyrir
hann, án samþykkis bónda sfns eða annars fjárráðamanns. Meðan hún lifir má eigi
taka fje þetta til lúkningar þeim skuldum, er bóndi hennar hefur stofnað, nema hún
hafi samþykkt það, að taka megi sjereign hennar þeim til lúkningar.

V. þáttur.
Um rjett hjóna til að slíta fjelagsskap.
27. gr.
Nú hefur bóndi skert mjðg eigur fjelagsbúsins, án þess næg ástæða hafi til þess
verið eptir atvikum, eður hefur gefið fulla ástæðu til að óttast, að hann muni vanbrúka
yfirráð sín yfir því, og getur kona hans þá krafizt þess, að fjelagsskap þeirra sje slitið,
svo að lull sjereign komist á.
28. gr.
t>á er kona vill neyta þessa rjettar, skal hún senda æðra yfirvaldi um það skriflega beiðni; ritar hann á beiðnina, hvaða dag hún kom til hans; síðan rannsakar hann
málið svo sem þðrf er á og gefur, ef unt er, hónda tækifæri á að láta uppi skoðun sína;
og leggur þvínæst úrskurð á málið. Úrskurði hans má skjóta til ráðaneytisins fyrir ísland í gegnum hendur landshðfðingja; er svo er gert, getur skiptarjettur, ef konan æskir
þess, gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að varðveita eigur búsins, einkum á þann
hátt, er segir í 2. og 3. lið 57. gr. skiptalaganna.
29. gr.
Nú slítur hóndi samvistum við konu sína að ólögum, eður er fjelagsbú þeirra tekið
til gjaldþrotaskipta að honum lifanda, og getur kona hans þá krafizt þess, að fjelagsskap
þeirra sje slitið. Beiðni sína um þetta sendir hún til æðra yfirvalds og má eigi gera hana
apturreka. Ef kona slítur samvistum við bónda sinn að ólögum, hefur hann og sama ijett á
að fá fjelagskap þeirra slitið.
30. gr.
þá er tekin hefur veríð til greina beiðni annarshvors hjóna um að fjelagsskap þeirra
skuli slitið, getur hvort um sig krafizt dess, að fjelagsbúið sje tekið til skipta á þann
hátt, er segir í 6. kapítula skiptalaganna.
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Úrskurður uro, að fjelagsskap hjóna skuli slítið, gildir fyrir þau sjálf frá því, er
beiðnin uro það kom fram, en fyrir menn út í frá frá því er úrskurðurinn hefur þinglpsinn
verið á varnarþingi bóndans bjer í landi, eða sje hann farinn úr landi, þá á varnarþingi
því, er hann átti síðast hjer, og fer um afleiðingar af þinglýsing eins og segir um afleiðingar af þinglýsing á hjúskaparmála I 5. grein laga þessara.
2. og 3. ákvæði 67. gr. I skiptalðgunum koma því eigi til greina við þau skipti,
er hjer ræðir um.
31. gr.
þegar það hefur verið löglega ákveðið í hjúskaparmála, að fjelagsskap hjóna skuli
slitið, geta þau og hvort um sig krafízt þess, að skipti skuli fram fara á fjelagsbúinu á
þann hátt, er segir í 6. kapítula skiptalaganna, án þess þó nein breyting verði á gildi
hjúskaparmálans gagnvart öðrum út í frá eptir 5. gr. þessara laga, og þannig án þess
að 2. og 3. ákvæðið f 67. gr. skiptalaganna komi til greina við þau skipti.
VI. þáttur.
Um hvenær meta skal hjúskaparmála eptir útlendum lögum.
32. gr.
Fyrirmæli laga þessara eiga og við hjúskaparmála, er gerðir eru erlendis, ef
hóndinn býr hjer í landi; en um myndugleika konunnar til að gera þann samning fer
þó eptir lögum þar í landi, er hún á heimili.
Nú er hjúskaparmáli gerður af manni, er eigi er búsettur hjer í landi, og ei
hann gildur eptir lögum í landi þar sem hann á heimili, og er hann þá, að því er fjármál
hjónanna snertir, gildur hjer fyrir hjónin sjálf og erfínga þeirra, ef hann ákveður ekkert,
er komi í bága við lög þessi, og því næst gagnvart öðrum, ef alls þess, er segir í 6.—8. gr.
laga þessara, verður gætt svo fljótt sem auðið er eptir að bóndinn er fluttur hingað búferlum.
Lðg þessi öðlast gildi 1. júlí 1900.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Af ástæðum þeim, er skýrt er frá í brjeíi stjórnarráðsins til landshöfðingja, 6. júlí
1697 (Stjórnartíð. þ. á., B-deild, bls. 178—79), var þá álitið rjettast að bíða fyrst um
sinn með að undirbúa og leggja fyrir þingið frumvarp til laga um rjett giptra kvenna,
sem þingið hafði æskt eptir; en skilyrði þau, er drepið er á í nefndu brjefí að gera mundu
lagasmíði þetta miklu hægar, eru nú fengin, þar sem út hafa gengið 7. apríl þ. á. Iðg
fyrir konungsríkið um fjármál hjóna, er I eru állka breytingar á gildandi lögum og þær,
er þingið einmitt hafði óskað að fá I ályktun sinni 1895. Lög þessi er því farið fram á
að lögleiða á íslandi með þeim breytingum einum, sem nauðsyn er á eptir því sem þar
hagar tíl, og sem síðar mun gerð grein fyrir, er hinar einstöku greinir frumvarpsins verða
athugaðar.
Lðg þau áðurnefndu, er samþykkt hafa verið fyrir konungsríkið, eru mjög lík I
ðllum samningi uppkasti einu, er tveir hinir mikilsmetnustu lögfræðingar Dana hafa til
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búið og ýtarlega rökstutt, og var frumvarp þeirra með ástæðum lagt óbreytt fyrir ríkisþingið. Látum vjerþví ríkisþingsfrumvarpið með athugasemdum vera fylgiskjal með frumvarpi voru til alþingis, því til rökstuðnings í fremstalagi. Er að vísu svo, eins og hægðarleikur er að sjá á fylgiskjalinu, að einstöku hugleiðingar í því og tilvísanir hafa fyrir
angum rjettarástand, er sjerstakt er fyrir konungsríkið, en bæði er það, að allar aðalhugleiðingar þess má blátt áfram nota frumvarpi voru til rökstuðnings, og hið sama er og í
öllu verulegu um hugleiðingar þær, er snerta hin einstöku ákvæði frumvarpsins.
í aðalefninu skal því vísað bjer til athugasemdanna við ríkisþingsfrumvarpið, og
er því að eins þörf á sjerstökum athugasemdum um þau atriði, er á milliber voru frumvarpi og því, fyrir þær breytingar annars vegar, er á því voru gjörðar í meðferð málsins í
ríkisþinginu, og voru þær fremur þýðingarlitlar, og vegna afbrigða þeirra frá hinum dönsku
lögum hins vegar, er vjer förum fram á 1 frumvarpi voru að gerðar verði vegna sjerstakra
ástæðna og laga á íslandi, og hefur um það áður verið leitað álits landshöfðingja.

1.—3. gr.
Greinir þessar eru eins og 1.—3. gr. ríkisþingsfrumvarpsins.

4. gr.
Fyrri hluti greinarinnar er eins og í ríkisþingsfrumvarpinu, en síðara hluta hennar
er, eins og í dönsku lögunum, breytt einkum að því leyti, að það heldur eigi er leyft
hlutaðeigandi hjóna að áskilja sjer í hjúskaparmála lausn frá skyldum þeim, er á því
hvíla samkvæmt 11. gr., og er það gert til þess að fyrirbyggja, að kona geti með hjúskaparmála afsalað sjer tilkalli til þeirra takmarkana á umráðum bónda síns yfir fjelagsbúinu, er þar eru settar og eptir eðli sínu eiga að vera ófrávíkjanlegar.

5. gr.
það er samhvæmt dönsku lögunum, að sú breyting er hjer gerð í 5. gr. ííkisþingsfrumvarpsins, að skuldheimtumenn, er til skulda telja, er stofhaðar eru fyrir hjúskapinn, Bkuli líka vera bundnir við óþinglesinn hjúskaparmála, ef beiðst hefur verið þinglýsingar á honum fyrir stofnun hjónabandsins. því að þar sem eigi er hægt að fá þinglýsingar nema með töluverðu millibili, gæti það annars hæglega orðið fremur óþægilegt fyrir
hjónaefni, er vilja giptast með litlum fyrirvara, að kaupmáli sá, er þau hafa gert með
sjer, en ennþá eigi getað fengið þinglesinn, skuli geta reynzt ógildur gagnvart eldri skuldheimtumönnum, og hins vegar geta einmitt þessir menn ekki, eins og þeir er til skulda
telja, er yngri eru en hjónabandið, borið það fyrir sig, að þeir hafi gefið bónda lán eða
átt viðskipti við hann af því þeir hefðu gert ráð fyrir, að með þeim hjónum væri venjulegt helmingafjelag.
6. gr.
Vegna aðalskrár þeirrar, er getur um í 9. gr. hefur á sama hátt og í hinum dðnsku
lögum þótt óþarft að taka hjer npp ákvæðið úr 6. gr. ríkisþingsfrumvarpsins um tvær
þinglýsingar í einstökum tilfellum, og hefur þótt því síður rjett að taka það ákvæði upp,
sem hætt er við, að af því gæti leitt nokkur vafi eða að minnsta kosti misskilningur.
þá er bóndi á eigi hjer á landi neitt varnarþing fyrir sjálfan sig, er ætlast til,
að þinglýsing á hjúskaparmála hans fari fram við hinn konunglega íslenzka landsyfirijett.
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7. og 8. gr.
eru eins og 7. og 8. gr. hinna dðnsku laga og að efni til eins og 8. og 9. gr. ríkisþingsfrumvarpsins.
9. gr.
þessi grein er með nokkrum sjálfsögðum afstððubreytingnm eins og 9. gr. hinna
dönsku laga og líka nokkurn veginn samkvæm 7. gr. ríkisþingsfrumvarpsins.

10- gr.
er samkvæm 10. gr. hinna dðnsku laga og ríkisþingsfrumvarpsins, og skal um hana vfsað
til athugasemdanna þar og þess um leið getið, að lög þau frá 7. maí 1880, er þar
ræðir um, eru dðnsk, og að ekkert þeim líkt er til í lögum á íslandi, sjá nú 26. gr. frumvarps þessa.
11.
Greinin er eins og 11. gr. hinna dðnsku laga og rfkisþingsfrumvarpsins, nema
hvað úr fellt er ákvæðið síðast í greininni um, að ákvæðið í d. 1. 5—1—10 skuli standa
óhaggað, en í stað þess smeigt inn í greinina ákvæði sama efnis, þar sem sagt er, að
bóndi megi ekki seljast arfsali nema með samþykki konu sinnar. D. 1. 5—1—10 hefur
aldrei verið lög á íslandi. En í 8. kap. í framfærslubálki Jónsbókar er heimild fyrir því,
að menn megi seljast arfsali, og er þá rjett, að sagt sje með berum orðum, að slíkt meg,
kvongaður maður eigi gjðra nema með samþykki konu sinnar.

12. gr.
er eins og 12. gr. í hinum dðnsku lögum og ríkisþingsfrumvarpinu.

13. gr.
Að því er snertir rjett giptrar konu til þess að skuldbinda fjelagsbúið með ráðslöfunum sínum vísa hin dönsku lög til d. 1. 5—1—13 og 7. gr. í tilsk. 11. sept. 1839,
en þar eð þessi ákvæði eru eigi lög á íslandi, befur hjer í frumvarpinu orðið að taka upp
sjálfstæð ákvæði um það. Að vísu eru í kaupabálki Jónsbókar, 24. kap., álíka grundvallarreglur og í d. 1. 5—1—13, en í þeirri mynd, er þærkoma þar fram, eru þær svo úreltar,
að í stað þess að vísa til þeirra hefur þótt rjettar að taka upp kafla þann úr d. 1. 5—1
—13, er hjer á við, á líkan hátt og Norðmenn hafa gjört í lögum sínum. Ákvæði þessi
eru yfir höfuð þess eðlis, að eigi verður hjá því komizt að nánari takmörkum á valdi
konunnar verði í þessum greinum aðallega falin dómstólunum, með því að þessi mál eru
svo vaxin, að ógjörningur er að fyrirskrifa ýtarlegar reglur.

14.—16. gr.
eru samkvæmar 14.—16. gr. hinna dönsku laga og ríkisþingsfrumvarpsins.
í frumvarp þetta er hins vegar ekki upptekin 17. gr. binna dönsku laga, er sett
var inn í þau í ríkisþinginu, og fer fram á að afnema skerðing þá á arfleið3lurjetti giptra
kvenna, er ákveðin er í 3. kafla 29. greinar í tilsk. 21. mai 1845; í erfðatilskipuninni
íslenzku frá 25. september 1850 eru engin slík ákvæði.
14
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17.-19. gr.
eru samkvæmar 18.—20. gr. hinna dðnsku laga og 17.—19. gr. i íkisþingsfrumvarpsins.

20. gr.
er eins og 21. gr. í hinum dðnsku Iðgum og 20. gr. í ríkisþingsfrumvarpinu nema hvað
einu ákvæði viðvíkur, er varð að sníða eptir því, sem til hagar á íslandi.

21.—23. gr.
eru samkvæmar 22.-24. gr. hinna dðnsku laga og 21.—23. gr. ríkisþingsfrumvarpsins.

24.-25. gr.
eru eins og 25.-26. gr. hinna dðnsku laga og 24.-25. gr. ríkisþingsfrumvarpsins, nema
að því leyti, að vísað er til hinna íslenzku laga nr. 7 frá 13. apríl 1894 í stað gjaldþrotalaganna dðnsku, og að ákvæðinu síðast í 25. gr., er afnemur d. 1. 5—4—3 og 4, er
sleppt, því þær greinar hafa aldrei verið lðg á Islandi.

26. gr.
er eins og 27. gr. hinna dðnsku laga, sem hefur gjört lítils háttar breyting á 26. gr.
ríkisþingsfrumvarpsins, en er að öðru leyti alveg eins og hún.

27.-32. gr.
Að frátðldum einstöku sjálfsðgðum breytingum, er einkum snerta tilvísanir til laga og
umboðsstjórnina, eru þessar greinar eins og 28.-33. gr. hinna dðnsku laga, og eru og
samkvæmar 27.—32. gr. ríkisþingsfrumvarpsins, nema hvað gjörð er sú breyting á 2. kafla
32. greinar, að ákvæðið þar er látið ná til allra hjúskaparmála, er gjörðir eru af mönnum,
er eigi eru búsettir hjer á landi, hvort sem þeir kaupmálar eru gjðrðir hjer eða erlendis.
það virðist sem sje eiga að standa á sama hvort heldur er, einkum er ræðir um menn út
í frá, er erfitt er fyrir að vita það og sem hafa enga ástæðu til að grennslast eptir því,
hvort kaupmálinn er skrifaður hjer í landi eða erlendis.

það hefur loks verið álitið hæfilegt að láta lögin, ef til kemur, ;ððlast gildi
1. júlí 1900.
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Fylgiskjal.
(Mtt)

Frumvarp til laga um fjármál hjóna.
I. þáttnr.
Hj úskaparmálar.
1- gr.
þá er gjðra á með bjúskaparmála breyting á helmingafjelagi hjóna, sem ávallt
endrarnær á sjer stað, þá er sá kaupmáli því að eins gildur, að hann sje skriflegur og
nndirritaður af þeim, hvort sem hann er gjörður fyrir lijúskap eða í honum.
Eígi má breyta hjú«kaparmála nje fella úr gildi, nema með hjúskaparmála.

2. gr.
Nú er annað hjóna eða hjónaefna hálfmyndugt, er það gjörir bjúskaparmála,
og þarf þá samþykki tilsjónarmanns; sje það ómyndugt eða svipt fjárforráðum, skal
samþykki fjárráðamanns, auk þess sjálfs, koma til.

3. gr.
Nú er hjúskaparmáli gjörður samkvæmt því, er að íraman er sagt, og er hann þá
skúldbindandi fyrir hjónin sjálf og fyrir erfingja þeirra, sje hann gjörður áður en þan gengu
í hjónaband. En ef hann er gjörður í hjúskap þeirra, verðnr hann sknldbindandi fyrir
þau sjálf og erfingja, þegar konnngur hefur staðfest hann.

4. gr.
Með bjúskaparmála mega hjón skipa fjármálum sínum á hvern lögmætan hátt,
er þeim sýnist, ef þan gæta þess, er í lögnm þessum segir; ef staðfesting er áskilin, hefur
hlutaðeigandi yfirvald þó rjett til að synja um hana, ef því virðist rjett vera, að einhveiju
eða öllu leyti.
Eigi má þó ákveða í hjúskaparmála, að allar eigur annars hjóna eða afraksturinn aí
sjálfstæðri vinnu þess skuli vera sjereign hins eða í þess eins umráðum; hvorugt hjóna
getnr þvínæst í bjúskaparmála áskilið sjer lansn frá skyldum þeim, er ræðir um i 22. gr.

5. gr.
Hjúskaparmáli er gildur gagnvart mönnum út í frá frá stofnun hjónabandsins, sje
hann þinglesinn áðnr. Sje hann þinglesinn eptir stofnun þess, fær hann eigi gildi gagnvart þeim, fyr en frá þinglýsingardegi.
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Hjúskaparœáli er því eigi til fyrirstöðu, að sá, er eigi hafði vitneskju um hann,
eignist með samningi á undan þinglýsing hans rjettindi yfir eigum hjónanna þrátt fyrir
hann. Nú á maður skuld hjá öðru hvoru hjóna, sem eldri er en þinglýsing hjúskaparmálans, og eigi stafar frá samningum, er gjörðir hafa verið með vitneskju um hann, og hefur
honum eigi tekizt að ná horgun hjá því hjóna, er skuldin er að, og getur hann þá gengið
eptir henni hjá hinu í fjármunum þeim, er það hefur fengið til sjereignar með hjúskaparmálanum, nema sannað verði, að skuldunautur hans, þá er hjúskaparmálinn náði gildi
gagnvart skuldheimtumönnum, átti nægilegt fje til að borga allar skuldir sínar. Sje hjúskaparmálinn um framtíðarafla, er skuldheimtumönnum þó varnað þessa rjettar til að ganga
eptir skuldum, þrátt fyrir hann, ef hann er þinglesinn áður en það aflast, er hann getur um.
6. gr.
þinglýsingar samkvæmt undanfaiandi greinum skulu fram fara á varnarþingi bónda.
Nú fær hann annað varnarþing, er hann kvongast efia innan hálfs árs síðar, og skal þá
þinglýsa á báðum.
7. gr.
Eptir ráðstöfun dómsmálastjórnarinnar skal í Kaupmannahöfn halda skrá yfir alla
hjúskaparmála, er framvegis verða þinglesnir. Dómritari hver skal þegar er hjúskaparmáli
hefur þinglesinn verið, senda skrifstofu þeirri, er dómsmálastjórnin tiltekur með auglýsing, skýrslu um, að hjúskaparmáli hafi gerður verið, og skal tilgreina nöfn málsaðila, bústað þeirra og þinglýsingardag, en eigi nánar um efni hjúskaparmálans. Heimilt
er hverjum að fá vitneskju um það úr skránni, hvort hjúskaparmáli sje gerður, og ef svo
er, hvenær hann sje þinglesinn, ef hann sendir um það skriflega beiðni og skýrir frá,
hvaða ár hjónabandið hafi verið stofnað. Dómsmálaráðherrann gefur út nánari reglur um
fyrirkomulag skrárinnar og hversu halda skal. Kostnað, er af þessu leiðir, skal telja á
fjárlögunum.
8. gr.
Ef menn gera samninga um fasteignir og er ókunnugt um hjúskaparmála, þá standa
þeir óhaggaðir af honum, enda þótt hann sje þinglesinn á varnarþingi bóndans, sjeu þeir
samningar gerðir áður en hjúskaparmálinn er þinglesinn á varnarþingum fasteignanna.
9. gr.
Á skuldabrjef, hlutabrjef, ábyrgðarskírteini og önnur slík skjöl skal gera áritun
um hjúskaparmála, er gerður hefur verið. Áður en það er gert, geta þeir, er ókunnugt
er um hann, eignazt rjettindi yfir þeim skjölum, þrátt fyrir hann.

II. þáttur.
Um myndugleika giptrar konu og umráðin yfir fjelagsbúinu.
10- grUm myndugleika giptrar konu fer sem um myndugleika ógiptrar. Bónda má
skipa tilsjónarmann eða íjárráðamann konu sinnar. En ef ráðstöfun sú, er fram á að
fara snertir hag hans, verður í því máli að skipa annan í hans stað.
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11- grBóndi hefur einn umráð yfir fjelagsbúinu. Eigi má hann þó nema með samþykki
konu sinnar afhenda, veðsetja nje leigja með óvenjulegum kjörum eða fyrir óvenjulega langan
tíma þær fasteignir, er eignarskjölin bera með sjer, að konan lagði til fjelagsbúsins, og
eigi heldur afhenda, veðsetja nje kvitta skuldabrjef, hlutabrjef, ábyrgðarskírteini og þess háttar
skjöl, er hún hefur lagt til og bera hennar eignarnafn. Vilji hún ripta ráðstöfunura, er
koma í bága við þessi ákvæði, skal málsókn hafin innan árs frá því er þær voru gjörðar
eða þinglesnar þá er því er að gegna.
Bóndi má eigi án samþykkis konu sinnar skuldbinda fjelagsbúið með gjafaloforðum
eða gefa úr því á neinu ári fram úr 5 hundruðustu af skuldlausri eign þess við næstu
árslok á undan. Breyti hann gegn þessu, á hún rjett á skaðabótum af sjereign huns eða
af hans hluta fjelagsbúsins, þá er því verður skipt. Málsókn til skaðabóta úr sjereign
hans skal þó hafin innan árs frá því er hún fjekk vitneskju um þau atvik, er hún byggir
á kröfu sína, og innan mánaðar eptir að búið er tekið til skipta, sje krafa gjörð til skaðabótar úr hluta hans af fjelagsbúinu.
í stað þess að ripta ráðstöfun samkvæmt fyrsta hluta greinar þessarar, getur
konan krafizt skaðabóta úr sjereign bónda síns eða hluta hans af fjelagsbúinu á sama hátt
og segir í öðrum kafla greinarinnar.
Ákvæðið í d. 1. 5—1—10 skal standa óhaggað.
12. gr.
Skuldbindingar, er kona hefur gengizt undir eða bakað sjer áður en hún giptist,
hvíla og á manni hennar, nema annað sje um samið í hjúskaparmála, er þau hafa gjört
fyrir hjúskap sinn og látið þinglýsa.

13. gr.
Ráðstafanir þær, er konu er heimilt að gera samkvæmt d, 1. 4—1—13 og 7. gr.
í tilsk. 11. sept 1839, skuldbinda bónda hennar og um leið fjelagsbú þeirra
Skaðabótum utan viðskipta og bótum fyrir hegningarvert athæfi, er kona hefir bakað
sjer í hjúskapnum, má ganga eptir í fjelagsbúinu, en bóndi hefur rjett á að fá þær
endurgoldnar af sjereign konu sinnar, atvinnuarði heunar (smbr. 26. gr.) eða af hluta
hennar úr fjelagsbúinu, þá er skipt verður.
Öðrum skuldbindingum konu í hjúskapnum verður eigi gengið eptir í öðru en
sjereign hennar eða atvinnuarði (smbr. 26. gr.) eða í hluta hennar úr fjelagsbúinu, þá er
skipt verður.
14. gr.
Nú er bóndi sviptur fjárforráðum, og hefur þá fullveðja kona forráð fjelagsbúsins
með fjárráðamanni hans.
15. gr.
þá er kona tekst á hendur að svara ein eða með wanni sfnum til skulda hans eða
skuldbindinga, hvort sem það er með ábyrgð, víxilábeking eður framsali að skaðlausu eður
því um líku, eður það loforð kemur fram í annari mynd, en álíta verður, að það í raun
og veru miði að þessu, þá er það ógilt, nema það sje eða verði samþykkt af æðra
yfirvaldi (amtmanni, í Kaupmannahöfn yfirborgarstjóra) þar er konan hefur fast aðsetur.
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Hið sama er um rá’istafanir, er hún með þeim afsalar sjer trygging, er hún á í
eigura bónda síns eða fjelagsbúsins.
16. gr.
Nú hefurbóndi bakað fjelagshúinu þess háttar kostnaðar, erræðir um íöðrumkafla
13. greinar, og á þá kona hans rjett á að fá hann endurgoldinn af sjereign hans, eða af
hluta af fjelagsbúinu, þá er því verður skipt.

III. þáttur.
Sjereign og gjafir bjóna á millum.
17. gr-

í sjereign hvors hjóna eru ekki að eins persónuleg rjettindi, þótt arðsöm sjeu,
svo sem rithöfundar rjettur og önnur eins íjettindi, heldur og fjárhagsrjettindi, er eigi verða
frá skilin þeim er þeirra nýtur, svo sem eptirlaun, lífeyrir, forlagseyrir, innstæðurjettindi,
óafhendanlegur afnotarjettur, þar í talinn ábúðarrjettur, atvinnurjettindi, persónuleg einkarjettindi og því um líkt. Arður af þessu í hjúskapnum rennur þó inn í fjelagsbúið, nema
annað sje tiltekið í lögum, hjúskaparmála eður öðru gildu viljaákvæði.

18. gr.
Sjereign er og, þótt eigi sje tiltekið í hjúskaparmála, það er annaðhvort hjóna á
eða eignast að erfð, þó skylduarfur þess sje, eður að gjöf, ef og að svo miklu leyti sem slíkt
var tiltekið af arfleifanda eða gefanda þá er gjöf var gefin. Eigi má í hjúskaparmála
gjöra breyting á þessu ákvæði gefanda eða arfleifanda..

19. gr.

Auk þess sem talið er í 17. og 18, gr. er sjereign hvað eina það, er ákveðið er
lðglega í hjúskaparmála að svo skuli vera.

20. gr.
Hvort hjóna hefur umráð yfir sjereign sinni, nema þau sje með hjúskaparmála eður
með öðru gildu ákvæði, svo sem arfieifanda eða gefanda, fengin í hendur yfirfjárráðastofnuninni eða öðrum.
Fyrir konuna má ákveða það í hjúskaparmála, að hún megi eigi, þótt fullveðja
sje, ráða yfir sjereign sinni nema með samþykki bónda síns eða tilsjónarmanns.

21. gr.
Arður af sjereign eptir bjúskaparmála og andvirði þess skal sjereign vera, nema
annað sje ákveðið í samningnum,
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það sem útvegað er fyrir muni, er heyra sjereign til, eða gengur til að bæta þá
eða auka, skal og sjereign vera, nema annað sje ákveðið í hjúskaparmála; en ef varið er
til þessa kostnaðar fje úr fjelagshúi eður af sjereign hins hjóna, má krefja endurgjalds af
því af sjereign þess hjóna, er í hlut á, eður af hluta þess í fjelagsbúinu, þá er því
verður skipt.
22. gr.
Ef kostnaður til heimilisþarfa og til viðurværis og uppeldis barnanna verður eigi
greiddur af fjelagsbúinu, er hvort hjóna um sig skyldugt til að taka þátt f honum með
sjereign, ef til er. Sjeu þau ósátt um það, tiltekur æðra yfiivald hve mikið þau skuli
til leggja.
23. gr.
Skuldir, er hvíla á ððru hvoru hjóna, þá er þau koma saman, skal greiða af sjereign þess, ef nokkur er og meðan endist, nema annað sje tiltekið í hjúskaparmála. Hafi
þesskonar skuldir greiddar verið af fjelagsbúinu eða sjereign hins, má krefjast endurgjalds af sjereign þess, er í hlut á.
24. gr.
Til þes3 að gjafir milli hjóna í hjúskap þeirra sjeu gildar, skal um þær gerður
hjúskaparmáli, nema gefuir sjeu munir til eigin afnota, eigi meira verðir en samsvari
efnahag gefanda, eða sje gjðf lífeyrir eða forlagseyrir bónda til handa konu sinni.
Til gjafa teljast og ráðstafanir þær, er getur um í 26. gr„ 2. málsgr. gjaldþrotalaganna, þar sem gefandi er skyldur til að greiða það aptur, er gjafarþegi hefur af hendi innt.
jþað, sem segir í þessari grein, gíldir og þá er gjöfin er gefin öðrum út í frá,
og af honum síðan afsðluð hinu hjóna, ef álíta má, að það sje að eins gert til þess að
fara kringum lðgin.
D. 1, 5—4—3 og 4 eru úr gildi felldar.
25. gr.
Ákvæðin um ógilding ráðstafana í 4. kapílula gjaldþrotalaganna eiga og við um
ráðstafanir hjóna á milli, hvort sem þau eru í fjelagsbúi eður ekki.

IV. þáttur.
Dm arð konu af sjálfstæðri atvinnu í hjónabandi.
26. gr.
Nú stundar gipt kona sjálfstæða atvinnu, er hvorki er stofnuð nje henni viðhaldið
mestmegnis með fje bónda hennar eða fjelagsbúsins, og á hún þá ein rjett á að ráða,
meðan lifir, yfir arði þeirrar atvinnú og því er sannað verður, að hún hafi fengið fyrir
hann, án samþykkis bónda síns eða annars fjárráðamanns. Meðan hún lifir má eigi taka
fje þetta til lúkningar þeim skuldum, er bóndi hennar hefur stofnað án þes3 samþykki
hennar kæmi ti).
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V. þáttur.
Um rjett hjóna til að slíta fjelagsskap.
27. gr.
Nú hefur bóndi skert mjög eigur fjelagsbúsins, án þess næg ástæða hafi til þess
verið eptir atvikum, eður hefur gefið fulla ástæðu til að óttast, að hann muni vanbrúka
yfirráð sín yfir því, og getur kona hans þá krafizt þess, að fjelagsskap þeirra sje slitið,
svo að fuli sjereign komist á.
28. gr.
þá er kona vill neyta þessa rjettar, skal hún senda æðra yfirvaldi um það skriflega beiðni; ritar hann á beiðnina, hvaða dag hún kom til hans; síðan rannsakar hann
málið svo sem þðrf er á og gefur, ef unt er, bónda tækifæri á að láta uppi skoðun sína;
og leggur þvínæst úrskurð á málið. Úrskurði hans má skjóta til dómsmálastjórnarinnar,
er svo er gert, getur skiptarjettur, ef konan æskir þess, gert nauðsynlegar ráðstafanir
til þess að varðveita eigur búsins, einkura á þann hátt, er segir í 2. og 3. lið 58. gr.
skiptalaganna.
29. gr.
Nú slítur bóndi samvistum við konu sínaað ólögum, eður er fjelagsbú þeirra tekið
til gjaldþrotaskipta að honum lifanda, og getur kona hans þá krafizt þess, að fjelagsskap
þeirra sje slitið. Beiðni sína um þetta sendir bún til æðra yfirvalds og má eigi gera hana
aptnrreka. Ef kona slítur samvistum við bónda sinn að ólögum, hefur hann og sama rjett
á að fá fjelagskap þeirra slitið.
30. gr.
þá er tekin hefur verið til greina beiðni annarshvors bjóna um að fjelagsskap þeirra
skuli slitið, getur hvort um sig krafizt þess, að fjelagsbúið sje tekið til skipta á þann hátt,
er segir í 6. kapítula skiptalaganna.
Úrskurður um, að fjelagsskap hjóna skuli slitið, gildir fyrir þau sjálf frá því, er
beiðnin um það kom fram, en fyrir menn út í frá frá því er úrskurðurinn hefur þinglesinn
verið á varnarþingi bóndans hjer í landi, eða sje hann farinn úr landi, þá á varnarþingi
því, er hann átti síðast hjer, og fer um afleiðingar af þinglýsing eins og segir um afleiðingar af þinglýsing á hjúskaparmála í 5. grein laga þessara.
2. og 3. ákvæði 68. gr. í skiptalögunum koma því eigi til greina við þau skipti,
er hjer ræðir um.
31. gr.
þegar það hefur verið lðglega ákveðið í hjúskapármála, að fjelagsskap hjóna skuli
slitið, geta þau og hvort um sig krafizt þess, að skipti skuli fram fara á fjelagsbúinu á
þann hátt, er segir í 6. kapítula skiptalaganna, án þess þó nein breyting verði á gildi hjúskaparmálans gagnvart öðrum út í frá eptir 5. gr. þessara laga, og þannig án þess að 2, og
3. ákvæðið í 68. gr. skiptalaganna komi til greina við þau skipti.
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VI. þáttur.
Dm hjúskaparmála, er gerðir eru erlendis.
32. gr.
Fyrirmæli laga þessara eiga og við hjúskaparmála, er gerðir eru erlendis, ef
bóndinn býr hjer í landi; en um myndugleika konunnar til að gera þann samning fer
þð eptir lögum þar í landi, er hún á heimili.
Nú er hjúskaparmáli gerður í útlandi og er gildur eptir lögum þar, og er bóndinn eigi búsettur hjer í landi, og er hann þá, að því er fjármál hjónanna snertir, gildur
hjer fyrir hjónin sjálf og erfingja þeirra, ef hann ákveður ekkert, er komi í bága við lög
þessi, og því næst gagnvart öðrum, ef alls þess verður gætt, er segir í 6., 8. og 9. gr.
laga þessara, áður liðinn er mánuður frá því bóndinn er fluttur hingað búferlum.
Lög þessi öðlast gildi 3 mánuðum eptir að þau hafa birt verið í lagatíðindunum.

Athugasemdir við frumvarp þetta.
Eptir að dómsmálastjórnin hafði farið þess á leit við hans excellence, kgl. þjóðbankastjóra, dr. juris J. Nellemann, og prófessor við Eaupmannahafnarháskóla, dr.juris
J. H.Deuntzer, að þeirynnuað því í sameiningu að búa til frumvarp til laga um fjármál hjóna, hefur komið frá þeim herrum uppkast til þesskonar lagafrumvarps, og hefur
stjórnin getað fallizt á það að öllu leyti; leggur hún því fram lagafrumvarp um þessi mál,
sem er alveg samhljóða tjeðu uppkaati, og skal hjer vÍ3að til athugasemda þeirra, er fylgdu
upppkastinu og fara hjer á eptir, að því er bæði snertir hinar almennu hugleiðingar, er
liggja til grundvallar fyrir frumvarpinu og ástæðurnar til hinna einstöku ákvæða þess.

Athugasemdir við uppkast til laga um fjárraál hjóna.
Fjármálum hjóna hefur eigi verið hreyft mikið við síðan lög Christians V.
komu út. Að frátöldum ákvæðunum um skipti á fjelagsbúi, þegar hjón skilja eða annað
þeirra deyr, og um leyfi til að sitja í óskiptu búi, eru lögin frá 7. maí 1880 um forráð
giptrar konu yfir aiði af sjálfstæðri atvinnu, er hún stundar, hin einustu fyrirmæli, er
til muna kveður að í þessum málum og komið hafa síðar út. þangað til greind lög komu
út, var öll skipun þessara mála byggð eingöngu á lögbók Chr. V., eins og hin ófullkomnu og víða óljósu ákvæði hennarhöfðu verið skilin og notuð í rjettarvenju um langan
aldur. Aðaldrættirnir í skipuninni eru, eins og kunnugt er: algerð sameign hjóna, bóndinn
einráður, konan ófullveðja. En jafnframt þessu hefur bjónum ávalt verið álitið frjálst að
gera aðra skipun með hjúskaparmála, svo sem einkum að ákveða annaðhvort fullkomna
sjereign eður meira eða minna takmarkaða sameign. Aðeins hefur verið ágreiningur um
það, að hve miklu leyti konunglega staðfesting þyrfti til þess að tryggja þá skipun, er
hjónin höfðu gjört á alla vegu, bæði gagnvart aðilum sjálfum og öðrum út í frá. En af
því að auðvelt hefur verið að fá staðfestinguna, hefur það ekki verið nein veruleg tá’.mun
fyrir hjón, er vildu skipa Qármálum sínum á annan veg en lög standa til, að hennar
hefur þurft. Fyrir 10—20 árum voru hjúskaparmálar mjög sjaldgæfir og lítið um
afbrigði frá lögákveðnu fyrirkomulagi. Ef þurfa þótti að tryggja eigurnar, svo sem einkum
fje konunnar, ef það stafaði frá erfð eða gjöf, — en um það var venjulega að ræða, — þá
var það gert á þann hátt, að arfleifandi eða gefandi ákvað löghepting á það, venjulega
15
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samfara innsetning þess í yfirfjárráðastofnunina en til þess þurfti þó staðfesting
konungs samkvæmt tilskipun 21. maí 1845, 28. gr., ef um skylduarfa var að ræða. Áf
lögheptingunni leiddi í sjálfu sjer ekki, að fjeð skyldi vera sjereign, en það gat arfleifandi
eða gefandi hinsvegar ákveðið, og var álitið, að það ákvæði væri og skuldbindandi fyrir skylduarfa, ef konungleg staðfesting kom til eptir tilsk. 21. mai 1845, 28. gr.
Á síðari tímum eru hjúskaparmálar orðnir langtum algengari en áður, einkum
síðan að staðfesting á þeim fæst ókeypis, og eru eigi að eins notaðir, þá er annaðhvort
hjóna, einkum konan, á fje til muna, heldur og optsinnis, þótt hún leggi ekki annað til
en innbú, og er þá um það ákveðið, að það skuli sjereign hennar, og því undanþegið lögsókn af hendi bæði núverandi og síðari skuldheimtumanna bónda hennar.
Af því að hjúskaparmálar þannig hafa farið í vöxt og tíðkast óðum, hefur leitt,
að fjármál hjóna eru eigi svo einföld og óbrotin, sem áður, og að margar spurningar koma
fram, einkum um sjereignina, er annaðhvort verður alls eigi svarað eptir ákvæðum hinna
fornu laga, eða að minsta kosti ekki á þann hátt, sem rjettast væri eptir eðli málsins. í
nánu sambandi við þessi mál nm sjereign f hjónabandi og yfirráð yfir henni er þvínæst
ákvæði það, er naumast verður lengur varið, að giptar konur sjeu ómyndugar. Eptir að
ógiptum konum hafa sett verið með lögum 29. des. 1857 nálega sömu myndugleikaskilyrði sem karlmönnum, er eðlilegt, að mönnum veiti erfitt að fella sig við það ákvæði, að
giptar konur sjeu alla æfi ómyndugar, einkum þar sem hægt er að sýna og sanna, að
það tvent getur samrýmzt, að konan sje myndug í hjónabandinu og að bóndinn hafi umráðin yfir fjelagsbúinu, en að svipta hann þeim algerlega væri ekki ráðlegt, en hinsvegar
hugsandi, að þau megi að nokkru takmarka. Myndugleiki hefði í reyndinni þýðing fyrir
konuna, bæði að því, er til yfirráða yfir sjereign hennar tekur — og ber þess þó að geta, að
hægt er nú að fá staðfesting á hjúskaparmála, er veitir henni full ráð yfir sjereign
hennar — og þvínæst að því leyti, að hún gæti þá skuldbundið sjálfa sig svo, að ganga
mætti að fjárhluta hennar úr fjelagsbúinu, er skipt yrði.
j>að er því eðlilegt, að ákvæði hinna gildandi laga um fjármál hjóna þurfi bæði
viðbóta og breytinga.
j>essum málum var þegar hreyft í Noregi 1871, en þá var þar ennhinsama skipun
á og hjer í Danmörku. Nefnd var skipuð til að semja ný lög um málið; síðan var það
rætt á lögfræðingafundum Norðurlanda 1873 og 1875, og síðara árið kom lagafrumvarp
um það frá nefndinni og lagði stjórnin síðan hvað eptir annað frumvörp fyrir stórþingið,
er voru mjög lík nefndarfrumvarpinu, og leiddi þetta um síðir til laga 29. júni 1888 um
fjármál hjóna. j>ar sem lagasetning og rjettarvenjur í þessum greinum höfðu allt til þessa
veríð samskonar í Noregi og í Danmörku, og ástandið að öðru leyti svipað í báðum löndum, lá það beint við fyrir okkur, að hafa einkar mikla hliðsjón af þessum lögum Norðmanna, enda álítum við, að aðalreglur þeirra laga muni og eiga við ástandið hjer.
Við gerum því ráð fyrir — eins og norsku lögin — að full sameign verði hjer
eptir eins og hingað til aðalreglan í hjónabandi, en hins vegar verði vandalaust fyrir hjón
að skipa fjármálum sínum á annan veg. Bæði höfum við skilið svo hlutverk það, er dómsmálaráðherrann fól okkur og því talið okkur takmörk sett að þessu leyti, og því næst er
það okkar eigin sannfæring, að í öðru eins máli og þessu, er nálega tekur til allra og hvers
eins, væri mjög óhyggilegt að hverfa frá því, sem þjóðin hefur vanizt um langan aldur á
að skoða samkvæmast eðli hjónabandsins, og við efumst alls ekki um, að allur þorri þjóðarinnar muni — eins og raun varð á f Noregi — aðhyllast sameign í hjónabandi sem aðalregluna, en henni samfara bæfilegan aðgang til að víkja frá henni með hjúskaparmála.
Við álítum og, að í allflestum hjónaböndum sje fullur fjelagsskapur eðlilegasta og hag-
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kvæmasta fyrirkomulagið fyrir hjónin sjálf, og að öll viðskipti við aðra verði þá og óbrotnnst, ljósnst og að jafnaði hreinnst. það er að okkar skoðnn ðfng aðferð að einblina á þesskonar bjónabönd, sem við í stnttu máli viljum kalla ólags-hjúskap, þar sem bóndinn misbeitir stöðu sinni til að setja ailt á höfuðið, og að gjöra þá skipnn á um allan hjúskap,
er æskileg kynni að vera til þess að vernda hag konnnnar þegar slíkt ólag er á.
Eðlilegast er að leggja til grundvallar hjúskap, þar sem þetta ólag á sjer ekki stað,
sem vonandi er að telja megi undantekning, og þá mnn fullur fjelagsskapur eflaust vera
það fyrirkomulag, er bæði er rjettlátast og hagkvæmast fyrir bæði hjónin, ekki sízt fyrir
konnna. í hjúskap, sem menn byrja með litlum efnnm á báðar hliðar, þar sem því hagnr
hjónanna byggist á atvinnu bóndans, á ástnndnn hans og giptu — og svo er um þorra
hjónabanda hjá alþýðu manna og í miðstjettinni — væri sjereignarfyrirkomulag hættulegt
og óijettlátt fyrir konuna, því í hjúskaparlok mnndi þá jafnaðarlega fara svo, að bóndinn
og erfingjar hans brepptn allt sem til væri, en konan stæði allslans uppi. því venjnlega
mnndn eigurnar reynast afrakstur af atvinnn bóndans við landbúnað, sjóferðir, handiðnað eða
verzlnn, og þótt heimilisstjórn konunnar hafi verið hin gagnlegasta og sparsemi hennar og
ráðdeild mjög að þakka, að fje hefur dregizt saman, mnndi þó eigi verða hægt að láta
hana fá nokkurn hlnt í þessn, ef nm fnllkomið sjereignarfyrirkomnlag væri að ræða, er
líka næði til þess, er afiast í hjúskapnnm. Og þótt nú konan hafi lagt nokknð f]e til, þá
er opt svo, að nanðsyn ber til að bóndinn fái ráð yfir því til þess að koma fótnm undir
þá atvinnu, er þan geti lifað af. Að eins þar sem konan leggur verulega mikið fje til að
tiltölu, svo að það er nóg út af fyrir sig til viðurværis án tállits til atvinnn bóndans, eða þó
í ölln falli samfara henni, getur verið ástæða til að tryggja framtíðina með því að halda því
fyrir utan nmráð bóndans og gjöra það óháð því, hversn fer um starf hans eða atvinnu.
En þessi hjónabðnd ern sannarlega svo örfá að tiltölu við þan, er fyr var getið, að þeirra
gætir nanmast. það fyrirkomulag, sem gæti átt við í þeim, væri ósanngjarnt að gera að
regln fyrir hin. Eðlilegast virðist vcra að fela það hjónnnnm sjálfnm í þessum örfán
tilfellum eða foreldrum þeirra og fjárráðamönnum að tryggja fjeð með hjúskaparmála,
löghepting eða á annan hátt, en laga hina almennu regln eptir þeim hjúskap, sem er
algengastur. Að því er loks snertir þan hjónabönd, þar sem konan stnndar sjálfstæða
atvinnn við hlið manns slns, þá er að vísu svo, að það kemur nú optar fyrir en fyrrum,
þó það og þekktist þá; en þau tilfelli eru óefað fá að tiltölu við þau hjónabönd, þar
sem heimilisstjórnin ein er hlutverk konnnnar. það væri því ósanngjarnt þeirra vegna að
fyrirskipa sjereign á því, er afiast í hjónabandi, sem almenna reglu fyrir öll hjónabönd;
því að annars vegar mnn atvinna konunnar jafnvel í þessum hjónaböndnm optsinnis
vera heldnr lítil I samanburði við bóndans, og verður þá sjereign á atvinnnarði ekki hagkvæm fyrir hana, og hins vegar verðnr slíkt fyrirkomnlag að minnsta kosti skaðlegt fyrir konuna
í öllnm þeim hjónaböndnm, þar sem hún hefur enga sjerstaka atvinnu. í þessu efni er
víst ákvæðið í lögum 7. maí 1880, sem tekið er npp í frumvarp þetta, hið eðlilegasta og
hagkvæmasta fyrirkomnlag fyrir konuna. það fjekk henni forráð fyrir atvinnnarði sínum,
en gerði hann ekki að sjereign hennar, einmitt af því menn sán, að ef atvinnnarðnr hennar
ætti að vera sjereign, þá væri það eigi rjettlátt, ef sama væri eigi um atvinnuarð bóndans,
en slíkt fyrirkomnlag gæti eigi verið hagkvæmt fyrir hana.
Frnmvarp þetta gerir því, eins og norsku lögin, ráð fyrir, að það sje aðalreglan,
að hjón hafi allt í fjelagi, en að hægt sje að víkja frá þeirri regln með hjúskaparmála.
Hinar helztn breytingar á gildandi lögum, er farið er fram á, eru þessar:
að afnema ómyndugleik giptrar konn eins og norskn lögin gera, með þvi að láta
hana i þessu njóta jafmjettis við ógiptar konur; skerðir það að visn eigi nmráð bóndans
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yfir fjelagsbúinu, en þýðing þess kemur fram í yfirráðum hennar yfir sjereign og þeim
hluta fjelagsbúsins, er bún kann að fá við skipti á því,
að takmarka að nokkru leyti rjett bóndans til að ráða yfir fjelagsbúinu án samþykkis konunnar, að því leyti sem hægt er að gera þetta án þess að lama venjulegan
atvinnurekstur,
að gera mönnum hægar fyrir að gera bjúskaparmála með því að afnema nauðsyn
á staðfesting hans, er hann er gerður af hjónaefnum,
að setja nokkrar ákveðnar reglur um sjereign, þá er hún á sjer stað, svo að
hægar verði að gera hjúskaparmála um þetta, þar sem þá er hægt að halda sjer til þess,
er segir í lögunum, og óþarft að gera grein fyrir því í samningnum sjálfnm,
að setja ákvæði um gjafir milli hjóna í hjúskapnum, og er ekki vanþörf á þeim,
því að lög eru hjer alltvíræð og naumast svo hentug sem vera ætti, og loks
að gefa einkum konunni rjett á að fá fjelagsskapnum slitið og fjelagsbúinu skipt
án þess að fram fari skilnaður að borði og sæng; fyrir þessu er hjer engin heimild í lögum
og er þó mikil þörf á því til verndar konunni, enda er heimild fengin fyrir því eigi að
eins í lögum Norðmanna frá 1888, heldur og í lögum margra annara landa.

1. gr.
Ef ekki á að fara fram á, að hjúskaparmálar sjeu því að eins gildir, að þeir sjen
gerðir í viðurvist notaríusar — sem algengt er í öðrum löndum, en virðist vera allt of
ströng og óþjál krafa eptir því sem menn hafa vanizt hjer — virðist ekki ástæða til að
heimta meira en að bann sje gerður skriflegur og undirritaður af báðum hjónum eða hjónaefnum, og um undirskript getur þá, ef þörf er á, d. 1. 5—1—7 komið að haldi. En
þessar formkröfur fyrir gildi hjúskaparmála virðist hins vegar ástæða til að heimta, því
að hann verður ekki skoðaður rjett eins og hver almennur samningur, og ber því að vera
sjerstök trygging fyrir fyrirhuguðu ráði og ákveðnum vilja þeirra, er hann gera, og til þess
er hentugt að hann sje skriflegur og undirritaður af þeim. Að öðru leyti er ekki, að
því er til sannana kemur, ástæða til að gera meiri kröfur en ella þykir nægja. Ef færa
þarf sönnur á hjúskaparmála, verður að gera það samkvæmt þeim ákvæðum, er almennt
gilda um skjalasannanir; að krefjast vitundarvotta sem skilyrði fyrir að hann verði talinn
gildur, virðist engin ástæða til, og ef það ætti að eins að gera til þess að hafa sönnun
lyrir honum, þá verður eigi sjeð, hvers vegna eigi mætti nota hveija aðra sönnun, er
fengizt gæti. það virðist því íjettast að láta menn sjálfráða um, hvort þeir vilji hafa
þessa sðnnunar-trygging, sem reyndar er mjög ófullkomin, eða ekki. Að við teljum þá
trygging mjög litla, kemur til af því, að opt verður eigi þörf á neinni sönnun um hjúskaparmála fyr en eptir mörg ár, er annað hjóna fellur frá, og þá getur vel komið fyrir,
að eigi sje lengur hægt að leiða vitundarvottana. Hins vegar getur ekki verið umtalsmál
að skoða hjúskaparmála sannaðan með árituðum nöfnum tveggja vitundarvotta einum, ef
eigi er hægt að leiða þá og eiðfesta. það virðist því ijett, að lögin fari ekki fram á
neitt annað en að hjúskaparmálinn sje skrifaður og undirritaður af hjónunum eða hjónaefnunum, en láti þau sjálfráð um, hvað annað skuli gera til þess að hafa sönnur á reiðum
höndum, ef til kemur.
2. gr.
það, sem segir í þessari grein, er ekki nema samkvæmt eðli málsins; það stendur
ekki í neinu gildandi lagaboði, en má þó ef til vill þegar teija lögleitt. það virðist auð-
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sætt, að ijárráðamaður konu innan 18 ára aldurs hafi eigi vald til að gera hjúskaparmála
fyrir hana, nema hún sje því samþykk; hjer er það því tekið fram með berum orðum.
3. gr.
það verður að gera glöggan greinarmun á því, er útheimtist til þess að hjúskaparmáli, er gjörður er samkvæmt 1. og 2. gr., sje gildur og skuldbindandi fyrir hjónin sjálf
og erfingja þeirra, og því, er útheimtist til þess að hann sje og skuldbindandi fyrir
aðra menn. Gm fyrri skilyrðin ræðir í þessari grein, um hin síðari í 5., 6., 8. og 9. gr.
Að því er snertir skuldbinding hans fyrir hjónin sjálf og erfingja, þá er hjer farið
fram á þá verulegu breyting á gildandi lögum, að staðfesting skuli aldrei eiga sjer stað
á hjúskaparmálum, er gerðir eru og þinglesnir á undan hjónabandinu. Eins og hennar er
eigi krafizt, er svo á stendur, hjónanna eða erfingja þeirra vegna, eins er hennar heldur eigi
krafizt vegna annara út í frá, en hagsmuna þeirra er gætt með þinglýsingum og áritun
á skjöl, þegar því er að gegna, smbr. 5„ 6„ 8. og 9. gr.
Hins vegar þykir rjett að krefjast staðfestingar á hjúskaparmála, er gerður er í
bjúskapnum. þegar hann er byrjaður, fær annað hjónanna eptir algengri mannlegri reynslu
hæglega það vald og yfirráð yfir hinu, að það getur fengið það til svo að segja hvers
sem vera skal, og þessum áhrifum mætti hæglega misbeita, ef engin væri trygging gegn
því, til hins mesta ógagns fyrir hinn veikari málsaðilann. Auðvitað verður það venjulega
bóndinn, er í fjármálum fær slíkt vald yfir konunni, en hið gagnstæða getur þó átt sjer
stað, þótt sjaldnar sje, að konan fái einsömul eða með stoð ættingja slíkt vald yfir
manni sínum. Vissasta ráðið til að koma í veg fyrir þær misfellur væri að banna hvers
konar breytingar í fjármálaskipun hjóna eptir að hjúskapur þeirra er byrjaður, eins og til
dæmis á sjer stað að nokkru leyti í sænskum og frönskum lögum; en svo langt virðist eigi ráðlegt að fara. |>að færi fyrst og fremst mjög í bága við þá heimild, sem
vjer höfum hingað til haft til að gera og fá staðfesta hjúskaparmála eptir stofnun
bjónabandsins, og sem verið hefur þvf nær takmarkalaus; en því næst verður því eigi
neitað, að svo getur staðið á, að það sje báðum hjónum til sannarlegs hagsmunar og
einkum alveg nauðsynlegt til löglegrar verndar konunni, að gerðar sje breytingar á þeirri
fjármálaskipun, er hjónin höfðu frá upphafi búskapar síns, hvort sem það var hið venjulega fyrirkomulag eða önnur skipun samkvæmt hjúskaparmála. Sjálfsagt er, að gæta
verður hagsmuna annara svo sem nauðsyn krefur og íjettlátter, svoaðþeirbíðieigi tjón af
slíkum breytingum; en vegna hjónanna sjálfra verður að vera hægt að gera slíkar breytingar í hjúskap þeirra, að eins verður að fá trygging gegn því, að þeirri heimild verði
misbeitt. En hversu má þá trygging fá? Eptir því sem til hagar hjá oss verður hún
vart fengin á annan hátt en fyrir milligöngu yfirvalds. það eitt mundi allsendis ónóg
trygging að skipa konunni fjárráðamann og láta breytinguna vera komna undir samþykkt
hans. I reyndinni mundi sá fjárráðamaður verða valinn eptir uppástungu konunnar, og
sje ráð fyrir því að gera, að hún sje háð áhrifum bónda síns, þá má auðvitað eins búast
við, að húu sje það í þessu raáli, og fær hann þá hæglega þann fjárráðamann fyrir
hana, er honum verður auðsveipur; en auk þessa yrði engin trygging fengin með þessari
aðferð fyrir því, að hagsmuna bóndans verði gætt, og er þó eigi fyrir það að taka, að á
henni geti orðið þörf á stundum. Áreiðanlegan og óhlutdrægan dóm á málsatriðum
mun eigi hægt að fá nema hjá yfirvaldi, er óháð er alveg málsaðilum og ættingjum, hvað
sem á milli bsr. En um það, hvaða yfirvald 3kuli til þess nota, þá gæti svo virzt f fyrsta
augnabragði, að valdsmaður hvers staðar eða skiptaráðandi væri bezt til þess fallinn, þar
sem þeir þekktu bezfc eða ættu hægast með að kynna sjer hag og kringumstæður máls-
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aðila. En móti þessu má það hafa, að þá gætu myndast mjðg misjafnar rjettarvenjur í
hinum ýmsu lögsagnarumdæmum landsins. Einn valdsntaður eða skiptaráðandi yrði strangur
og ófús á að samþykkja breytingar, annar hið gagnstæða, og þá færi hæglega svo, er
síður skyldi, að það yrði komið undir bústað hjóna, hvort þeim tækist að gera breytingá
skipun fjármála sinna í hjúskap sínum. það mun því rjettast að fela þetta vald yfirstjórn
landsins, þ. e. a. s. dómsœálastjórninni, því með því móti fengist trygging fyrir, að samkynja reglum yrði fylgt alstaðar, og með þeirri skipun mætti engu að síður hafa not af
þekking óæðri yfirvalda á hag og kringumstæðum málsaðila með því að leita álits þeirra
um hvert einstakt mál. Með þessu fyrirkomulagi mælir það og, að þá verður hinu forna
og kunna formi haldið, þ. e. a. s. staðfesting hjúskaparmála, og er það í sjálfu sjer
ávinningur og þess gætandi, að staðfestingin fæst ókeypis.
þau hin sðmu rök, sem mæla með því yfir höfuð, að fengin sje trygging hjá yfirvaldi gegn vanbrúkun, leiða og til þess, að þá trygging ber ávallt að hafa, þá er gera á
breyting í hjúskapnum á því fjármálafyrirkomulagi hjóna, er þau höfðu er þau komu
saman, hvort sem það var venjulegur ijelagsskapur eða önnur skipun samkvæmt hjúskaparmála. það er auðsætt, að í hjúskapnum getur hinn minni máttar, sem venjulega er
konan, eins vel orðið fyrir tjóni eða halla á þann hátt, að fjelagsskap, er á var frá byrjun,
er slitið með hjúskaparmála bónda hennar f vil, eins og sneð því móti, að hjúskaparmála,
er á var kominn með þeim fyrir hjúskapinn, er breytt eða hann af tekinn, með því að svo
getur staðið á, þegar það er gert, að hún bíði eins vel halla af þeirri ráðstöfun, og því er
það tekið fram í 1. gr., að slíka ráðstöfun verði að gera með hjúskaparmála og því á þann
hátt, er lögin mæla fyrir um þá. það virðist því alls engin ástæða vera til að fara að
eins og gert er í 5. gr. norsku laganna, að láta kröfuna um samþykki yfirvalds að eins
ná til þess, er gera á viðbót við eða breyting á eða fella úr gildi hjúskaparmála, er gerður
er á undan hjónabandinu, heldur leiðir það af rjettri hugsun, að krefjast verður samþykkis
yfirvalds á hverri breyting, er gerð verður eptir stofnun hjónabandsins í fjármálaskipun
hjónanna á milli, breytingar, sem venjulega ber að gera með hjúskaparmála, og í stjórnarfrumvarpinu til greindra laga var og farið fram á þetta. Heldur eigi virðist nein ástæða
til, eins og 8. gr. norsku laganna gerir, að fara öðru vísi að með þá hjúskaparmála í hjúskap, þar er hjónin koma sjer saman um, að það skuli sjereign hvors, er það síðar eignast
að erfð eða gjöf. Af slíkum samning getur og leitt, að hallað verði á annars hvors hluta.
Til að sýna þetta þarf ekki nema að nefna það dæmi, að bóndinn fær konu sína til að
gera slíkan samning þá, er hann getur sjeð fyrir, að hann muni brátt eiga mikinn arf í
vændum, en hefur optsinnis áður látið renna inn í fjelagsbúið og þannig að nokkru leyti
til sjálfs sín fje, er henni hefur hlotnazt að erfð.

4. gr.
þessi grein hefur það aðalákvæði, sem er fylgt nú, að hjónin geti skipað fjármálum
sínum eins og þeim sýnist með hjúskaparmála; af þessu leiðir þá og, að þau geti venjulega ákveðið það með fullu gildi fyrir sig og erfingja, að það eður það skuli vera sönnun
fyrir, hvað hvort hefur lagt til eða aflað sjer, en auðvitað er, að slíkt ákvæði getur ekki
haft gilai fyrir aðra, ef ekki annars er full sönnun í þvf eptir almennum lögum. Fyrir
því, er ákveða megi í hjúskaparmála, er þeim þvínæst að eins sett hin almennu takmörk
fyrir öllu samningafrelsi, sjá d. 1. 5—1—2, og hin sjerstöku, er Ieiða af því, að hann
verður að vera geiður eptir lögum þessum, og má því eigi hafa neitt það, er í bága við
þau komi, enda þótt leyft sje í venjulegum samningum, sjá t. d. 15. gr., en getur hins
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vegar haft ákvæði um hvað eina, er þau leyfa, enda þótt ólöglegt væri að setja í aðra
samninga, sjá t. d. 2. kafla 20. greinar. Anðvitað eru þau þvínæst takmörkuð í fjármálaskipuninni af nauðsyn þeirri á staðfesting bjúskaparmála, er talað hefur verið um i næstu
grein hjer á undan. það verður eigi til fulls greint í lögum, hverjum reglum fylgja
skuli um staðfesting eða synjun á henni. Einkum mun verða á það litið, að annað hjóna
verði eigi fyrir vanmáttar sakir eða vankunnandi fyrir ósanngjarnri meðferð eða halla í
hjúskaparmálanum, og mun þá, eins og áður er sagt, einkum verða litið á hag konunnar,
en bóndans síður, þótt það og geti hent. Sjaldan mun þykja ástæða til að synja um
staðfesting vegna manna út í frá, svo sem skuldheimtumanna, því hagsmuna þeirra virðist
nægilega gætt í 5., 8. og 9. gr. laganna. En eigi ber þó með öllu að vera loku fyrir
það skotið, að synjað verði staðfestingar þeirra vegna, t. d. þá er það er augljóst staðfestingarvaldinu af því er fram er komið í málinu, að hjúskaparmáli sá, er ræðir um staðfesting á, inniheldur ráðstafanir, er fara út fyrir þau takmörk, er sett eru í 5. gr.
Ennfremur er í þessari grein bannað að hafa í hjúskaparmála nokkur ákvæði, sem
eru þess eðlis og svo víðtæk, að þau mundu ofurselja rjettindi annars hjóna hinu. Svo
er um það ákvæði, að allar eigur annars hjóna skuli sjereign hins eða í þess eins umráðum, og því næst það ákvæði, að hið sama skuli vera um afrakstur af sjálfstæðri atvinnu
annars hjóna. Með því að banna hið síðara ákvæðið, er loku fyrir það skotið, að konan
geti afsalað sjer umráðum þeim, er lög 7. maí 1880 veita henni yfír því, er hún ávinnur
sjer með sjálfstæðri iðn sinni, er óháð er eigum manns hennar og fjelagsbúinu. Af ákvæðinu um, að hjúskaparmáli megi eigi fá öðru hjóna öll umráð yfír ölium eigum hins,
virðist leiða, að konan geti eigi, svo að gilt sje, fengið manni sínum óapturkallanlegt og ótakmarkað umboð til þess að ráða yfír eigum sínum, enda mætti að öðrum kosti gera svo að
segja ðll fyrirmæli laganna, eigum konunnar til tryggingar, einskis nýt.
5. gr.
Eptir að búið er í undanfarandi greinum að ræða um það, er útheimtist til að
hjúskaparmáli geti haft gildi fyrir hjónin sjálf og erfíngja þeirra, skal nú í þessum og næstu
greinum rætt um skilyrðin fyrir því, að slíkur samningur sje og skuldbindandi fyrir menn
út í frá, og er þá átt bæði við þá menn, er gera samninga við annaðhvort hjóna, venjulega bóndann, um þá muni, erí hjúskaparmála eru eignaðir hinu, og við skuldheimtumenn
hjónanna, ef hjúskaparmáli fer fram á að varna þeim muna, er þeir annars kostar gætu
tekið til lúkningar skuldum sínum.
í fyrra kafla 5. greinar er tiltekið, frá hvaða tíma telja skal gildi hjúskaparmála
gegn mönnum út í frá. Sje hann gerður fyrir hjónabandið, má útvega honum gildi gagnvart
þeim frá stofnun hjónabandsins með því að þinglýsa honum áður. Sje hjúskaparmálnm þinglýst
síðar, fá þeir fyrst gildi gagnvart þeim, þá er þeim er þinglýst, hvort sem þeir eru gerðir
fyrir stofnun hjónabandsins eða eptir. það þarf ekki að leiða frekari rök að þessum reglum,
þær eru samkvæmar gildandi lögum og eru bein afleiðing af tilgangi þinglýsinga.
í síðari kafla 5. gr. er því svarað, hvað sagt sje með, að hjúskaparmáli hafí gildi
gagnvart mönnum út í frá.
það mun bezt að tala fyrst um það, er hjúskaparmáli er gerður eptir stofnun
hjónahandsins, en samaverður að öðru leyti að segja um það, er hann að vísu er saminn
áður, en hann fyrst þinglesinn eptir það. Sá er þá hjer hinn ríkjandi lagaskilningur, er
kveðið er að í staðfestingarorðunum, að hjúskaparmálinn fái fyrst frá þinglýsingardegi gildi
gagnvart mönnum út í frá. þeir geta þá til þessa dags öðlazt rjettindi yfir þeim munum,
er í hjúskaparmálanum eru gerð ákvæði um, með þvi að semja við það hjóna, er rjettur
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var samningsaðili, áður en hann var gerðnr, og skuldum, er eldri eru en þinglýsingin,
geta menn þá þrátt fyrir hjúskaparmálann gengið eptir í þeim munum, er það hjóna, er
skuld er að, hefur ráðstafaö til annara. þessar reglur má þó óhætt segja að veiti mönn- j
um út í frá, einkum skuldheimtumönnum, meiri vernd, en þeir eiga að rjettu skilið, og g,
að þær hamli með því fjármálaskipun í hjúskap eða geri að minnsta kosti slíkar ráðstafanir {
allt af ótryggilegar. Við höfum því álitið, að við ættum að halda hjer nokkuð aðra leið, [
en hingað til, og færast nokkru nær því fyrirkomulagi, er Norðmenn hafa í lögum sínum j
frá 1888.
j
Við gerum ráð fyrir, að ekki sje ástæða til að líta á þinglýsing sem formskilyrði {
fyrir gildi hjúskaparmála, heldur sje þýðing hennar hjer hin sama og annarsstaðar í lögum j
vorum, einkum opnu brjefi 10. apríl 1841, sá, að leiða hjúskaparmálann í ljós fyrir menn ■
útífrá, svo að þeir geti ekki lengur borið fyrir sig ókunnugleika um hann, og við setjum j
því fram svofelldar reglur:
Menn geta þrátt fyrir hjúskaparmála öðlast með samningum rjettindi yfir þeim
munum, er ákvæði eru um í honum, þangað til honum hefur verið þinglýst, nema þeim j
sje á annan hátt kunnugt um hann; þvf að sú vitneskja, sem talin er fengin með þinglýs- l
ing hans, getur ekki haft meiri áhrif en áreiðanlega fengin vitneskja. það má vitaskuld í
ekki gera ráð fyrir þvf, að menn út í frá þekki bjúskaparmála, áðr honum hefur verið
þinglýst, og það verður því eigi þeirra skylda að sanna ókunnugleika sinn, heldur hinna j
að sanna hið gagnstæða, ef þeir ganga í gegn. Menn geta víst fljótt orðið ásáttir i
um þetta.
Vandameira er aö ákveða um stöðu skuldheiratumanna, er telja til skulda, er eldri i
eru en þinglýsing hjúskaparmálans. Ef skuld er yngri, hefur hann fnllt gildi gagnvart j
skuldareiganda; það er samkvæmt gildandi lögum og þeirri reglu munu engir mótmæla og
mun þó ekki vandalaust ætíð að framfylgja henni. Sjeu skuldir eldri, en þær stafa fiá viðskiptum, þá er viðskiptamenn hðfðu vitneskju um hjúskaparmálann, þá mun óhætt að setja menn
þá í sama flokk og hina, er til skulda telja, er yngri eru en þinglýsing hans. En þá er um I
eldri skuldir er að iæða, og um þá skuldheimtumenn, er eigi er hægt að sanna á, að i
kunnugt væri um hjúskaparmálann, og ræðir hjer bæði um þær skuldir, er stafa frá viðskiptum, og um aðrar skuldir, svo sem skaðabótakröfur,— þótt eigi komi þá auðvitað til
greina, hvort skuldareiganda væri kunnugt um hjúskaparmálann eða eigi, — þá álítum við I
að segja megi með rökum á þessa leið: þótt það hjóna, er skuldar þessum mönnum, láti
með. hjúskaparmála meiri eða minni hluta eigna sinna verða sjereign hins, er þeim þó eigi
misboðið með slíkri ráðstöfun, ef það enn á nóg fyrir öllum skuldum sínum. það verður
þá eigi sagt, að skuldunautur hafi gert neitt, er skaði þá. Að vísn getur hann síðar orðið
gjaldþrota og skuldheimtumenn hans beðið tjón af því, en hjúskaparmálinn getur þá eigi
5
kallazt orsok til þess tjóns, heldur er það afleiðing af síðari ráðstöfunum hans og því ekki
annað en það, sem skuldheimtumenn ávallt geta átt á hættu, er enga trygging hafa fyrir
skuldum sínum. Af því sem nú var sagt leiðir, að skuldheimtumenn þeir, sem hjer ræðir
um, eiga ekkert tilkall til þeirra muna, er það hjóna, er skuldar þeim, hefur látið hitt
fá til sjereignar með hjúskaparmála, hafi það aðeins haldið svo miklu eptír, að nægði fyrir
öllum skuldum, en eiga að öðrum kosti rjett á að ganga eptir skuldum sínum hjá hinu
hjóna í fjármunum þeim, er það hefur fengið til sjereignar með hjúskaparmálanum, hafi
f
þeir áður leitað borgunar hjá skuldunaut sínum, en eigi fengið. Hversu þetta fyrirkomulag
farnast, og hvort hættulegt sje fyrir skuldheimtumennina, fer eptir því, á hverjum sönnunarskyldan er látin hvíla. Sje hún lögð á skuldheimtumennina og þeim því gert að skyldu
að sanna það, að skuldunautur hafi gert sig gjaldþrota með ráðslöfunum sínum í hjúskap-

121
armálanum, þá yrði slíkt fyrirkomulag reyndar mjög hættulegt fyrir lánstraust manna á
meðal, því að það mundi skuldheimtumönnunum venjulega alls eigi vera hægt að sanna,
einkum þegar langt er liðið frá því hjúskaparmálinn var gerður, og það verður opt fyrst
þá, að spurningin kemur fram. Og því má eigi gleyma, að langtum hættar er við vanbrúkun og svikum fyrir skuldheimtumenn af ráðstöfunum hjóna á millum, en af gjöfum
og afhendingum til annara; því að meðan hjónin lifa saman, er bóndinn eigi, eins og þegar
munir eru seldir öðrum, útilokaður frá að hafa not af þeim, er hann fær konu sinni, heldur
nýtur hann þeirra með henni. það getur því vel hugsazt, að einn eða annar atvinnurekandi, er berst mikið á og því getur opt haft mikil peningaráð, enda þótt hann, ef öllu er
á botninn hvolft, reynist gjaldþrota, geri svo mikið af eigum sínum sem unt að sjereign
konu sinnar, til þess að tryggja sjer þægilegt og áhyggjulaust viðurværi þegar óaldan
skellur á, og skuldheimtumenn hans verða að láta sjer nægja með lítið eða alls ekkert og
fara sumir hveijir enda á höfuðið fyrir bragðið. það er því með öllu nauðsynlegt, að á
því hjóna, er með hjúskaparmála ljet eigur sínar verða sjereign hins, hvíli sönnunarskyldan
fyrir því, að það gerði sig eigi með þeirri ráðstöfun gjaldþrota. Að vísu getur opt orðið
örðugt fyrir það að leiða rök að þessu, en það á þó hægar með það en skuldheimtumennirnir, og að minnsta kosti getur það um leið og það gerir hjúskaparmálann, búið svo um, að
hagur þess verði þá sjeður, og þegar enginn efi getur í raun og veru leikið á um gjaldþol þess, mun naumast heldur verða neinn vandi á að leiða nægileg rök að því.
í lögum Norðmanna frá 1888 er i 6. gr. mælt svo fyrir, að þegar svo er ástatt,
sem hjer ræðir um, skuli gera skrá (Opgave), undirskrifaða og vottaða af tveim áreiðanlegum mönnum, er sýni haginn svo vel, aðsjá megi, að fyrirhugaðar ráðstafanir í hjúskaparmála geri þann eigi gjaldþrota, er í hlut á. í hinu upprunalega stjórnarfrumvarpi, er fór
fram á, að staðfesta þyrfti alla hjúskaparmála, er gerðir væri í hjúskap, var ekki ætlazt
til annars með skrá þessari, en að hún væri til leiðbeiningar fyrir staðfestingarvaldið,
og er þartil aðeins að segja, að ákvæðið um hana virðist þá óþarft, þar sem staðfestingarvaldið hlýtur að hafa vald til að krefjast þeirra skýrslna, er það telur þörf á, en hins
vegar ástæðulaust að leggja fyrir það, að heimta ætíð slíka skrá, ar auk þess alls eigi er
sagt að sje nein áreiðanleg sönnun. En eins og ákvæðinu um þessa skrá er komið fyrir í
lögunum frá 1888, 6. gr., smbr. 7. gr., er það mjög óljóst, hvaða verksvið henni er ætlað;
telst svo til, að hún sje eiginlega til einskis gagns, en geti hins vegar valdið töluverðum
umsvifum, sjá H. Scheel: Um Qármál bjóna, bls. 204. í þessu atriði er því eigi álitið
rjett að fara eptir hinum norsku lögum, heldur bezt að láta sjer nægja með hin áður
tðldu ákvæði um sönnunarskylduna, er sje í sjálfu sjer næg trygging fyrir skuldheimtumennina, og svo sje hjónunum í sjálfsvald sett, hvort þau vilji tii þess að geta fært sönnur
á fjárhag sinn, gera slíka skrá yfir eignir og skuldir, og fá menn til að bera um hana, er
síðar megi leiða sem vitni, ef á því reynist þörf.
það verður sjálfsagt að gera eina undantekning frá hinni áður umtöluðu reglu,
en hún er það fremur { orði kveðnu en í raun og veru, þegar sem sje hjúskaparmálinn
hvorki inniheldur neina ráðstöfun á því fje, er þegar er fyrir hendi, nje fer fram á að
láta það fara úr eign annars hjóna til hins, heldur er að eins um framtíðarafla, það er
að segja nm fje, er síðar kann að aflast, en engin heimting er á. f>að verður eigi sagt,
að annað hjóna eður hitt reyni á gjaldþol sitt með slíkum hjúskaparmála; þá er hann er
gerður, er það með öllu óvíst, hvaða áhrif hann fái á gjaldþol þeirra, og fer það eptir
því, hvernig fjárhagurinn verður, þá er fjeð aflast, sem eptir atvikum getur orðið mörgum
árum síðar. Hjer má þvi spgja líkt og áður, að ef skuldheimtumenn fá eigi fulla borgun,
þá er það ekki hjúskaparmálanum að kenna heldur breytingum þeim, sem orðnar eru á
16
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fjárhag skuldunauts. Hin merkustu dæmi uppá slíkan framtíðarafla til sjereignar eruerffiir
og gjafir. Að skuldheimtumenn megi ekkert tilkall gera til „arfvonar*, er auk þessí fullu
samkvæmi við ákvæði laga vorra um, að arfvon megi ekki selja, veðsetja nje Qárnámi
taka; og það, sem ákveðið er um arf, er í vændum er, en eigi þegar fallinn, virðist og
eðlilega eiga að gilda um gjafir, er knnna til að falla, en ekkert loforð er enn fyrir.
j>að er auðvitað, að slíkir hjúskaparmálar og þeir, er bjer ræðir um, verða eins og aðrir,
er í hjúskap eru gerðir, að vera staðfestir til þess að geta haft gildi, smhr. 3. gr. frumvarpsins; og í þessu er þó falin nokkur trygging gegn augljósustu vanbrúkunum slíkra
samninga eigi aðeins fyrir hitt hjóna, heldur og fyrir skuldheimtumennina; en slík vanbrúkun getur, að því er þá snertir, víst ekki átt sjer stað, nema þá er búast má við arfi
eða gjöf þá og þegar, svo sem ef arfleifandi liggur fyrir dauðanum.
þegar afleiðingar fyrir menn út i frá af hjúskaparmála, er þinglesinn er eptir
stofnun hjónabandsins, eru látnar vera þær, er nú hefur sagt verið, verður og eðlilegt að
heimfæra ákvæðin um það upp á hjúskaparmála, er gerður er og þinglesinn fyrir þann tíma.
Að því er snertir samninga við þá um muni, er ákvæði er um í bjúskaparmálanum, þá
eru þeir gildir, ef þeim hefur verið ókunnugt um hjúskaparmálann og hefur eigi verið gert
aðvart með þinglýsing hans um, að hann væri til fyrirstöðu; það má enda gera samningana
eptir að þinglýsing hefur fram farið eða eptir að mönnum var orðið kunnugt um hjúskaparmálann, en þá með því móti, að þeir missa gildi sitt, ef hjónabandið stofnast á
eptir; það leysir þá upp. Að því er skuldheimtumenn snertir, þá munu það vera lög nú,
að ef ekki hefur sett verið neitt skilyrði þeim til verndar, þá er bjúskaparmálinn var staðfestur — en slíkt getur eptir lögum þessum eigi komið til greina, þar sem hjúskaparmálar,
er gerðir eru fyrir stofnun hjónabandsins, verða alls eigi staðfestir — þá geti þeir eigi
gengið eptir skuldum sínum í eiguro þeim, er skuldunautur þeirra hefur látið hitt hjóna
fá til eignar með hjúskaparmálanum, nema þeim takist að koma við ógildingarreglum gjaldþrotalaganna. En eins og hin gildandi lög veita skuldheimtumðnnum, eins og áður er
sagt, allt of mikla vernd gagnvart hjúskaparmálum, er þinglýst er eptir stofnun hjónabands, eins er þetta hins vegar allt of lítil vernd fyrir þá gagnvart þeim hjúskaparmálum,
er þinglýst er á undan því. Engin ástæða virðist vera til þess að gera þenna mun á
skuldheimtumönnum, er telja til skulda, er eldri eru þinglýsing hjúskaparmálans. f>að er
líka, þegar hjúskaparmálinn er gerður fyrir hjónabandið, vel hugsandi, að skuldheimtumenn
verði fyrir svikum af ráðstöfunum hjúskaparmálans af hálfu þess bjóna, er skuldar þeim,
því ekki síður á hjer við, að afhendingin útilokar ekki afhendanda frá að njóta þess er
afhent er, með hinu hjóna, er við tók. f>að er í báðum tilfellum sama ratio legis til að
krefjast þess, að afhendandi verði eins eptir afhendinguna fær um að standa í skilum, og
eigi sá, er til skuldar telur, er eldri er þinglýsing, að öðrum kosti ijett á að ganga eptir
skuld sinni í því, er afhent var hinu hjóna, hafi honum ekki tekizt að fá borgun hjá afhendanda; og þetta ber svo að vera ekki að eins þá er bú afhendanda er tekið til gjaldþrotaskipta, enda leiðir það og þegar venjulega af gildandi lögum, smbr. d. 1. 5—14—46,
2. lið, og 28. gr. gjaldþrotalaganna, heldur og þegar skuldheimtumenn höfða einkamál,
og ógildingarreglurnar því eigi koma til greina. Euda þótt þeir gætu komið því til leiðar,
að bú afhendanda yrði tekið til gjaldþrotaskipta — en það mundi opt reynast erfitt, ef
eigi ómögulegt — þá er engin ástæða til að neyða þá til þess að fara þessa erfiðu leið
til að ná rjetti sínum. Af þvf, er nú er sagt, er 2. kafli 5. greinar orðaður svo, eins og
sjá má, að hann á við ijett manna bæði gagnvart hjúskaparmálum, er þinglýst er fyrir
stoínun hjónabandsins, og gagnvart þeim, er síðar er þinglýst.
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6. gr.
þinglýsingar hjúskaparmála virðast eiga fara fram á varnarþingi bónda, og engin
ástæða til að gera undantekning, eins og er í 3. gr. hinna norsku laga, þá er hjónin flytja
ekki strax saman. Auk þess sem slíkt er mjög sjaldgæft, verður þess að gæta, að það hefur
engin áhrif á fjármál þeirra sín á milli, þótt þau búi ekki saman. Umráð bóndans yfír
fjelagsbúinu eru hin sömu, og rjettur hans til að skuldbinda það ekki háður sambúð þeirra.
það er því eðlilegt, að það sje þar sem bóndinn á varnarþing að leitað sje upplýsinga
um, hvort brugðið hafí verið með bjúskaparmála frá reglum þeim, er gilda um hinn almenna fjelagsskap hjóna, þar sem það er í yfirráðum hans yfír búinu að gerðar verða í
honum fleiri eða færri takmarkanir. Að eins þegar svo ber til, að bóndinn flyiur ekki
þegar þangað, er hjónin ætla sjer að setjast að, svo sem fyrir það, að þau fara í ferðalag eða geta enn þá eigi flutzt til síns nýja heimilis, er ástæða til að mæla fyrir, að þinglýsing skuli líka fram fara þar, er hann til þessa hefur átt varnarþing, því að næst liggur
að leita upplýsinga þar, meðan hann er enn eigi í raun og veru fluttur á annan stað.

7. gr.
þótt okkur sje ekki ókunnugt um hina ýmsu ókosti, er á eru því fyrirkomulagi,
að nota þinglýsingar til að gera almenningi eitthvað kunnugt, álftum við þó rjettast að
hafa þá birtingaraðferð fyrir hjúskaparmála meðan hún enn er hin almenna birtingaraðferð
að lögum. það er ekki meira að henni að finna þar en annars staðar, þar sem eigi er
um fasteignarrjettindi að ræða, t d. við veðsetning á lausatje og úrskurði um að svipta menn
fjárforráðum. það hefur og ætíð sína kosti að halda þeirri birtingaraðferð, er menn hafa
vanizt, og er líka óhentugt og villandi fyrir almenning að hafa miamunandi birtingaraðferðir þar sem ástæðulaust er að gera mismun. Ef þinglýsingar skyldu einhvern tíma verða
afteknar og í þeirra stað sett önnur birtingaraðferð, t. d. bókunaraðferðin, þá væri rjett
að breyta eins um eptir föngum fyrir hjúskaparmála, en fyr ekki. Frumvarpið fer því fram
á, að það sje, eins og áður, þinglýsing hjúskaparmálans, er ráði gildi hans gagnvart
mönnum út í frá. En jafnframt þessu stingum við í grein þessari upp á því nýmæli, er
við teljum nytsamlegt, að í hvert sinn er hjúskaparmála er þinglýst, skuli dómritari
senda um það skýrslu til þeirrar skrifstofu, er dómsmálaráðaneytið tiltekur í Kaupmannahöfh; skuli í skýrslunni að eins tilgreina nöfn hjónanna eða hjónaefnanna, þinglýsingardag
og svo auðvitað lögsagnarumdæmið. Á svo eptir skýrslum þessum að halda skrá á skrifstofunni yfir alla hjúskaparmála í landinu, er þinglýst hefur verið. Skráin skal að eins
greina nöfn málsaðila og heimili, þinglýsingardag og lögsagnarumdæmi, og teljum við þá
eigi ógjðrlegt að halda slíka skrá, að minnsta kosti ef aukið er nokkuð aðstoðarfje til hlutaðeigandi skrifstofu; en hins vegar yrði ógjörningur að skrá allt innihald samninganna.
Tilgangurinn með þessu er sá, að ef maður getur sagt nokkurn veginn rjett til um, hvenær hjón hafi giptzt, þá sje á einum stað hægt að fá upplýsing um, hvort þau hafi gert
bjúskaparmála, og ef svo er, hvar þá megi fá vitneskju um innihald hans. Menn verða
svo að snúa sjer til hlutaðeigandi lögsagnarumdæmis og nefna þinglýsingardaginn og íá
svo útskript úr veðmálabókinni, þar sem hjúskaparmálinn, sje hann þinglesinn, hlýtur að
vera innfærður, nema menn vilji reiða sig á, hvað hjónin segja sjálf um fjármálaskipun
sfna, eða þeir geri það að skilyrði fyrir að hafa viðskipti við þau, að þau sýni þeim samninginn, sem þeir vita þá, að til er. þetta fyrirkomulag mun einkum reynast hentugt,
þegar hjónin hafa opt skipt um bústað og verið í ýmsum lögsagnarumdæmum, og mun
gera það óþarft að krefjast þess, sem annars gæti komið til mála, að þinglýst sje hjú-
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skaparmála hvert sinn sem hjón skipta um varnaiþing, eins og skipað er fyrir í tilsk.
28. júlí 1841, en sem mundi reynast hættulegt fyrir hagsmuni konunnar, þar sem hún
mundi eiga erfitt með að sjá um, að slíkt yrði gert, og gæti því sviptzt þeim hagnaði, er hjúskaparmálinn heimilar henni, fyrir gleymsku manns hennar eður máske fyrir
það, að hann hefur viljandi látið fyrir farast að þinglýsa samningnum að nýju.
þess þarf naumast að geta, að gildi hjúskaparmálans gagnvart ððrum er þó að
eins komið undir þinglýsingunni, og að það fyrirkomulag, er hjer er nefnt, miðar að eins
til þess að gera mðnnum hægra fyrir að fá vitneskju um hjúskaparmálann, og má margt
tilnefna líkt þessu í öðrum Iðgum vorum, svo sem opið br. 10. apríl 1841, 1. gr., og hina
ýmsu hirtingarmáta á lögum og tilskipunum, er áður áttu sjer stað jafnframt þinglýsingunni, er var sú birtingaraðferð, er skuldbindandi var fyrir alla.

8. gr.
Til þess að bjúskaparmáli geti haft áhrif á samninga um fasteignir, verður að
þinglýsa honum á varnarþingi eignarinnar og taka hann upp í dálk hennar í veðmálaregistrinu. það leiðir af þinglýsingarreglum vorum um fasteignir, að það verður að
geta sjezt á dálki eignarinnar í veðmálabókinni, hvort hin lögheimiluðu yfirráð yfir
henni sje á nokkurn sjerstakan hátt takmörkuð. Hver einn hefur rjett til að álíta,
þegar hann sjer vígsluvottorð hjóna, að fasteignir þær, er konan hefur lagt til búsins eða
síðar eignazt, sje í umráðum manns hennar, og ef takmarkanir á þeim eiga að hafa gildi
gagnvart mönnum út í frá, verða þeir að geta fengið vitneskju um þær af dálki eignarinnar eða af veðmálabókarvottorði, og þeir eiga eigi til þess að þurfa að skoða mannaregistrið við varnarþing bóndans.
Að því er tfl skuldheimtumanna kemur, þá fer um ijett þeirra til þess að halda
sjer til fasteignanna eptir hinum almennu reglum, er að framan getur. Sje hjúskaparmálinn því þinglesinn eins og fyrir er mælt í 6. gr, er þeim varnað þess, sjeu skuldir
þeirra yngri en þinglýsingin, en sjeu þær eldri, fer eptir því, hvort það hjóna, er afhent
hefur hinu með hjúskaparmála fasteignir, átti nóg eptir fyrir öllum skuldum sínum; var
eigi svo, geta skuldheimtumennirnir náð til fasteignanna, annars ekki.
21. grein hinna norsku laga mælir svo fyrir, að til þess að lausafje, er konan á
að sjereign, geti orðið varið fyrir skuldheimtumönnum bónda hennar eður þeim, er hann
hefur afhent, veðsett eða leigt þá muni, og var eigi, svo að sannað verðj, kunnugt
hið sanna, þá verði að haga svo til, að það sje aldrei í vörzlum hans; en þareð leiða
mundi af þessari reglu, að húsgögn og aðrir þeir munir, sem konan hefiír til afnota, mættu
aldrei, ef sjereign hennar væru, vera á hinu sameiginlega heimili hjónanna, og yrðu því
gagnslausir lyrir hana, eru í 22. gr. gerðar svo margar undantekningar frá greindn fyrirmæli í 21. gr„ að það er því nær þýðingarlaust. Fyrst eru undanskilin skuldabrjef,
ábyrgðarskírteini og hlutabrjef, er henni eru ánöfnuð, áhöfn og amboð jarðar, er hún á
að sjereign, íveruföt hennar, rúmföt og skartgripir, og er þetta þrent mjög eðlilegar undantekningar; en |>ví næst eru undanskildir þeir munir hennar, er hún er vön að geyma í
læstum hirzlum, ennfremur húsgögn og aðrir afnotamunir, þegar yfir þá er í viðurvist
votta gerð skrá af báðum hjónum með nöfhum þeirra undir, og sje síðar viðbætt eða úrtekið, þá sje það og gert í votta viðurvist. Við höfum ekki viljað fara fram á nein slík
fyrirmæli, því að við álítum að af þeim muni stafa meiri vandi og vafi í daglegu lífi
en gagn. Ættu þau að verða mönnum að nokkru haldi, yrðu að fara fram svo umsvifamiklar rannsóknir, einkum á skrám þeim yfir húsgögn og aðra muni, er getur í 22. gr„
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staflið d, áðnr en þeir geti árætt að kaupa eða leigja nokkurn slíkan hlnt af bónda, að
þeir mnndu venjulega, er til kæmi, kjósa heldur að sleppa þeim rannsóknnm í transti til
þess, að hann segði þeim satt frá, og að því er snertir nndantekninguna í 22. gr., stafl. c,
þá verðnr eigi sjeð, hvernig menn út í frá ættu að geta vitað eða fengið upplýsing
nm það, nema með óþægilegri rekistefnn, hvort kona væri »vön« að geyma einhvern hlut
f lokaðri hirzlu, ef hún þó gerði það eigi ætíð. Annars vegar virðast þessi fyrirmæli gagnslítil til verndar mönnnm, hins vegar myndu þau verða hjónnnum til mikilla nmsvifa í
daglegn lífi, einknm skráarhaldið á húsgðgnum og munum, er getnr um í 22. gr., stafl. d,
einkar erfið fyrir allan þorra þjóðarinnar, þar sem penni og blek er haft lítið með höndnm,
Eins og hin norskn lög, að þvf er snertir lausafje í sjereign bóndans, láta sjer nægja að
krefjast þess til verndar honum, að færðar sjeu sðnnnr á, að sjereign hans sje, svo virðist
eins mega fara að nm lausafjársjereign konunnar, og það því fremnr, sem slfk sönnun
er bæði í 31. gr. hinna norskn laga og f lögnm vorum frá 7. maí 1880 látin nægja til
þess, að afrakstri af sjálfstæðri atvinnu giptrar konu og þeim mnnum, er hún útvegar
sjer fyrir sjerafla sinn, verði haldið fyrir ntan yfirráð manns hennar og varið fyrir lögsókn sknldheimtnmanna hans, hver sem í hlut á.
9. gr.
það þarf naumast að færa rök fyrir þvf, að til þess að hjúskaparmáli geti haft
áhrif á viðskipti manna nm sknldabrjef, hlutabrjef, ábyrgðarskírteini og önnur eins skjöl,
verða þan að hafa fengið áritun nm hann. Að þvf er snertir lögsókn af hálfu sknldheimtnmanna, þá er nm það lfkt að segja og sagt er um 8. gr.
10- gr.

í þessari grein er farið fram á þá breyting á gildandi lögura að afnema ómyndugleik giptra kvenna þannig, að um myndngleik þeirra fari hjeðan af sem nm myndngleik
ógiptra. Eigi er ætlazt til að þessn sje samfara nein takmörknn á rjetti bónda til þess
að ráða einn yfir fjelagsbúinu, smbr. 11. gr., því að þessu leyti stendur á sama, hvort
konan er ómyndug eða myndug; aptur á móti fær breytingin gagngerð áhrif á stjórn á
sjereignum hennar og á íjett hennar til að skuldbinda sjálfa sig, það er að segja svo, að
niðnr geti komið á fjárhluta hennar úr fjelagsbúinu, þá er því verðnr skipt, og á þvf, er
henni'kann að aflazt eptir að hjúskap er lokið. Gipt kona verður þá, eptir grein þessari,
fnllveðja, er hún er fnllra 25 ára, hálfmyndug 18 ára og hefur þá tilsjónarmann, en er
ómyndng allt þangað til. Meðan svo er, stendur hún þá nndir venjnlegu fjárforræði, sem
er sitthvað og fjárforræði bónda hennar, eins og nú er, þar sem það er hvorki háð tilsjón
af hálfn yfirfjárráðamanna, nje því samfara nein reikningsskaparskylda eða þess háttar;
sjereignum hennar verður að stjóma eptir sömu reglum og eigum ómyndugrar konu ógiptrar,
og af því leiðir meðal annars, að peningaeign hennar skal venjulega komið fyrir í yfirfjárráðastofnuninni, og fyrst útborgnð henni með tilsjónarmanni, er hún er orðin 18 ára; um
tilsjónarmennskuna fer eptir hinum almennu reglum. Að því er snertir persónnlegan
myndugleika giptrar konn, þá kemnr hann ekki lögum þessum við, en við ætlumst til, að
það haldist, er hingað til hefur verið lög, að gipt kona sje sjálfráð á hvaða aldri sem er.
það hefnr þótt rjett að taka það fram, að hægt sje að skipa bónda hvort heldur
er tilsjónarmanr. eða fjárhaldsmann konu sinnar, nema hvað skipa verður anðvitað annan í
hans stað, þá er ræðir nm þesskonar gjörðir, er koma honum við; hins vegar hefur
eigi þótt ijett að láta hann eiga neina heimting á að verða kosinn, eða tekinn t. d. fram
yfir ættingja, er til fjárhalds ern bornir að lögum; það verður því komið undir áliti
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skipunarvaldsins, hvort hann skuli kosinn eða annar. En sje hann til þess kosinn, verðnr
hann bundinn hinum sömu reglum og aðrir tilsjónar- eða fjárhaldsmenn; sje hann hið
fyrra, getur hmn bakað sjer ábyrgðar til skaðabóta fyrir vanrækslu á skyldum sínum, og
sje hann hið síðara, stendur hann undir tilsjón af hendi yfirfjárráðamanna, er sömu takmörkunum háður sem aðrir fjárhaldsmenn í sarnningum fyrir hönd hins ófullveðja, þarf á
stundum samþykki æðri yfirvalda, er skyldur til reikningsskapar og því um líkt.
Eigi er ætlazt til, að gerð verði nein breyting á rjetti þeim, sem víst má álíta
að giptar konur hafi til að ráða yfir afrakstri af sjálfstæðri atvinnu sinni, er óháð er
fjelagsbúinu, á hvaða aldri sem er, smbr. lög 7. maí 1880; en óþarft er að taka þetta
fram, með því að það leiðir af hinum almennu reglum um rjett manna innan lögaldurs
til að ráða fyrir því, er þeir afla sjer sjálfir.
Breyting sú á gildandi lögum, sem grein þessi inniheldur, er víst þýðingar- og
áhrifamesta breytingin, sem í frumvarpinu felst. Af henni leiðir ekki einungis það, að
konan verður venjulega einráð um meðferð á sjerafla sínum, og þarf engan um það að
spyrja, smbr. þó 20. gr., 2. kafla, er síðar mun verða rætt um; en breytingin verður og
þýðingarmikil, þótt um fullan fjelagsskap sje að ræða, því þótt umráðin yfir fjelagsbúinu
sje í hðndum bóndans eins, meðan fjelagsskapurinn stendur, og konan geti hvorki, meðan
svo er, ráðið þar neinu, nje skuldbundið það — sjá þó undantekninguna í 13. gr. — þá
gætir þó myndugleika hennar í því, að skuldbindingum þeim, er hún tekst á hendur, má
fá fullnægt i fjárhluta hennar úr fjelagsbúinu, þá er því verður skipt, og er með ákvæðum
15. greinar, er síðar getur um, reynt að tryggja hana gegn ískyggilegum afleiðingum
af þessu.
11- gr.

í þessari grein er fyrst upptekin sú meginregla, að umráðin yfir fjelagsbúinu sje
í hðndum bóndans eins; að hann hafi þvínæst venjulega sjálfur ábyrgð á skuldum og
skyldum ijelagsbúsins, nema í þeim alveg sjerstöku tilfellum, þar sem þær hvíla á konunni,
smbr. 13. gr., 2. kafla, mun óþarft að taka fram. það má að vísu gera undantekningar
frá þessari meginreglu, en hins vegar ekki hægt að gera neina aðra skipun að aðalreglu.
Að láta ijett bóndans til að ráða fyrir fjelagsbúinu og til að skuldbinda það, vera venjulega kominn undir samþykki konu hans, mundi í allflestum tilfellum verða til þess að
fyrirmuna honum eða lama mjög atvinnurekstur þann, sem á að vera stoð heimilisins. Ef
samningar og viðskipti bóndans við menn út í frá ættu eigi að vera gildir nema sannað
yrði, að konau hefði samþykkt þá, þá yrði ógerandi fyrir hann að stunda verzlun, verksmiöjuiðnað eður annan iðnað, og eins landbúnað, er nokkuð kvæði að; og þar sem konan
mundi að jafnaði bera of lítið skyn á þau mál eða hafa of litla þekking á þeim til þess
að álit hennar um, hvort þau eða þau viðskipti ættu að eiga sjer stað, geti komið að nokkru
verulegu haldi, verður heldur eigi sjeð að neitt gagn væri í rauninni að því, að áskilja
samþykki hennar til þeirra hluta. það yrði og venjulega fengið rjett fornisins vegna, því að
hún mundi alloptast reiða sig á bónda sinn eða mundi að minnsta kosti ekki vilja eiga
það á hættu að baka sjer reiði hans eða óánægju og spilla svo samlyndinu með synjun
sinni; en þegar ósamlyndi einu sinni væri komið upp milli hjóna, mundi nauðsyn á samþykki hennar hæglega verða rótin til ertinga af hennar hálfu, og tálmun fyrir því, að bóndi
hennar geti ráðstafað málunum haganlega.
Að vísu geta verið þeir samningar, er annað hvort hafa svo mikilsvarðandi áhrit
á alla frambúð hjónanna eða á heimilishag þeirra, að eðlilegt væri að konan hefði atkvæðisrjett um þá; en það er með öllu ógerandi að tiltaka svo lagaðan almennan mæli-
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kvarða fyrir þá samninga, að mönnum út í frá yrði hægt að sjá í hvert skipti, hvort
áskilið sje að lögnm samþykki konunnar eða eigi, en slíkt yrði þó að vera hægt, fyrst
gildi samnings á að vera komið nndir því samþykki, þar sem það er áskilið, ef komast
á hjá þeim afleiðingnm, sem verri ern, að menn verði hræddir við að hafa viðskipti við
kvongaðan mann, svo að hann engnm samningum getur náð við þá. Að viðhafa almennan stærðarkvarða, t. d. láta það fara eptir virði þess, er í samningnnm er, hvort
samþykki konnnnar sknli til koma, væri með ölln óhafandi, og sjest það bezt á
því, að vegna hins afarmikla mismnnar á lífskjörum manna yrði það talið mikilsvert í
einu hjónabandi, er lítilsvert yrði talið í öðrn, og ank þess yrði opt vandi nm það að segja,
er verið væri að gera samning, um hve mikið fje þar sje að ræða.
Eigi þvi nokknð að nndanskilja frá meginreglunni, að bóndi hafí einn umráðin
yfir fjelagsbúinn, þá verður að sjá svo nm annars vegar, að eigi sjeu fráskildir þesskonar
samningar, er honum er nanðsynlegt atvinnn sinnar vegna að geta ráðið einn, eptir þvi
sem honnm þykir hentast, eða sem nanðsyn er á að mega ráða að vörmu spori til lykta,
og hins vegar sje vandalaust fyrir menn að vita, hvort samþykki konnnnar sje nanðsynlegt
til þess samnings, er ræðir nm, sje gildi hans undir því komið.
Sjer kemnr þá fyrst til greina, hvort rjett sje að undanskilja samninga nm fasteignir. Engin ástæða er til að áskilja samþykki konnnnar til þess, að bóndinn megi ráða
yfir fasteignnm, er hann hefnr sjálfnr lagt til fjelagsbúsins. Aptnr á móti getur verið
ástæða til að áskilja samþykki hennar, þá er um afdrifamikil yfírráð yfír þeim fasteignnm
er að ræða, er hún hefnr lagt til fjelagsbúsins, en þó eigi nema eignarskjölin sýni, að svo sje,
8vo að menn út f frá geti fengið að vita það með því að hyggja að í dálki eignanna í veðmálabóknnnm. 1 14. gr. hinna norsku laga er þessu skilyrði eigi bætt við, svo að greinin
á við allar fasteignir, sem konan hefur lagt til, þótt eignarskjölin beri eigi eignarnafn
hennar; en eigi verðnr á þetta fallizt; því að ef menn geta eigi með því að hyggja að í
dálki eignarinnar sjeð það, að það er konan, sem lagt hefnr fasteign til fjelagsbúsins, og
ef ekkert hefur þinglesið verið, er takmarki nmráð bóndans yfír henni, þá á þeira að vera
heimilt að gera ráð fyrir þvl, að þessi eign sje eins og annað í fjelagsbúinu í venjulegum
nmráðnm bóndans. Heldnr eigi virðist rjett að fara svo langt i því að takmarka nmráð
hans yfir fasteignum þeim, er kona hans hefur lagt til fjelagsbúsins, að banna honum að
leigja þær eða byggja öðrnm með venjulegnm skilmálum og fyrir venjulegan tíraa nema
með samþykki konunnar, en nóg virðist að banna honnm án samþykkis hennar að afhenda
eður veðsetja þær og svo að leigja þær öðrnm fyrir óvenjulega langan tíma eða með
þyngri kostnm og kvöðnm fyrir eiganda en venja er til um slíka leigumála. En ekki
virðist okknr, eptir því sem til hagar nú, nein ástæða til að láta þetta ákvæði ná að eins
til fasteigna til sveita, eins og 14. gr. hinna norsku laga gjðrir, heldur á það og að gilda
um kanpstaðaeignir án tillits til þess, hvaða afnot menn hafa af þeim.
þegar við þar næst stingnm npp á, að bóndi sknli fá samþykki konn sinnar til
þess að geta ráðstafað skuldabrjefum og öðrnm verðbrjefum, er hún hefur lagt til fjelagsbúsins og bera hennar eignarnafn, þá innifelst í þvi veruleg takmörkun á umráðnm hans,
er eigi er í norskn lögnnum. Á þeim verðbrjefum geta viðskiptamenn sjeð, hvernig á
stendur, þeir eiga því hægt með að vara sig, og fyrir konnna er þetta góð trygging, því
nú nm stnndir er það fje, er hún leggur til, einmitt mjög opt skuldabrjef og önnur verðbijef. það er vitasknld, að þegar bóndi hennar má ekki nema með samþykki hennar afhenda, veðsetja eða kvitta fyrir þessi brjef, þá getur hann heldnr ekki afmáð nafn hennar
til þess að setja sitt nafn í staðinn eða láta verðbrjefið verða handhafabrjef nema með
samþykki hennar, enda þótt það annars væri leyfilegt.
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Vegna manna út í frá verður heimild hennar til að ripta gjörðum þeim, er
hjer ræðir um, að vera bundin við tiltekinn tíma, og því er farið fram á, að henni sje
gefinn til þess eins árs frestur frá þinglýsing samningsins, sje hún skilyrði fyrir gildi
hans og annars frá því er hann var gjörður. Noti hún ekki þenna frest, á viðskiptamaður
sá, er í hlut á, að hafa íjett til að líta svo á, að hún vilji eigi ripta samningnum, enda
þótt hún hafi eigi verið honum samþykk frá upphafi.
Enn er ein takmörkun á umráðum bónda yfir íjelagsbúinu, er hægt er að setja
án þess að ganga of nærri rjetti hans tii að ráða því tii sameiginlegra þarfa, og er hjer
átt við rjettinn til gjafa af fjelagsbúinu. það verður eigi sagt að hann þurfi í þessum
efnum að hafa frjáisar hendur, og það er eðlilegt, að honum sje eigi leyft að sóa burt i
gjöfum án leyfis konu sinnar öllum sameignum hjónanna eða miklum hluta þeirra; en hins
vegar er eigi rjett að banna honum að gefa hvað smáar gjafir sem eru, nema hún samþykki, enda væri slíkt og harla ósanngjarnt, þar sem í fjelagsbúinu er margopt lítið annað
en það, sem hann hefur aflað. En hjer er mikill vandi að setja ákveðin takmörk, hvort
heldur með tiltekinni upphæð eða að tiltöiu. Tíltekin upphæð, svo sem 1000 kr. eða því
um iíkt, yrði allt of lítil í stórbúum, of há í smábúum. Hlutfailstala er öðrum vanda
bundin, eins og dæmi hinna norsku laga sýnir, er lesa má nánar um í umgetnu riti H.
Scheels, bls. 44 o. s. frv. Við álítum þó að siglt verði milii skers og báru á þann hátt,
er við förum fram á, þar sem við viljum eigi láta bónda mega gefa á einu ári fram úr
5 hundruðustu af skuldlausri eign fjelagsbúsins við næstu ársiok á undan, nema kona hans
samþykki. Eigi verður alveg sneitt hjá gjörræði, hvernig sem menn viija setja takmörkin,
og við skulum fúsir kannast við, að hægt væri að hugsa sjer mörg önnur takmörk en þessi.
Nú er það vitaskuld, að sá er gjöf þiggur, getur eigi vitað, hvort innan takmarka sjegefið,
og stoðar því eigi að láta konuna mega ónýta gjafaráðstöfunina, heldur láta hana að eins
eiga rjett á skaðabótum af sjereign bónda síns eða hluta hans úr fjelagsbúinu, þá er
skipti fara fram. Hjer verður og að hafa hæfileg tímatakmörk fyrir þessum íjetti konunnar gagnvart bónda sínum eða erfingjum hans, svo að ef hún hefur eigi neytt hans innan
þessa tíma, skal svo líta á sem hún hafi samþykkt gjöfina. Konan á að geta, hvort
heldur hún vill, krafizt skaðabóta þegar í stað af sjereign bóndans, eða beðið með kröfu
sína þangað til skipti fara fram á fjelagsbúinu, af hvaða ástæðu sem er, en þann kost á
hún þó auðvitað einn, ef bóndi hennar á enga sjereign, sem opt mun vera. Hafi bóndi
hennar til dæmis að taka gefið 1000 kr. meir en hann mátti án samþykkis hennar, þá
getur hún, ef hún vill bíða þangað til skipti fara fram á fjelagsbúiuu, krafizt 1000 kr. af
því fyrirfram sem andvirðis fyrir sinn hluta af því er gefið var; sjeu bætur borgaðar
þegar úr sjereign bóndans, verða þær í þessu dæmi 1000 kr., er renna inn í fjelagsbúið,
því að það var sú upphæð, er hann hafði ólöglega af því tekið, og með henni bætist því
búinu upp í skarðið, svo að það verður eins og það var áðnr.
í 3. hluta greinarinnar er ákveðið, að konan geti í stað þess að ripta samning
samkvæmt 1. hluta hennar krafizt skaðabóta af sjereign bónda síns eða af hans hluta fjelagsbúsins, þá er því verður skipt, á sama hátt og segir 1 2. kafla greinarinnar.
í 14. gr. hinna norsku laga er sjerstakt ákvæði um afgjaldseyri (Pederaad) þess efnis,
að samþykki konunnar þurfi að fá til allra þeirra samninga, er bóndi hennar útvegar sjer
eða henni afgjaldseyri fyrir fje fjelagsbúsins eða afsalar sjer fyrir hennar hönd afgjaldseyri, er
henni hefur verið útvegaður. Við sjáum ekki neina ástæðu til þess að hafa sjerstakar reglur
um afgjaldseyri frekar en um aðra framfærslusamninga, svo sem einkum lífeyrissamninga.
það sem einkennir afgjaidseyrissamninga er, að fasteign er seld tii framfæris öðru hjóna eða
báðum, þannig að þau njóta ársstyrks í penrngum eða landaurum; venjulega er og þessi
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fasteign að vísu mestur hluti af eigum afgjaldseyrings, en eptir hugmyndinni þarf það þó
eigi svo að vera, nje heldur hitt, að afgjaldseyrírinn sje einasta viðurværi þess, er hans nýtur,
eða mestur hluti þess. Eins getur verið um lffeyris-samninga, að njótandi hafí til þess að
útvega sjer hann, varið mestu af eigum sínum, og að hann sje aðalviðurværi hans. En
þar sem við álítum eigi rjett nema á þann hátt er segir í 24. gr., er síðar verður rætt
um, að hafa neinar sjerstakar reglur um rjett bónda til að veija fje úr fjelagsbúi til þess
að útvega sjer eða konu sinni lífeyri eða aðra framfærslu fyrir lífstíð, teljum við eigi
heldur ástæðu til að gera það, að því er til afgjaldseyris tekur.
En öðru máli er að skipta um arfsal; þeir samningar eru miklu vfðtækari, og
mun því rjett að láta ákvæðið í d. 1.5—1—10 standa óhaggað, enda þótt það muni nú ðrsjaldan koma fyrir, að menn seljist arfsali á þann hátt, er lögin tala um.
12. gr.
það er samkvæmt gildandi lögum, sem hjer er ákveðið, að bóndi tekst með hjónabandinu á hendur ábyrgð á skuldbindingum þeim, er kona bans hefur gengizt undir eða
bakað sjer, áður þau komu saman, svo að leita má borgunar eigi að eins í eigum fjelagsbúsins, og því næst í sjereign hennar sem auðvitað er, þar sem hún hættir eigi með
hjónabandinu að vera skuld bundin sjálf, heldur og í sjereign hans. En þetta á þó, eins
og hingað til, því að eins stað, að annað sje eigi um samið í kaupmála, er þau hafa gjört
með sjer fyrir hjúskap sinn og látið þinglýsa.
13. gr.
Hjer ræðir um, á hvern hátt konan geti skuldbundið fjelagsbúið. Um rjett hennar
til þess að skuldbinda mann sinn og með því móti fjelagsbúið með samningum, þá álftum
við að standa megi þau ákvæði er nú eru lög, eins og þau hafa um langan aldur verið
skýrð og skilin á nokkurn veginn sama hátt af dómendum, enda mun mega telja þá niðnrstöðu eðlilega, er menn eru komnir að í þeim greinum. En ef svo er, þá mun hentast
vera hjer í þessum lögum að nefna að eins þessi ákvæði, en það eru d. 1. 5—1—13 og
7. gr. í tilskipun 11. september 1839. Að taka þau orðrjett upp er ekki til neins, leikmenn verða eigi með því til fulls fróðir um, hvað lög eru, því að vandinn er um það að
segja, hvenær hægt sje að álíta, að samþykki bónda sje fyrir hendi, eður og að það sje
til >sameiginleg8 gagns og óumflýjanlegra þarfinda* að skuld er stofnuð; hins vegar mundi
erfitt mjög að telja upp allar þær reglur, er í dómum hafa leiddar verið út úr ákvæðum
þessum, og aldrei yrði sú upptalning fullkomin, og með því yröu leikmenn engu fróðari
en þó þeim sje rjett bent á hin gildandi ákvæði eins og þau eru, þar sem svo opt er
búið að hafa þau um hönd, að þeim er orðið æði kunnugt um, hvernig þau eru skilin.
Sízt af öllu skyldi ráða til að fara að eins og Norðmenn hafa gert, að tilgreina hin gildandi
lðg hjer á ónákvæman hátt, nema þá að tilgangurinn sje að breyta þeim um leið, en til
þess var leikurinn eigi gjðrður hjá þeim.
Auk d. 1. 5—1—13 er skýrskotað til tilskipunar 11. sept; 1839, 7. gr., og er það
af því álitið er, að þar sje eptir líkingareglum heimild fyrir því að kona geti skuldbundið
fjelagsbúið með fjárráðamanni, er manni hennar er skipaður, eigi að eins þegar hann er
horfinn svo að menn vita eigi, hvar hann er, heldur og þegar menn vita það að vísu, en
hann er svo langt í burtu, að ekki verður beðið eptir því að ná í samþykki hans.
Eptir gildandi lögum getur konan þannig skuldbundið fjelagsbúið í þeim tilfellum,
er nú hefur sagt verið, en eigi sjálfa sig, af því hún er ómyndug. En þó hún nú verði
myndug eptir almennum reglum, verður hún þó venjulega eigi fyrir það skuldbundin sjálf
í þessum málum, þvf það mun sjaldnast mega gera ráð fyrír því, að hún hafi viljað
17
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gera það. En ákvæði frumvarpsins hafa þá breyting á gildandi lögum í fðr með sjer, að
konan getur uú gert það í þessnm málum, ef hún vill það, og er henni þess venjulega
eigi varnað með ákvæði 15. greinar.
Akvæðið í 2. kafla 13. greinar er og samkvæmt gildandi lögum, að því leyti, að
fjelagsbúið verður að svara til bóta bæði fyrir skaða ntan viðskipta af hendi konnnnar og
fyrir vítavert athæfi af hennar hálfu (kektir, málskostnaðnr), en við höfnm þó álitið rjett
að láta bónda hafa álíka ijett til endurgjalds á þeim og konnnni er veittur í 2. kafla 11. gr.;
því næst er það og lögnm samkvæmt, að konan ber sjálf ábyrgð á þess konar gjörðnm
sínnm, og af því verðnr að leiða, að ef hún á sjereigur, eigi bóndi hennar rjett á að
krefjast þess af henni, að þær verði fyr látnar ganga npp í þær skuldir en fjelagsbúið, og
hann virðist og eiga að geta krafizt þess, að sjálfsafli hennar (26. gr.) gangi fyr til þess
en aðrar eigur fjelagsbúsins.
Nýtt er þar á móti ákvæðið í síðasta kafla greinarinnar, og er það afleiðing af
myndngleik konnnnar. Af honnm leiðir, að hún getnr tekizt sknldbindingar á hendnr, rjett
eins og ógipt kona, en þar eð hóndi hennar hefnr einn nmráðin yfir fjelagsbúi þeirra, þá
getnr samningnr hennar ekki meðan fjelagsskapur þeirra stendur haft þan áhrif, að viðskiptamenn hennar geti krafizt borgnnar af því, nema þá er svo er ástatt, sem segir
í undanfarandi köflam greinarinnar. £n að hún er myndng og bnndin við loforð sín sjest
á því, að viðskiptamenn hennar geta gengið eptir borgnn bæði í sjereignm hennar, ef til
ern, og eigi á neinn hátt, svo sem með ákvæði hlntaðeigandi arfleifanda eða gefanda, eru
nndanþegnar lögsókn þeirra, og þvi næst í sjálfsafla hennar, og í hlnta hennar úr fjelagsbúinu, þá er því verðnr skipt.
14. gr.
Bjer er ákveðið, að ef konan er fnllveðja en bóndi hennar sviptnr fjárforráðum, þá
geti hún stjórnað fjelagsbúinu með fjárráðamanni þeim, er honnm hefur verið skipaðnr.
Álíka ákvæði er þegar gefið í skiptalðgunum 30. nóv. 1874, 5. gr., stafl. b, þegar svo er
ástatt sem þar segir. það virðist eðlilegt að fá konnnni þetta vald, bæði vegna myndugleika hennar og svo hins, að hagnr fjelagsbúsins er og hennar hagur. En sjereignnm
bóndans verður að stjórna eptir hinnm almennn reglum um fje þeirra, er sviptir ern fjárforráðum, og er þó vitasknld eigi þar með sagt, að eigi megi taka neitt tillit til hennar,
t. d. ef ræðir um, hvort selja sknli sjereignir eða láta fjárráðamann ráðstafa þeim, eða
hvort halda skuli áfram atvinnurekstri, þar sem þörf er á þessum mnnum, o. s. frv.

15. gr.

í þessari grein er ákvæði, er nanðsyn er á til þess, að myndngleiki giptra kvenna
verði þeim eigi svo hættnlegnr, að mjög er vafasamt, hvort ekki yrði þeim fremnr til
ógagns en gagns. það gæti vel hngsast að það yrði almennt, sem nú er engin ástæða til,
af því þær ern ómyndugar, að menn, er ættn nokkur viðskipti til mnna við bónda, færn
að heimta meðundirskript konu hans á sknldbindingarskjölin, og gæti þetta orðið mjög
skaðvænleg venja. Annars vegar ætti konan bágt með að synja nm nndirskript sína, og
bóndi hennar mundi jafnan hafa einhver ráð til að ná henni án þess konan væri sjálf fær
um að meta afleiðingar af þessn og gagn í hvert sinn; hins vegar mnndi konan sknldbindast einmitt þar sem áhættan væri mest, því að viðskiptamennirnir mnndn vitasknld
sækjast þá mest eptir undirskript hennar, er bóndi hennar væri eigi talinn áreiðanlegnr
og gjaldvís, og mundi hún því ekki að eins hætta sjereign sinni, ef til er, heldnr og fara á
mis við rjett sinn til að gangast eigi við arfi og skuldum eptir mann sinn, að því er til
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fjelagsbúsins tæki, þar eð hún bærí að miklu leyti ábyrgð sjálf á skyldnm þess. Gegn
þessum hættnm verður að tryggja konuna, ef myndugleiki hennar á eigi að verða háskaleg snara fyrír hana. Að þessn stefnir 13. gr. hinna norskn laga, en er eigi nógn víðtæk,
því að eptir orðnm sfnnm á hún ekki nema við þan tilfelli, þar sem konan tekst á hendnr
ábyrgð í eichverri mynd fyrír mann sinn, svo að hann er aðalmaðnrínn fyrir sknldinni eðnr
sá, er fyrst og fremst á að borga hana, en hún að eins sknldbnndin næst honnm eða ank
hans, og á þvf venjulega tilkall til endnrgjalds hjá manni sfnntn, ef til kemnr. Aptnr
ná orð greinarínnar ekki til þess, er konan kemnr fram sem samningsaðili, ein eða með
manni sínnm, og er því sjálf fyrír sknld alveg eins og hann, og er þð hættan hjer jafh
mikil fyrir hana. Hjer er meðal annars átt við það, að konan nndirrítar með manni sínnm
leignsamninga, kanpbijef, sknldabrjef og þess háttar skjðl, svo að hún kemnr til dyra
sknldbnndin ásamt honnm. Til þess að ákvæði það, er hjer ræðir nm, veiti konnnni
nægilega trygging, verðnr það og að ná til þessara gjðrða. Hjer er þvf greinin víðtækari en í norskn lögnnnm, því að hún grípnr yfir allar ráðstafanir, þar er konan nndirgengst að svara með manni sfnnm til sknlda hans og fjelagsbúsins, f hvaða mynd sem
það loforð kemnr fram. Vitasknld má reyna að leyna því á ýmsan hátt, en ef dómarar
álfta, að til þess sje stofnað að skylda hana eina eða með manni sínnm til að svara til
sknlda hans, þá her þeim eptir lagafyrírmælinn að skoða þá ráðstöfnn ógilda.
En nú getnr staðið svo á, að það sje bæði sanngjarnt og eðlilegt og báðnm hjónnm f
hag, að konan herí ein eða með manni sfnnm ábyrgð á sknldbindingnm, einknm fjelagsbúsins, og ber þvf eigi að láta það vera með ölln útilokað. í norsku lögnnnm er því
ákveðið, að það megi ske með samþykki yfirfjárráðastofnunarinnar. En eins og benni er
fyrírkomið hjer í landi, mnn eigi ráðlegt að fela benni að veita eða synja nm slfkt samþykki, heldnr mnn það samkvæmast þcirri skipnn sem hjer er á, að það sje æðrí yfirvöld
— yfirborgarstjórínn í Kanpmannahðfn og annars amtmenn — er gerí út nm þan mál
eptir því sem þeim lízt eptir atviknm f bvert sinn. J>að getnr anðvitað t. d. verið ijett,
að konan nndirskrifi með manni sínnm leignsamning til þess að útvega þeim og fjðlskyldu
húsnæði, en hins vegar ósanngjarnt að hún sknldbindist með honnm á þann hátt f iðnaðareða gróðafyrirtækjnm hans, svo sem t. d. leignsamningnm nm skip, vörngeymslnhús og
leikhús. J>að getnr veríð sanngjarnt að hún sknldbindist með honnm í kanpnm á mnnnm
til heimilisþarfa, svo sem húsgögnnm og klæðnaði, en eigi á verzlnnarvörnm, o. s. frv.
Að sams konar reglnr gildi nm ráðstafanir, er kona afsalar sjer trygging, er hún á
i eignm bónda síns eða fjelagsbúsins, mnn mega telja sjálfsagt.
16. gr.
Eins og bónda er í þeim tilfellnm, er ræðir nm í 2. kafla 13. greinar, heimilað
endnrgjald úr sjereign konn sinnar eða hluta af fjelagsbúinu, er því verðnr skipt, er og
sanngjarnt að bún eigi eins rjett til endnrgjálds úr sjereign hans eðnr hlnta af fjelagsbúinn, þá er skipti fara fram, ef honnm verðnr á að baka því þess báttar sknlda og þar
ræðir nm.
1 18. gr. hinna norskn laga er ákvæði nm, að konan eigi ijett á engnrgjaldi úr
sjereign bónda síns eða hlnta hans af fjelagsbúinn, er skipt verðnr, fyrir barnsfúlgnr, er
á honum hvfla, og greiddar hafa verið af Qelagsbúinn. Við hðfnm ekki talið ástæðn til
að taka hjer npp þetta ákvæði, því að þar sem bóndi á eigi ijett til endnrgjalds á meðlögnm konn sinnar með óskilgetnnm bðrnnm, er hún hefnr eignazt fyrir hjúskap sinn, og
sem greidd ha& verlð af fjelagsbúinu, þá virðist með engn móti sanngjarnt, að hún eigi
ijett til endnrgjaids á meðlögnm bónda síns með börnnm bans óskilgetnum, er fædd er
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fyrir hjúskap hans, þótt meðlögin hafi goldin verið af fjelagsbúinu. Öðru máli er að skipta,
ef börn þessi eru getin í hjúskapnum, og þvx í hórdómi, en þá er um hegningarvert athæfi að ræða, og samkvæmt orðum greinarinnar er konunni heimilaður ijettur til endurborgunar á kostnaði, er því er samfara.
17. gr.
Utan við fjelagsskapinn ern bæði persónuleg rjettindi og þessháttar fjárhagsrjettindi, sem óaðskiljanlega eru sameinuð þeim, er ijettinn hefúr, og ennfremur íjettindi, sem
samkvæmt ákæðum annara út í frá eru undanskilin sameigninni, og að lokum munir og
ijettindi sem lýst hefúr verið sjereign í hjúskaparmála.
það er fremur til þess að láta lögin hafa fúllan upptalning, en af því að
haldið væri að ný ákvæði væru í lög leidd með því, að fyrsti flokkurinn er nefndur í
þessari grein. Bjettindi þau, sem þar eru talin frágreind sameign, eru sumpart íjettindi,
sem samkvæmt eðli síuu verður að álíta persónuleg rjettindi, en geta þó gefið af sjer
tekjur, og er hjer einkum átt við ýmsar tegundir lögverndaðrar, andlegrar atvinnu (svo
sem eignarrjett ríthöfunda og samskonar ijettindi listamanna o. s. frv.), sumpart eru það
fjárrjettíndi í raun og veru, sem annaðhvort samkvæmt eðli sfnu eða lagaákvæði eru óaðskiljanlega bundin við ijetthafa sjálfan, og sjest það vanalega á því, að hægt er að vísu,
ef til vill, að selja öðrum f hendur afnotin í það og það sinn, en ekki sjálf rjettindin; til
þessa má telja eptirlaun, lífeyri og forlagseyri, og mun að því hið síðasttalda snertir vanalega ákveðið með lögum eða sjerstöku leyfisbijefi, að skuldheimtumenn geti ekki náð til
þeirra; ennfremur eru ijettindi, er snerta innstæðueign og ijettindi til afnota, er eigi má
af hendi selja, og verður hjer með að telja vanalegan rjett til æfilangrar ábúðar, og loks
atvinnurjettindi og persónuleg einkaleyfi líks eðlis, t. d. lyfsalarjettindi bundin við einn
einstakan mann. Að þvi er snertir þessi ijettindi og önnur þeim lík, sem eigi er hægt
að telja ðll upphjer, eru það þegar lög, að rjettindin sjálf eru utan við sameign, og sjest
það meðal annars á því, að aldrei mun hafa álitið verið, að ef það bjóna, er lengur lifir,
á þesskonar ijettindi, þá eigi erfingjar hins, sem dáið er, er skipti fara fram, tilkall til
þess, að ijettindin sjeu metin til fjár, til þess að þeir fái sinn hluta af andvirði þeirra.
Aptur á móti munu vanalega tekjur þær, sem rjettindi þessi gefa af sjer, og að jafnaði
eru peningar, renna inn í fjelagsbúið að svo miklu leyti sem þær aflast meðan fjelagsskapur
stendur, og vanalega verða þær þá vegna þessa undir yfirráðum mannsins, en geta þó einnig
tíðum komizt undir umráð konunnar samkvæmt lðgum 7. mai 1880, og er innihald þeirra
laga tekið upp í 26. gr. þessa frumvarps. Ennfremur verður að álíta, að ef rjettindi þau,
er hjer segir, hætta þannig, að tekjur koma í staðinn, t. d. þegar lífeyri eða forlagseyri er
sleppt gegn þóknun í peningum, þá renni tekjur þessar einnig inn í fjelagsbúið, þar eð þá er
horfið það eðli þeirra rjettinda, að þau urðu eigi fráskilin rjetthafa sjálfum, en einungis
þetta eðli þeirra leiddi það af sjer, að þau voru í sjereign hans. Undantekningu frá framangreindum reglum má auðvitað gera með hjúskaparmála, þegar af honum leiðir annaðhvort,
að engin sameign á sjer stað milli hjóna, eða að eins takmörkuð sameign, þannig að þær
tekjugreinir, sem hjer ræðir um, eru undanskildar. Ennfremur er hugsanlegt, að undantekningar sjeu gjörðar með lögum, jafnvel þótt eigi sje hægt að nefna nokkurt dæmi til
þess nú sem stendur, og ennfremur með ákvæði annars manns, t. d. ef eptirlaun eða
styrkur, sem veitt eru af einstökum mönnum, eru bundin fyrgreindum skilyrðum.
18. gr.
önnur tegund sjereigna verður með ákvæði manna út í frá um, að eitthvað skuli
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fráskilið sameign. Hjer er einkum átt við arf eða gjafir, ef arfleifandi eða gefandi hefnr
ákveðið, að arfurinn eða gjðfin sknli vera fráskilin sameign núverandi eða síðari manns eða
konu þess, er erfir eða gjöf þiggnr. Slíkt ákvæði mnn að jafnafii að eins vera gert nm
sjálfan höfuðstólinn eða fasteignina, en ekkert er þvi til fyrirstöðu, að það sje líka gjðrt
um tekjnrnar. því er kveðið svo að orði f frumvarpinu: »að svo miklu leyti sem þetta
var tiltekið af arfleifanda eðnr gefanda*.
Að hvað mikln leyti arfur eða gjöf sje undanskilin sameign, fer eptir viljaákvæði hlutað*
eiganda, og anðvitað getur orðið ágreiningur um það, hvernig það eigi að skilja. þegar
til dæmis er ákveðið, að arfhrinn og gjöfin skuli undanskulin sameign konn við mann
sinn, og að einungis megi borga vexti eða tekjur gegn kvittun frá henni, þá getnr verið
vafasamt, hvort ætlazt sje til, að ekki einungis höfuðstóllinn sje sjereign konnnnar, heldnr
einnig rentnrnar eða tekjurnar. Hvernig fara skal að, þegar arfur eða gjðf breytist í aðra
eign, t d. þegar fasteign verðnr seld, tekin eignarnámi, eða hún eyðileggst svo að vátryggingarupphæð kemur í staðinn, eða sagt er upp veðrjettarskuldabrjefí eður þess háttar,
verður sömuleiðis að vera komið nndir, hvernig menn skilja þá ráðstöfhn, er hlntaðeigandi
hefur gjðrt til þess, að gjðra arfinn og gjöfina að sjereign. Vanalega mnnu vera sett
ákvæði nm þetta, beinlfnis eða óbeinlínis. Ef það eru peningar, munn þeir vanalega, til
þess að tilganginum verði náð, verða settir fastir á yfirfjárráðastofnuninni eða líkri stofnun,
og löghepting fjárins ásamt nndanþágu þess frá sameign heldnr þá áfram að eiga sjer
stað, án tillits breytinga þeirra, sem verða á því, hvernig fjenu er komið fyrir. Sje það
fasteign, mun vanalega vera ákveðið, að ekki megi selja hana af hendi, eða þá að minnsta
kosti tiltekið, hvernig fara skuli með andvirðið, ef það er gjört. Ef nú þannig stendur á,
og fasteignin er tekin eignarnámi, eða brennnr svo að brunabótargjald er borgað út, hlýtur
andvirðið að verða sjereign, þar eð það sjest á ráðstöfuninni, að til þess hefur verið ætlazt,
að fasteignin eða það, er í hennar stað kæmi, skyldi haldast sem sjereign. En ef ekkert
er því til fyrirstöðu, að hlutaðeigandi hjóna ráðstafi eigninni eptir eigin vild, og sje hún
ekki bundin að neinu leyti að því er það snertir, hvernig farið skuli með andvirðið, verður
að öllum líkindum rjettast að álíta, að andvirðið skuli renna inn í fjelagsbúið, þareð
maður verður þá að álíta, að ákvæðið um sjereign hafi veríð bundið við hina upphaflegu
mynd sjereignarínnar, og þareð engin ákvæði hafa sett verið til þess að varðveita hana í
þessari mynd.
Ennfremur leiðir það af orðum greinarinnar, að arfleifandi getur ákveðið, líka með
tilliti til skylduerfingja, að arfurinn skuli vera fráskilinn sameign við núverandi eða komandi mann eða konu erfingjans, og er þetta ákvæði að því einu frábrugðið núgildandi
Iðgum, að nú er heimtnð staðfesting á arfleiðsluskrám, þar sem einskorðuð eru frjáls umráð erfingja á skylduhlutanum og ákveðið er jafnframt, að eign sú, er hept er, skuli vera
fráskilin sameign erfingja núverandi eða komandi manns eða konu hans.
Að svo miklu leyti, sem menn geta gert ákvæði þess eðlis, er hjer ræðir um,
þannig að gild sjeu, eru hjónin bundin, og þau geta þar af leiðandi ekki gert neina
breytingu á því ákvæði með hjúskaparmála, nema auðvitað ef hlutaðeigendur veita samþykki sitt til þess, ef það þá ekki er útilokað vegna þess, að þeir eru fallnir frá.

19. gr.
Loks er það sjereign, er svo er talið á lögmætan hátt f hjúskaparmála. Hvað
það snertir, setja að eins ákvæði 4. greinar skorður fyrir hjónin, en annars geta þau konuð
raálum sínum fyrir á þann hátt, sem þau vilja. þannig má ákvarða, að engin sameign
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eigi sjer stað, þannig að allt, sem bvort hjóna fyrir sig á, er hjúskapur byijar, eða öðlaat
einhvern veginn sfðarmeir í hjónabandi, sje sjereign þess. j>að er heldnr ekki neitt því
til fyrirstöðu, að annað hjóna geti fengið hinu nokkurn bluta eigna sinna, og gjört að sjereign þess, en þó geta sknldheimtendnr ript þeim gjörningi eptir atvikum, ef hlutaðeigandi
hjóna hefur með þvf gjört sig gjáldþrota, annaðhvort samkvæmt ónýtingarreglum gjaldþrotalaganna eða 5. gr. þessara laga. Opt mun svo tilhagað, að aðeins nokkrir munir
sjeu fráskildir sameign, þannig að bæði er sameiginlegt bú og ank þess sjereign að því
er snertir annaðhvort hjóna eða þan hæði, og getnr þessn verið margvfslega fyrir komið,
stnndnm þannig, að sjereign að eins nær til þess, sem hjón f byrjnn hafa haft með sjer
til hjúskapar, eða nokknrs hlnta þess, en ekki til þess, sem aflast í hjónabandinn, stundum
þannig, að nokkrar tilteknar eignir eða eignir af vissu tagi, svo sem fasteignir, eru fráskildar sameign, ekki einnngis þegar hjónin hafa þær með sjer í hjónahand, heldnr einnig
ef bjónin öðlast þær f hjónabandinn, svo sem einknm að erfðnm eða sem gjöf, og mnn
þetta einknm eiga sjer stað að því er snertir fasteignir eða fje, er sett hefhr verið fast í
yiirfjárráðastofhuninni. Að fara yflr allt það, sem hjer getnr fyrir komið, og setja lagareglnr
þar að lútandi, mnn ekki koma að mikln haldi hjá oss, þar sem ákveðnar fyrirmvndir
fyrir hveijn þvi fyrirkomnlagi, sem verða kann, hafa eigi myndast af tfzknnni, en sjálfræði einstaklingsins breytir fyrirkomnlaginn á sinn veginn í hvert skipti. í næstu greinum
mnnn þvf að eins settar nokkrar reglnr, sem eiga allstaðar við, hvernig sem á stendnr.

20. gr.
Af reglnm þeim, er settar hafa verið nm það, að gipt kona sje fær til fjárforráða
afnt ógiptri, leiðir það, að þá aðalregln má setja, að hvort hjóna ráði yfir sjereign sinni,
og framvegis stendnr þá eigi það við lfði sem nú er, að bóndinn sem fjárráðamaður konn
sinnar ráði yfir sjereign hennar, að svo mikln leyti sem ekki er öðrn vfsi ákveðið í hjúskaparmála; en það á sjer annars optlega stað nú, þannig að yfirráð yfir sjereign ern veitt
konunni sjálfri með staðfestnm hjúskaparmála, annaðhvort henni einni eða henni og tilsjónarmanni í sameiningu. Vitaskuld er hins vegar, að ef gipt kona enn er á ómagaaldri eða
ekki nema hálfmyndng, þá sje hún eigi einfær til fjárráða, en bið sama er nm kvongaðan
mann, nema hvað varla getur fyrir komið, að hann sje á ómagaaldri, heldur að eins að
hann sje ekki nema hálfmyndngnr.
Undantekningn frá þvf, er nú var sagt, má gjöra, með því að hægt er að setja
eignr hlutaðeiganda annars hjóna (vanalega konnnnar) nndir yfirráð annara með ákvæðnm
nm það í hjúskaparmála, og geta menn ennfremnr sett ákvæði þess efhis, að þvf er snertir
erfðir eða gjafir; að því er snertir peninga mnn þetta opt vera framkvæmt á þann hátt,
að þeir ern borgaðir inn á yfirfjárráðastofnnnina, en að þvf er snertir fasteignir þannig að
forráðamaðnr sje settur fyrir þær, þar eð yfirfjárráðastofnunin, eins og henni er fyrir komið
með os8, ekki tekst á hendnr að stjórna fasteignum.
Nú er það að vísu annars lög, að fullveðja maðnr geti ekki gjðrt sig ófhllveðja
að öllu eða nokkrn leyti, svo að gilt sje gagnvart ððrnm út f frá, og af því ætti að leiða,
að þegar gipt kona verðnr fnllveðja eins og ógipt kona, geti hún ekki takmarkað vald sitt
til löglegra gjörða með ákvæðnm í hjúskaparmála, en þó verður það að öllum líkindum
hentngast að hafa það f lögnm, að hægt sje að skipa svo fyrir í hjúskaparmála, að gipt
kona, þó fhllveðja sje, þnrfi samþykkis manns síns eða tilsjónarmanns til þess að ráða yfir
sjereign sinni. Sje maðnrinn ekki áreiðanlegnr og eigi hægt að treysta honnm til fjárstjórnar, mnn hann opt viðnrkenna það og samsinna ákvæðnm um, að kona hans þnrfi
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samþykkis tilsjónarmanns til þess að ráðstafa sjereign sinni til varnar gegn ljettúðngnm
og óvitnrlegnm áhrífnm af hans hálfn, en ef maðnrinn er dngandi og áreiðanlegnr til
stjórnar fjármuna, en konan viðurkennir það, að hana skortir þekkingu og staðfestn til
þess, mnn hún vanalega ganga að ákvæðnm um það, að húu þurfi samþykkis manns síns
til þess að ráða yfir sjereign sinni, þar eð þetta, ef svo er, yrði til auðsjáanlegra hagsmnna fyrir þan bæði.
21. gr.
þegar hjón hafa ekkert í fjelagi, en fhUkomin sjereign fyrir hvort þeirra út at
fyrir sig er ákveðin með hjúskaparmála, getnr enginn efi á því leikið, að tekjnr afsjereign
hvors hjóna verða líka sjereign, og fjáreign hvors þeirra um sig heldnr áfram að vera
sjereign án tillits til þeirra breytinga, er verða á eignnnm, þareð samkvæmt því er hjúskaparmáli hefhr inni að halda, engin sameign á sjer stað og engin sameign getnr myndast
í hjúskap þeirra.
Hinsvegar getnr ágreiningur orðið að því er framangreind atriði snertir, þegar
takmðrknð sameign er milli hjóna, þannig að ank sameiginlegra eigna eru einhverjar
sjerstakar tegnndir af eignm, sem ern sjereign annars hjóna eða beggja.
þar sem þesskonar eignarástand milli hjóna er lögskipað, t. d þar sem fasteignir eða tilteknar tegnndir fasteigna, sem hjónin hafa með sjer í hjúskap eða fá að
erfðnm eða gjöf arfleifenda í hjúskap, ern sjereignir að lögnm, munn vanalega tekjur af
þessnm eignnm renna inn í fjelagsbúið, og ef eignir þessar verða seldar og sala þeirra verðnr
ekki ónýtt sem ógild, mnn andvirðið líka renna í fjelagsbúið, en þarmeð er ekki
lokn fyrir það skotiö, að það hjóna, sem hlut á að máli, geti átt að telja til endnrbóta bjá hinu
út af sölunni.
Öðrn máli er að gegna þegar sjereign ekki styðst við lög, heldur er stofnuð með
hjúskaparmála. því þá er algjörlega nndir því komið, hvað hlntaðeigendnr hafa viljað.
Sje það tekið fram í hjúskaparmála, að tekjurnar, eða það sem kemnr ístaðsjereignar, sknli vera sjereign, getur enginn vafi verið á því, að það er gott og gilt. En sje
ekkert ákveðið nm það, verður aðalatríðið, sem ríðnr baggamnninn, er svara skal spnrningnnni, hvað verði að teljast vilji málsparta samkvæmt tilgangi fyrirkomnlags þess er
gjört hefnr verið, en þetta atriði kemnr ekki í ljós, þegar ölln er í lag komið beinlínis
með lögnm.
Ef setja skal lagaákvæði að því er þetta snertir, verðnr víst hentngast að gjðra
ráð fyi'ir því, að tekjnr af sjereign og það er fyrir þær er aflað, verði sjereign, og ef
þetta á að renna til sameignarbúsins, verði að setja sjerstðk ákvæði nm það í hjúskaparmála. Að afnrðir sjereignar, bæði náttúrlegar og hinar svokðllnðn borgaralegn afnrðir,
verði sjereign, og aðþað sem fyrir þær fæst verði líka sjereign, virðist eiga bezt við reglnna
nm það, að hvort hjóna ráði sjereign sinni. þegar konan án tilhlntnnar manns sínsgetnr
ákveðið, bæði hvort hún yfir höfnð að tala vill láta sjereign sína ávaxtast og hvernig og
að hvað mikln leyti, viðist það ekki vel geta samrýmst því, að maðurinn fengi að ráða
yfir afnrðnnnm, og þar sem konan samkvæmt núgildandi lðgum, sem haldið er að þessn
leyti í frnmvarpinn, hefnr yfirráð yfir tekjnnnm af starfsemi sjálfrar sín, jafnvel þótt
þær verði ekki sjereign hennar, myndi það eigi vel geta samrýmst þvi, að hún ekki gæti
ráðið yfir tekjnnnm af sjereign sinni, sem hún sjálf ræður; það yrði því óeðlilegt að lðgin
gerðn ráð fyrír því, að tekjnr af sjereign renni í fjelagsbúið.
þegar breyting verður á sjereign þannig, að hðfð eru skipti á mnnnm þeim, er
hún er fólgin í, og öðrnm munnm, virðist enginn vafi geta á því leikið, að reglan eigi
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að vera sú, að það sem fæst í stað sjereignar muna, verði líka sjereign, nema öðruvísi
sje ákveðið. þetta er augljósast, þegar umskipti þessi verða ekki eptir eigin geðþótta þess
bjóna, er hlut á að máli, t d. er fasteign er tekin eignarnámi, hús brennur
og brunabótargjaldið kemur í stað þess, eða skuldabrjefi er sagt upp. En einnig þegar
umskiptin, sem venjulegra er, verða fyrir ráðstðfnn þess hjóna, er hlut á að máli, virðist
óeðlilegt að ætla, að tilgangurinn með að gjöra eitthvað að sjereign, hafi eingöngu verið
sá að láta það aðeins haldast í sjereign, moðan það er í þeirri mynd er það hafði
frá byrjun. það er miklu nær að skilja það þannig, að tilgangur sjereignarákvæðis sje
sá að mynda sjerstaka fjáreign handa því hjóna, sem hlut á að máli, sem haldist við
þrátt fyrir allar þær breytingar sem á þvi verða, hverng því fje er fyrir komið.
það virðist ennfremur enginn vafí geta á því leikið, að stækkanir og umbætur á
hlutum, er til sjereignar teljast, eigi líka að heyra til sjereignar, jafnvel þó fje til þess
sje goldið af fjelagsbúi hjóna eða sjereign hins, en þó verður fyrir að koma endurgjald
af þess hendi, sem útgjöldin hafa verið til hagnaðar. þegar eitthvað er sjereign, getur
það auðvitað ekki misst þann eiginlegleika vegna þess, að það verður fyrir umbótum,
aukabyggingum, skurðgrepti, skógrækt o. s. frv. Jafnvel gripi, sem ekki standa í eðlissambandi við sjereign, getur verið ijett að skoða henni sameinaða sem sjereign, jafnvel þó
þeir hafi lengnir verið fyrir fje úr fjelagsbúi, t. d. kvígildi og húsgögn fasteignar í
sjereign, og bátar og björgunarbelti og annað þesskyns á skipi, sem er sjereign.
22. gr.
það virðist auðsætt, að útgjöld til heimilisþarfa og til viðnrværis og uppeldis
barnanna beri öðru fremur að greiða úr fjelagsbúi, og er þetta sjálfsagt, þegar hvorugt
hjóna á sjereign. En jafnvel þótt annaðhvort hjóna eða bæði eigi sjereign, viðist eðliiegast að greiða þessi gjöld öðru fremur úr fjelagsbúi, og að þá fyrst sje talað um að
heimta, að lagt sje til þessa af sjereigunum, er fjelagsbú ekki hrekkur til. Ef einungis
annað hjóna á sjereign, verður tillagið auðvitað að greiðast algerlega af henni. Ef bæði
hjónin eiga sjereign eða engin sameign er, mun vanalega semjast á með þeim um það,
hvað hvort skuli til leggja, en ef það er eigi gjört, verður að skjóta því máli til æðra
yfirvalds. það er ekki hægt að setja algild ákvæði viðvfkjandi því, hvernig skipt
skuli gjöldum milli þeirra, og einkum tjáir eigi að ákveða, að tillag konunnar aldrei megi
verða meira en mannsins, þar eð vel getur staðið svo á, að sjereign hennar sje mikil en
lítil eða engin hjá manni hennar, og eins getur það komið fyrir, að hann vegna elli eður
veikinda ekki geti unnið sjer inn neitt að ráði.
23. gr.
þessi ákvæði eru sjálfsögð, þegar því er haldið fram, að hvort hjóna fyrir sig beri
sjálft ábyrgð á lögmætum skuldum þeim, er á því hvíla, er þau giptast. Auðvitað steudur
sjereign þess hjóna, sem hlut á að máli, næst til að gegna skuldinni, og rjett er og sanngjarnt, að ef slíkar skuldir eru borgaðar af fjelagsbúi eða sjereign hins hjóna, verði það
hjóna, sem hlut á að máli, að greiða endurgjald af sjereign sinni. Ákvæði þessi hafa þó
að eins þýðingu fyrir viðskipti hjóna sín á milli, en skylda ekki skuldheimtumenn til að
leita borgunar í sjereign skuldunauts áður þeir geti gengið að fjelagsbúi.
24. gr.
I þessari grein ræðir nm gjafir milli hjóna í bjúskap.

Svo ber að líta á gjafir
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þessar, að þær sjeu breytingar á þeirri fjármálaskipun hjóna, sem áður hefur gerð verið;
ef helmingafjelag er með hjónum, er sú þýðing gjafar, ef nokkur er, að gjöra eitthvað að
sjereign þiggjanda, og ef þiggjandi á sjereign, að auka hana frá því er hún áður var.
En þar sem á annað borð er leyffc að gjöra hjúskaparmála og breyta og bæta við hjúskaparmála, sem búið er að gjöra, meðan á hjúskap stendnr, þá er eigi heldur hægt að
banna að hjónin gefi hvort öðru gjafir í hjúskapnum, en þó verður hjer að gæta þess, sem
fyrirskipað er viðvíkjandi hjúskaparmálum, sem gjörðir eru í hjúskap, nefnilega að fá staðfesting á gjöfinni til þess að skuldbinda báða málsaðila, en afstöðu við aðra út í frá
verður að ákveða samkvæmt reglunum í 5. gr. þó mun ástæða til að gjöra tvær undantekningar frá þessari umsvifamiklu aðferð; önnur er með gjafir, sem eru munir til persónulegra afnota, ef verð þeirra samsvarar efnahag gefanda, hin er með það, að maðurinn
getur tryggt konunni lífeyri eða forlagseyri. Hvað fyrri undantekninguna snertir, verður
hún að styðjast við það, að munir þessir sjeu lítils virði í samanburði við efnabag gefanda, og hjer er ekki að eins litið á það, að hann ef til vill á sjereign, heldur er
líka haft tillit til þess, hvað stórt það fjelagsbú er, sem gefandinn á part í, og til þess,
hve mikil vandræði myndu af því stafa í daglega lífinu, ef gefa ætti með hjúskaparmála
hverja þessháttar gjöf, hvort sem hún væri tekin af fjelagsbúinu eða af sjereign gefanda.
Hin undantekningin hefur það við að styðjast, að það er bæði eðlilegt og æskilegt, að
maðurinn, sem optastnær sjer fyrir konunni bæði að lögskyldu og í raun og veru, reyni
að svo miklu leyti sem honum er hægt að tryggja líf hennar að sjer látnum, enda er
honum það á stundum gjört að skyldu í lögum. það er því eðlilegt, að þetta sje gjðrt
honum eins anðvelt og hægt er, og að það geti orðið án þess að fara þurfi eptir reglunum
um að semja nýjan hjúskaparmála, hvort sem varið skal fje úr fjelagsbúinu eða af sjereign mannsins til að útvega henni lifeyrinn eða forlagseyrinn. Á konunni hvílir aptur á
móti ekki tilsvarandi siðferóisskylda til að sjá fyrir manni sínum eptir sig látna, og geri
hún það, þá verður að skoða það sem aðra gjöf, og verður því að ske með nýjum hjúskaparmála. Hvernig lífeyri eða forlagseyri skal fyrir komið svo að sagt verði, að hann
sje »tryggður« konunni, fer eptir þeirri tilhögun, sem höfð er í hvert skipti, smbr. að því
er snertir framfærslustofnun ríkisins lög 18. júní 1870, 6. gr. Gjöfin er í þessum tilfellum
auðvitað sá kostnaður í hjúskapnum, er það hefur í for með sjer að útvega lífeyrinn eða
forlagseyrinn.
í 24. gr. hinna norsku laga er hjer og undanskilin »lífrenta« sú, er maður tryggir
konu sinni. En það er víst ísjárvert að undanskilja hana, því miklu meiri freisting er
fyrir mann til að verja íje af fjelagsbúinu til »lífrentu« fyrir konu sína en til lífeyris eða
forlagseyris fyrir hana, þar sem hann, ef samvistir haldast með þeim, nýtur lífrentunnar
með henni. Ef honum er gjört hægt fyrir að stofna hana, er hætt við að það verði vanbrúkað til að tryggja hann sjáifan á kostnað skuldheimtumanna.
það sem segir i síðasta kafla þessarar greinar, þarf naumast að rökstyðja. því er
bætt við 8vo að hægt sje með öllu að nema úr glldi d. 1. 5—4—3 og 4, er valdið hafa
svo miklum vafa.
það mun og óþarft að skýra nánar 2. kafia greinarinnar.
25. gr.

I þessari grein er ekki annað en það sem álíta mun mega lög nú; er hún upp
tekin til þess að taka af öll tvímæli.
26. gr.
þessi grein tekur aðeins upp 1. gr. í lðgum 7. maí 1880, því 2. gr. þeirra mun
18
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nú óþörf, þar sem það er vitasknld, að eptir að giptar konur eru orðnar fullráðar fjár síns,
þá naegi svipta þær eins og hvern annan fjárforráðum. Lög þessi munu hafa reynst eptir
því sem til var ætlazt, og hentast virðist að taka þau orðrjett upp, svo að eigi komi fram
ný atriði til lagaskýringa. Að því er sjálfsafla hennar snertir, þá virðist okkur ekki þörf
á þeirri takmðrkun frjálsræði hennar, sem sett er í 15. gr., og því er ekki heldur í þessu
atriði farið fram á neina breyting á lögunum frá 7. maí 1880.
27. gr.
Eins og nú eru lög, hefur konan engin önnur ráð til að skilja sameign við bónda
sinn — nema með hjúskaparmála, er auðvitað þarf beggja samþykki til — en að fá skilnað
að borði og sæng; er álitið, að við hann fái þau bæði rjett til Qelagsslita, nema annað
sje um samið í skilnaðarskilmálunum. En í þessu er alls ekki falin næg vernd fyrir hana.
Að vísu getur dómsmálastjórnin veitt skilnað að borði og sæng, þótt bóndi sje því mótfallinn, en til þess krefst, að konan geti sannað á mann sinn þesskonar breytni af hans
hálfu, er gjöri samvistir við hann óþolandi, t. d. misþyrming, drykkjuskap, en aptur á móti
er ekki venja að álíta það nóg, að hún sanni á hann eyðslusemi og Ijettúðuga meðferð á
eigum fjelagsbúsins. Fremur mætti telja vernd fyrir hana í því fólgna, að hann verður
sviptur fjárforráðum, en það getur ekki haft fjelagsskilnað í för með sjer, heldur að eins
áhrif þau, er getur um í 14. gr. frumvarps þessa, og ná þessi áhrif að öðru leyti líka til
umráða yfir sjereign bóndans. En eptir því, sem venja er, skal mikið til þess að fá mann
sviptan fjárforráðum að eins vegna illrar og óskynsamlegrar stjórnar á fjelagsbúinu, er alls
eigi er sagt að hægt sje að kalla eyðslusemi, en getur optsinnis stafað af óforsjálni og
gróðabrallsfíkn. það er þvf skarð í lögum vorum að þau heimila henni eigi að slífca fjelagsskap
nema með því að fá skilnað að borði og sæng. því auðsætt er, að hún ætti að eiga rjett
á því, þegar svo stendur á, sem segir í 29. gr. Meira vafamál er um 27. gr. það verðar
ekki á móti því borið, að það eru harla nærgðngular ráðstafanir gegn honum, er ræðir
um, með því að fjelagsslit gegn vilja hans mundu ekki að eins opt og einatt verða sama
sem að eyðileggja efnahag hans, heldur mundi og spilla mjög lánstrausti hans og áliti í
mannfjelaginu, og það getur því verið harla ísjárvert að ganga svo nærri sjálfræði hans sem
hjer ræðir um, því fremur sem eigi er hægt að einskorða það til fulls í lögunum, hvenær
því valdi megi beita gegn honum, heldur verður það mjög að metast eptir atvikum í hvert
sinn. En þar eð löggjöf ýmsra annara landa veita konunni þenna rjett, sem ræðir um í
27. gr., eigi að eins 32. gr. hinna norsku laga, heldur og sænsk og frönsk lög og ein3
hin almenna borgaralega lögbók þjóðverja, og menn því næst vita eigi til að óánægja hafi
út af því risið, teljum við íjett að taka það ákvæði hjer upp, enda þótt okkur sje, sem
sagt, ekki ókunnugt um þau vandkvæði er á því eru, og vitum hins vegar, að það mundi
mjög opt verða um seinan fyrir konuna að grípa til þess úrræðis. Um skilyrðin fyrir því
er það sjálfsagt, að það eitt er ekki nægilegt, að maðurinn hafi skert mjög fjelagsbúið, því
hann getur hafa verið neyddur til þess, svo sem ef hann vegna tekjuskorts, sjúkdóma eður
þess háttar hefur verið neyddur til að eyða af höfuðstólnum til viðurværis eður til uppeldis barnanna eða uppfræðslu eður þessháttar, eins og það heldur ekki er nóg til að kalla
hann ljettúðugan og ónýtan, að hann hefur beðið stórtjón í atvinnu sinni. Skilyrðið verður
því að vera, að bæði hafi fjelagsbúið gengið mjög til þurðar og að sá þurður sje ekki
afsakanlegur eptir ástæðnm, er fyrir hendi eru. Sú er önnur ástæða fyrir konuna til að
heimta fjelag hafið, að maður hennar hefur gefið tilefni til að óttast, að hann muni misbeita yfirráðum sínum yfir fjelagsbúinu. þótt eigi sje þegar orðinn mikill þurður á búinu,
getur það lýst sjer í háttsemi mannsins og lunderni, að þvf sje hætta búin, til dæmis af
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spilaástríðu, er hann hefur látið á bera, málaþrasgirni, löngun til ýmislegs óhófs, sem ofvaxið er efnumhans, eða óstjórnleg gróðabrallsfíkn. Eins getur og misbrúkun á nmráðum
yfir fjelagsbúinu komið fram í því, að bóndi verji fje af því til þess að útvega sjer eða
ættingjum sínum sjerstaka hagsmnni án þess að konan njóti góðs af, t. d. lífeyri eða forlagseyri fyrir sjálfan sig. Til þess má og eptir atvikum telja óleyfilega stórar gjafir af
fjelagsbúinu, smbr. 2. kafla 11. greinar frumvarpsins.

28. gr.
það er þýðingarmikið atriði, hverjum fela eigi vald til að skilja sameign hjóna
samkvæmt undanfarandi grein, þá er konan æskir þess. þar sem málið er svo afarþýðingarmikið fyrir manninn, gæti virzt rjett að fela þann úrskurð dómstólunum að undangengnum málarekstri, en eptir bví rjettarfari sem vjer höfum nú, getur slíkt ekki
komið til greina. í jafnþýðingarmiklu máli yrði eigi hægt að synja manninum um dómskot, og fullnaðardómur í þessháttar málum gætu þá dregist árum saman, og með þessu væri
konunni í raun og veru engin verndveitt; vildu menn hins vegar fara þá leið að leyfa að
vísu áfrýjun, en án þess að láta hana bafa stöðvandi áhrif, svo að byrja mætti skiptin og
halda þeim fram, hvað sem henni liði, þá sviptu menn bónda með því þeirri vernd, er
áfrýjunarrjetturinn veitir honum, þar sem hann-allan þann tfma, sem málið stæði yfir til
fullnaðardóms í því væri sviptur umráðum yfir búinu. það verður því nauðsynlegt að fela
umboðsvaldinu að skera úr þessum málum, sem tekur miklu minni tíma; svo er og ákveðið
í 33. gr. hinna norsku laga. Eins og tilhögun er hjá oss, er nú eigi, eins og í Noregi,
hægt að fela málin yfirfjárráðastofhuninni til úrskurðar, og virðist því eigi um annað að velja.
en æðri yfirvöldin, f Eaupmannahöfn yfirborgarstjórann og amtmenn annarsstaðar; undir
þeirra úrskurð heyra og mál um skilnað að borði og sæng; en úrskurði þeirra verður þó
að vera hægt að skjóta til dómsmálastjórnarinnar, eins og venja er. það er samkvæmt eðl1
úrskurðarvalds umboðsstjórnarinnar, að þau yfirvöld ern eigi bundin í úrskurði sfnum
við gögn þau og skýrslur, er málsaðilar leggja fram sjálfkrafa, heldur geta þau
bæði lagt fyrir þá að útvega upplýsingar í málinu, og útvegað þær blátt áfram sjálf, ef
þeim sýnist. það virðist því óþarft að taka það nánar fram, hvaða skýrslur skuli útvega;
það fer að nokkru leyti eptir atvikum í hvert skipti. Að leitað verði álits áreiðanlegra og
kunnugra manna, sjerstaklega meðal nánustu ættingja, smbr. tilsk. 21. maí 1845, 27. gr.,
er svo skiljanlegt, að naumast þarf að taka það fram með berum orðum, og því síður
ástæða til að gjöra það, sem ekki er sagt, að ætíð sje hægt að fá þess konar upplýsingar,
og þær heldur ekki eru þær einustu er spurning getnr verið um. Að eins mun rjett að
taka það fram, að leita skuli, ef unnt er, umsagnar mannsins um beiðni konunnar, hvort
hann sje henni saroþykkur. Ekki fjáir hins vegar að heimta skilyrðislaust, að álit hans
sje fengið, því bæði getur hann verið langt í burtu eða horfinn, og svo getur verið, að hann
neiti um álit sitt, og er auðvitað að slíkt n á eigi verða framgang málsins til fyrirstöðu.
þegar nú æðra yfirvald hefur úrskurðað, að fjelagsskilnaður megí fram fara eptir ósk
konunnar, má sem sagt skjóta þessum úrskurði til dómsmálastjórnarinnar, og verður þá
eigi af framkvæmdúrskurðarins, aðþví leyti, aðfjelagsbúið verður eigitekið til reglulegrar skiptameðferðar, en til þess að maðurinn geti eigi notað þenna stutta frest, meðan stendur á
svari dómsmálastjórnarinnar, til þess að eyða búinu, er farið fram á, að skiptaijetturinn
geti eptir beiðni konunnar skipað fjárhaldsmann, er á Hkan hátt og segir í 2. og 3. kafla
í 58. gr. skiptalaganna gæti þess að eins, að hagur búsins haldist óbreyttur meðan á
fullnaðarúrskurði steudur.
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29. gr.
það mun þykja bæði ijettlátt og sanngjarnt, að konan geti krafizt fjelagsskilnaöar
þegar svo stendur á sem segir í grein þessari. það er mjög mikill skortur á löggjöf vorri, að
ekki er nein heimild fyrir konu til þess að fá fjelagsskilnað, þá er maður hennar hefur að
lögum slitið við hana samvistum eða rekið hana frá sjer, er með öðrum orðum desertor
malitiosus. Áf þessu atvikast það sem opt er svo sárt og svíðandi til að vita, að sá
hinn sami maður, er þannig hefur leikið konu sína og sem jafnan ekki að eins lætur hana
enga hjálp frá sjer fá, heldur svíkst ofan í kaupið undan að borga framfærslueyri
þann, er á hann kann að hafa verið lagður af yfirvaldi, getur tekið af henni og selt
öðrum þá þarfamuni, er eptir kunna að hafa verið á heimilinu eða í vörzlum hennar og
sem eru henni og börnunum harla nauðsynlegir, og þeim skuldum, er hann stofnar eptir
þetta, má ganga eptir í munum fjelagsbúsins, nema þeir sjeu arður af sjálfstæðri atvinnu
hennar, smbr. lög 7. maí 1880. það er því mikil vernd fyrir konuna, að hún getnr í
þessum tilfellum krafizt fjelagsskilnaðar og fengið að halda þeim munum í friði, er henni
verða úthlutaðir, og þarf ekki að láta þá upp í síðari skuldir manns síns.
það er vitaskuld, að tilskipun 11. sept. 1839, 7. gr„ smbr. 6. gr., heldur gildi
sínu eins hjer eptir, og að konan getur borið hana fyrir sig, þegar maður hennar er horfinn, en fjelagsskilnaðar getur hún því að eins krafizt, að álíta megi eptir atvikum, að
hann sje líka desertor malitiosus; þetta mun ekki svo sjaldan eiga sjer stað, þegar
maðurinn hefur fyrst slitið samvistum að ólögum og er síðan horfinn, svo að menn vita
eigi, hvar hann er; það, að hann líka hverfur, ber eigi, þegar svo á stendur, að vera fjelagsskilnaðarkröfu hennar til fyrirstöðu.
Loks er það rjett, að konan geti krafizt íjelagsskilnaðar, þegar maður hennar verður
fyrir gjaldþrotaskiptum. þar sem gera má ráð fyrir, að búið hrökkvi eigi fyrir skuldum,
verður að jafnaði engri fjelagseign að úthluta, svo að því leyti þurfa engin skipti fram að
fara. Hjer gerist ekkert annað en úrskurður yfirvalda þeirra, er ræðir um í undanfarandi
greinum, um, að fjelagsskapnura sje slitið, og til að fá þann úrskurð, þarf eigi annað en
sanna, að búið sje tekið til gjaldþrotaskipta.
f>ótt það hafi ekki svo mikla þýðing fyrir bónda, að geta krafizt fjelagsskilnaðar,
þegar kona hans slítur samvistum við hann, eins og fyrir konu hans að geta það, þegar
hann slítur samvistum við hana, virðist þó eðlilegt vera, að hann hafi sama rjett til þess og
hún, og það því fremur, sem sá rjettur getur komið honum að góðu haldi, þar sem það
getur komið fyrir, að hún með ráðstöfunum sínum geti skuldbundið búið, og það getur
verið eðlilegt, að hann vilji ekki láta hana íá hlut í atvinnuarði sfnum eptir að hún hefur
slitið samvistum við hann að ólögum.
í ððrum kafla 34. greinar hinna norsku laga er konunni ennfremur veitt heimild
til að krefjast fjelagsskilnaðar, þegar maður hennar hefur gert einhverjar þær ráðstafanir
að henni fornspurðri, er samþykki hennar er tilskilið, og er að þessu leyti skírskotað til
14. greinar þeirra laga, er svarar til 11. gr. þessa frumvarps. Við höfum ekki viljað hafa
þetta ákvæði; við teljum það alltof hart aðgöngu fyrir manninn, þar sem það á við, hvað
lítið sem út af er brugðið ákvæðinu um samþykki konunnar; það virðist heldur eigi nein
þörf á því til verndar henni. Að því er snertir þær ráðstafanir, er ræðir umífyrsta kafla
11. greinar, þá er það nóg til verndar henni, að hún á kost á að ripta þeim, og um
annan kafla greinarinnar er það að segja, að slíkar gjafaráðstafanir og þar ræðir um, munu
naumast koma opt fyrir, og ef gjafir fara fram úr öllu hófi, svo að af því sje hætta búin,
þá mun mega grípa til ákvæða 27. greinar.
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30. gr.
J>á er tekin hefur verið til greina beiðni um fjelagsskilnað, verðnr hvort hjóna
nm sig að eiga rjett á að krefjast skipta á fjelagsbúinu, og verður því eigi betur sjeð,
en að 6. kapítuli skiptalaganna eigi yfir höfuð eins vel bjer við ogí ððrum fjelagsskilnaðarmálum. Aðeinuleyti er þó rjett að gera mismun, þar sem eigi ber að láta þenna fjelagsskilnað hafa önnur áhrif fyrir menn út í frá, en þau, er verða samkvæmt því, er fyrir er
mælt í 5. gr., þá er fjelagsskilnaðurinn er ákveðinn í hjúskaparmála. Af því leiðir, að ákvæðin
í 2. og 3. kafla 68. greinar skiptalaganna koma eigi til greina við þessi skipti. þetta verður svo
að vera, því annars gætu hjón með samkomulagi látið hvern íjelagsskilnað, er styðst við
hjúskaparmála, lfta út eins og væri hann gjðrður samkvæmt heimildinni í 27. gr., og á
þenna hátt komizt að þeim betri kjðrum gagnvart skuldheimtumðnnum, er heimild er
lyrir í hinum nefhdu ákvæðum skiptalaganna.
Til þess að vernda konuna svo vel sem auðið er, er stungið upp á, að þegar fjeagsskilnaður verður úrskurðaður, skuli hann talinn frá því er beiðnin um hann kom fram,
að því er hjónin sjálf snertir, svo að skiptin byggjast á hag búsins, eins og hann var þá.
En fyrir menn út í frá geta afleiðingar hans auðvitað ekki haft þýðingu fyr en frá því
er úrskurðinum er þinglýst; þinglýsing hefur þá sömu þýðingu hjer og þinglýsing hjúskaparmála, er ákveður sameignarskilnað. þinglýsing verður að fara fram á varnarþingi
bóndans, smbr. 6. gr., og sje hann farinn úr landi, og verður hjer að gera ráð fyrir, að
slíkt geti hent, þá á varnarþingi því, er hann átti síðast hjer.
3L gr.
það virðist eðlilegt, þegar fjelagsskilnaðnr er ákveðinn í hjúskaparmála, að hjónin
hafi þá rjett á að fá skipti á fjelagsbúinu á þann hátt, er segir í 6. kapítula skiptalaganna, en þó auðvitað án þess að afleiftingar af því fyrir menn út í frá verði neinar aðrar
en þær, en þinglýsing kaupmálans eru samfara.
32. gr.
Um afleiðingar hjer í landi af hjúskaparmálum, er gjörðir eru erlendis, verður, eptir því
sem lög eru hjer, að fara eptir því, hvort bóndi hafi bústað hjer í landi eða erlendis. Að vísu
er það á síðari tímum orðið algengara en áður, að dæma persónulegt ástand manns eptir
þjóðerni en eigi eptir heimkynni. En þessi skoðun er að minnsta kosti eigi rjett eptir
lögum vorum. í málum þeim, er hjer ræðir um, verður því að fara eptir þvf, hvort bóndi
er búsattur hjer í landi, og fer þá um persónulegt ástand hans eptir dönskum lögum, eða
hann hefnr bústað erlendis, og fer þá um persónulegt ástand hans eptir útlendum lögum,
þjóðernis eða heimkynnis, alveg eptir því, sem ákveðið er í lögum hlutaðeigandi lands.
Frá sjónarmiði danskra laga verður því, þegar hjúskaparmáli er gjörður erlendis,
að gera greinarmun á, hvort bóndinn er búsettur í Danmörku, og stendur þá samkvæmt
akmennum grundvallarreglum á sama, hvort kaupmálinn er gjörður með innlendri eða útlendri konu, eður hann býr erlendis.
í fyrra tilfellinu eða þegar hjer búsettur maður gerir hjúskaparmála erlendis
meðan hann hefur þar stundardvöl, virðist eðlilegt að láta kaupmálann hafa sömu áhrif
og ef hann væri hjer í landi gjörðnr, þó svo, að um myndugleika konunnar, sje hún eigi
búsett bjer, fari eptir lögum þar í landi, er hún á heimili. Nú sendir bóndinn kaupmálann hingað og lætur þinglýsa honum á varnarþingi sínu, áður hann gengur í hjónaband,
hvort heldur er hjer eða erlendis, og gildir hann þá bæði fyrir hjónin sjálf og menn út
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í frá frá stofnun bjdnabandsins. Verði honum eigi þinglýst áfiur, verðnr að setja hann að
því er menn út í frá áhrærir á sömu hyllu og kaupmála, er gerðir eru í bjúskap, og
áhrif hans verður að meta eptir þeim lögum, er um þá kaupmála gilda, en hvað áhrifum
hansá sjálf hjónin viðvíkur, þá fara þau eptir þvi, hvort hann er gjörður áður hjónabandið
var stofnað eða eptir j að, og ef svo er, þarf að staðfesta hann, smbr. 3. gr. hjer að framan.
Sje kanpmálinn gerður af manni erlendis, er eigi býr hjer í landi, er fyrst undir
því komið, hvort hann er gildur eptir lögnm þar í landi. Sje hann það eigi eða að því
leyti sem hann er það eigi, er hann lieldur eigi gildur hjer. En sje hann gildur að
lögum þar, virðist eðlilegast samkvæmt því, hve frjálst hjónum eptir dönskum lögum er
að skipa fjáimálum eptir eigin vild, að hann sje látinn gilda hjer fyrir hjónin sjálf og
erfíngja þeirra, ef hann ákveður ekkert, er komi í bága við lög þessi, og mun það sjaldnast vera; að þvi er menn út í frá snertir, virðist sanngjarnt að láta hann fá áhrif samkvæmt vorum lögum, ef hjónin sjá um, að honum verði þinglýst svo tímanlega eptir að
þau hafa flutzt hingað buferlum, sem með sanngirni verður af þeim krafizt, svo sem innan
eins mánaðar eptir það. Ef þau vanrækja þetta, verður um áhrif hans að fara eptir reglunum um hjúskaparmála, sem þinglýst er eptir stofnun hjónabandsins, í 5. gr. lagafrnmvarps þessa.

Frumvarp til laga
um

viðauka við og breyting á tilskipun 5. janúar 1866 um fjárkláða og önnur næm
fjái veikindi á íslandi, og tilskipun 4. marz 1871 um viðauka við
tilskipun þessa.
(Lagt fyrir alþingi 1899).

1. grHeimilt er amtmönnum, þá er þeim virðist nauðsyn bera til, að fyrirskipa almenna
skoðun og böðun á sauðíje svo og sótthreinsun fjárhúsa á stærri eða minni svæðum i
ömtum sínum, enda þótt eigi sje full vissa fyrir því, að fjárkláða hafí orðið vart á stððum
þeim, er um er að ræða.
Kostnað, er af þessu leiðir, skal greiða samkvæmt reglnnum í 3. og 6. gr. tilskipunar 5. janúar 1866 um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á íslandi.
2. gr.
Verði vart við kláða í fje á tímabilinu frá byrjun rjetta til jólaföstu, skulu hinar
sýktu kindur þegar í stað skornar, nema eigandi kjósi heldur, að hreppstjóri eða aðstoðarmenn hans taki sjálfir kindurnar til umsjónar og lækni þær, og borgar þá eigandi allan
kostnað, er af því leiðir.
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3. gr.
Allir íjáreigendur skulu hafa glöggar gætur á, hvort kláða verður vart í sauftfje
þeirra, og tafarlaust skýra hreppstjóra eða aðstoðarmönnutn hans frá sjerhverri grunsamlegri sýki er fyrir kemur, og þangað til næst til þeirra annast um, að hinar sýktu eða
grunnðu kindur sjeu hafðar aðgreindar frá öðru sauðtje.
4. gr.
Ákvæðunum í fyrsta hluta 7. gr. í fyrgreindri tilskipun 5. janúar 1866 nm sektir
allt að 20 rdl. er breytt þannig, að sektirnar eru frá 5 til 200 kr., og gilda ákvæðin í
7. og 8. gr. tilskipunarinnar einnig fyrir brot gegn lögum þessum.

Athugasemdir við lagafrumvarp þelta.
Bæði af lagafrumvarpi því um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á íslandi, er
alþingi samþykkti 1897, en synja varð allrahæstrar staðfestingar af ástæðum, sem tilfærðar
eru í brjefi frá stjórnarráði íslands til landshöfðingja 14. apríl 1898 (Stjórnartíð. B. bls.
79—80), og af skýrslum þeim, er fyrir hendi voru að öðru leyti um heilbrigðisástand
sauðfjár á íslandi, mátti ráða, að hið núverandi fyrirkomulag um varnir gegn kláðanum
mundi ekki fullnægjandi, heldur væri þörf á nýjum ákvæðum, jafnframt reglum þeim, er
um þetta gilda samkvæmt tilskipun 5. janúar 1866 og 4. marz 1871; hefur því verið leitað
álits amtsráðanna viðvíkjandi nánara efni ákvæða þeirra, er gera þyrfti, og mun þinginu
verða veitt tækifæri á að kyuna sjer álit þeirra.
Amtsráðin í Suðuramtinu og Vesturamtinu hafa bæði verið þeirrar skoðunar, að
hið núverandi fyrirkomulag væri yfir höfuð viðunandi, og að einungis væri þörf á nýju
ákvæði þess efnis, aft amtmennirnir hefðu vald til, þegar þeir álitu það nauðsynlegt, að
skipa fyrir almennt eptirlit og böðun á sauðfje svo og sótthveinsun fjárhúsa, jafnvel á
stððum, þar sem eigi væri fengin full vissa fyrir að fjárkláða hefði orðift vart. Jafnframt
þessu álítur amtsráðið í Vesturamtinu, að slíkar ráðstafanir megi þó amtmennirnir eigi
gera nema í samráöi við amtsráðin, og að þau eigi í hvert skipti að gefa út nánari reglnr
um framkvæmd á þessum ráðstöfunum. Amtsráðið í Suðuramtinu hefur þar á móti eigi
lagt neitt til í þessa átt, en hins vegar talið æskilegt, að ákvæði um niðurskurð, eins og
það, sem er i 3. gr. alþingisfrumvarpsins, yrði tekið upp í stjórnarfrumvarpið.
Allt aðra skoðun hafa amtsráðin í Norður- og Áusturamtinu látið i ljósi. þau
álíta, að til þess að útrýma fjárkláðanum svo fljótt sem auðið er, og það eigi að vera
markið, þurfi að koma á alveg nýrri lagaskipun, er þau svo hafa samið frumvarp til, en
gjöra jafnframt ráð fyrir því, að tilskipanirnar 1866 og 1871 skuli halda áfram að gilda
um önnur næm fjárveikindi. það fyrirkomulag, sem þau fara fram á, víkur í því aðalatriði
frá gildandi lagafyrirmælum, að lagt er til, að til þess að sjá um framkvæmd á ráðstöfunum þeim gegn fjárkláðanum, er gjörðar verða og amtmennirnir gefa út í amtsráðunum,
skuli skipa einn eða fleiri framkvæmdarstjóra í hverju amti, er hafi þau störf á hendi, er
nú hvila á sýslumönnum og hreppstjórum í kláðamálum, og skuli þeir því hjeðan af einungis veita framkvæmdarstjórunurn aðstoð, að því er til lögregluvalds kemur, einkum þá
er beita þarf þvingun til þess að framkvæma fyrirskipanir framkvæmdarstjóranna. Sam-
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kvæmt frumvarpinn skulu menn þessir eptir nánari skipun amtsins ferðast um, bæ frá bæ,
rannsaka heilbrigðisástandið, segja fyrir, hvað gjöra skuli, gefa skýrslur til amtsins o. s. frv.
f>eim skal leyfilegt að taka sjer aðstoðarmenn þar sem þess er þðrf, og skulu þeir koma í
stað framkvæmdarstjóra, er þeir eru fjarverandi. Jafnframt þessu skulu sýslunefndirnar í
sýslu hverri skipa eptirlitsmenn til þess að hafa nákvæmt eptirlitmeð heilbrigðisástandinu
o. s. frv.
Landshöfðingi hefur ekki getað aðhyllst tillðgur hinna síðarnefndu amtsráða, og
hefur hann það einkum á móti þeim, að þar sem framkvæmdarstjórarnir eigi ekkert þviDgunar- eða lögregluvald að hafa, þá verði þeir svo lamaðir í aðgerðum sínum, að þær komi
ekki að neinu haldi. Hins vegar er hann sammála hinum amtsráðunum í því, að hið núverandi fyrirkomulag sje yfir höfuð viðunandi, og að það megi takast að útrýma fjárkláða
þeim, sem nú er í landinu, með því skipulagi, sem er er það hefur verið bætt á þann
hátt, sem amtsráð Suðuramtsins hefur farið fram á. Hann álítur, að eigi sje ráðlegt að
takmarka hið fyrirhugaða vald amtmannanna á þann hátt, sem amtsráðið í Vesturamtinu
leggur til. Eptir hans skoðun ber að fela amtmönnunum sem yfirboðnu lögregluvaldi á
hendur að gjöra þessar ráðstafanir án samráðs við amtsráðin, enda komi þau, eins og
kunnugt er, venjulega að eins einu sinni saman á ári, og eigi auðið að kalla þau til
aukafunda nema með miklum erfiðleikum og kostnaði einkum í þeim ömtum, sem amtmennirnir eru ekki búsettir í, og á þeim tímum sem Qárkláði helzt kemur upp.
Eptir þessum skýrslnm hefur stjórnarráðið einnig orðið að aðhyllast þá skoðun
að rjett sje að láta hið núverandi fyrirkomulag haldast í aðalatriðunum, að eins með,
nokkrum einstökum breytingum og viðaukum, og kemur það líka heim við stefnu alþingis
1897. Af tillögum amtsráðanna í Norður- og Austuramtinu hlyti að leiða mjög mikinn
kostnaðarauka fyrir sjóði þá, er í hlut eiga, og þá um leið fyrir gjaldendur, og hins vegar
myndi gagnið af hinu nýja fyrirkomulagi reynast minna, en ætlað er á, vegna þess, sem
landshöfðingi hefur bent á, að hinir fyrirhuguðu framkvæmdastjórar hefðu ekki framkvæmdavald. Og sem stendur eru víst ekki þau vandræði á ferðum, að ástæða sje að
gripa til svo sjerstaklegra úrræða sem að skipa framkvæmdastjóra með íullu lögregluvaldi fyrir þá og aðstoðarmenn. Af því mundi og leiða enn meiri kostnað, og hins
vegar anðsætt, að afartorvelt mundi verða að fá jafnábyrgðarmiklar stöður skipaðar nógu
mörgum vel hæfum mönnum, er fyrst og fremst yrðu að hafa nákvæma þekkingu á þvi,
hversu fjárkláðanum er háttað, og á ytri einkennum hans.
Eptir að búið er að skýra frá ástæðum fyrir þeirri aðalstefnu, er stjórnin hefur
fylgt við samningu lagafrumvarps þessa, skal með tilliti til einstakra ákvæða þess tekið fram:
Við 1. gr.
Fyrri hlnti greinarinnar er samkvæmur frumvarpi því, er amtsráðið 1 Suðuramtinu hefur komið fram með og landshöfðingi fallizt á.
í síðari hlutanum er samkvæmt tillögum landshöfðingja lagt til, að kostnaður sá,
er leiðir af ráðstðfunum þeim, er fyrri hluti greinarínnar ræðir um, verði greiddur samkvæmt reglunum i 3. og 6. gr. tilskipunarinuar frá 1866.
Við 2. gr.
Er samhljóða 3. gr. alþingisfrumvarpsins frá 1897.
Við 3. gr.
Ákvæði líkt því, sem hjer er farið fram á, er í frumvarpinu frá amtsráðunum í
Norður- og Austuramtánu. það virðist eðlilegt sem hjer er farið fram á, að sú skylda
hvíli á öllum fjáreigendum, að þeir hafi sjálfir eða láti aðra, er fje þeirra hafa í vörzlum
sínum, hafa glöggar gætur á heilbrigðisástandi Ijáríns, skýrí tafarlaust frá grunsamlegri
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sýki í því og haldi fyrst um sinn hinu sjúka eða grunaða fje aðgreindu frá ððru fje, og
má ætla, að þetta verði góðar stuðningnr fyrir yfirvöldin.
Við 4. gr.
í samræmi við frumvarp alþingis 1897 og tillögur amtsráðanna í Norður- og
Austuramtinn, er hjer farið fram á talsvert hærri sektir enn í gildandi lögum (tilskipun
1886 7. gr.) fyrir brot gegn lagafyrirmælum þeim, sem gefin eru með tilliti til næmra
fjársjúkadóma, eða gegn fyrirskipunum samkvæmt þeim (tilskipun 1866 6. gr.).

Frumvarp til laga
um

stofnun veðdeildar í landsbankanum í Reykjavík.
(Lagt fyrir alþingi 1899.)

I- gr.
í landsbankanum í Reykjavík skal stofna veðdeild til þess að veitt verði lán um
'angt árabil og með vægum vaxtakjörum gegn veði 1 fasteignum.
2. gr.
Tryggingarfje deildarínnar er 200,000 kr., sem landssjóður leggur til, og skal það
ásamt veðbijefum, sem veðdeildin fær hjá lánþegum sínum og öllum öðrum eignum veðdeildarinnar vera til tryggingar því, að hún standi í skilum.
Fyrstu 10 árin eptir að veðdeildin hefur stofnsett verið, veitist henni 5000 króna
tillag á ári úr landssjóði.
3. gr.
Tryggingarfje deildarinnar skal vera í ríkisskuldabrjefum; er það undir umsjón
stjórnarinnar og vextir þess renna í landssjóð. Má eígí ráðstafa tryggingarfjenu á annan hátt,
nema veðdeildin sje brott felld og hafi staðið í skilum við alla.
Beri nauðsyn til að taka á tryggingarfjenu til þess að veðdeildin geti staðið í skilum, skal endnrgjalda fje það sem notað hefnr verið undir eins og efnahagur deildarinnar
leyfir.
4. gr.
Leggia skal 1 varasjóð tekjuafgang þann, sem kann að verða samkvæmt árlegum
reikningsskilum veðdeildarinnar. Sýni reikningsskil tekjuhalla deildinni á hendur, skal
hann greiddur úr varasjóði.
5. gr.
Yeðdeildin má gefa út skuldabrjef, sem hljóða upp á handhafa (bankavaxtabrjef)
en sem má nafnskrá í deildinni. Stjórnin ákveður nánara um lögun og útlit skuldabrjef*
19
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anna. Upphæð þeirra samtals má ekki fara fram úr sexfaldri upphæð tryggingarfjárins og
varasjóðs samtals; eigi má heldur nokkru sinni vera í veltu bankavaxtabrjef, er nemi meiru
en veðskuldabrjef þau, er veðdeildin á.
6. gr.
Upphæð bankavaxtabrjefanna skal talin í lðgákveðnum peningum og skal landshöfðingi og stjórn landsbankans rita undir þau. Fjárhæð þeirra skal ákveðin í reglugjörð
veðdeildarinnar, svo og vextir og gjalddagi vaxtanna.
7. gr.
Fje veðdeildarinnar má lána gegn veði í jarðeignum, eða húseignum með lóð í
kaupstöðum og verzlnnarstöðum, en gegn veði í húsum því að eins, að þau sje vátryggð
í vátryggingarstofnun, er bankastjórnin telji góða og gilda. Eigi má lána, nema gegn fyrsta
veðijetti. Lánsupphæðin má gegn veði í húsum eigi fara fram úr % hlutum og gegn
veði í jarðeignum helming verðsins, og skal verð húsa þeirra, er á jörðunni eru, því
að eins telja með, að þau sjeu vátryggð svo sem fyr er sagt.
8. gr.
Eignir þær, er veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða á þann hátti
er nákvæmar verður tiltekið í reglugjörð fyrir veðdeildina. í reglugjörðinni má meðal annars ákveða, að stjórn landsbankans megi nefna til þá menn, er virða skuli veðin. Ennfremur má ákveða í reglugjörðinni, að þegar bankastjórnin krefst þess, skuli sýslunefndir
segja álit sitt um verð jarðeigna í sýslufjelaginu, svo og að bæjarfógetar og hreppstjórar
fyrir hæfilega þóknun, er landshöfðingi ákveður og veðdeildin borgar, hafi eptirlit með
eignum þeim, sem í hlutaðeigandi kaupstað eða hrepp eru veðsettar veðdeildinni.

9- grLán þau, er veðdeildin veitir, má hún greiða í bankavaxtabrjefum eptir ákvæðisverð
þeirra, en lánþegi hefur rjett til að heimta, að bankastjórnin annist um að skipta bankavaxtabijefunum fyrir gjaldgenga peninga endurgjaldslaust, nema hvað borga skal áfallinn
kostnað.
10. gr.
Lánum þeim, er veðdeildin veitir, má hún eigi segja upp meðan lánþegi gegnir
að öllu leyti skyldum þeim, sem hann hefur undir gengizt. En ef ákvæðisgjöld hans verða
eigi greidd f rjettan gjalddaga, eða ef veðið gengur svo úr sjer, að það er eigi lengur
svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldunautur ekki húsum, er að veði eru, og
talin eru með í matinu (sbr. 7. gr.) vátryggðum, eða falli á veðið eptirstöðvar af sköttum
eður afgjöldum með veðijetti í eigninni, er gengur fyrir kröfu veðdeildarinnar, er bankastjórninni heimilt að telja eptirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga undireins án uppsagnar
11. gr.
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu að jafnaði greiða vexti, afborganir og tillög
til að borga kostnað við deildina og til varasjóðs í einu lagi með jafnri upphæð samtals
á hverjum gjalddaga. Tillagið til að borga kostnað við deildina og gjaldið til varasjóðs
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er 7s &f hundrafó á ári af upprunalegri npphæð lánsins og afborgnnargjaldið má eigi
nema minna en lx/2 af hnndraði á ári hverju af hinni upprunalegn upphæð, þegar veðið
er jarðeign, og 21/, af hnndraði, þegar það er húseign.
Á hinnm ákveðnn gjalddögum má hver lántakandi án nndangenginnar uppsagnar
greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó ekki minna en 100 kr. í einn, eða endurborga
hana að ðlln leyti. Gjald þetta má hann greiða með bankavaxtabrjefum deildarinnar eptir
ákvæðisverði þeirra.
12. gr.
Afborgunum þeim og endurborgunum, er greiddar ern í peningum á hveijum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabrjef þan, er veðdeildin hefnr gefið út, eptir hlntkesti, sem notarius publicus hefiir nmsjón með og fram fer í viðnrvist tveggja manna;
annan kveður landshðfðingi til þess, hinn bankastjórnin. Er hlutkesti hefur varpað verið,
skal auglýsa með 9 mánaða fyrirvara númerin á skuldabrjefum þeim, er upp hafa komið
til innlausnar, og á hvaða gjalddaga þan verði útborgnð. Nánari ákvæði nm anglýsingar
þessar skal setja f reglugjðrð veðdeildarinnar. Veðdeildin má og á þann hátt og með þeim
fyrirvara, er áður segir, innleysa bankavaxtabrjef í stærri stíl.
13. gr.
Handhafar eða eigendnr skuldabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta gegn því að
afhenda þan með vaxtamiðnm þeim, er þeim fylgja, fengið útborgaðan hðfnðstól þeirra á
ákveðnnm gjalddaga, og greiðast engir vextii af höfnðstólnnm upp frá því.
14. gr.
Höfuðstóls- og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgnnar, rennur í varasjóð veðdeildarinnar, sje ekki leitað borgunar innan 20 ára frá gjalddaga. Um ógilding
glataðra skuldabrjefa og vaxtamiða fer eptir almennum lðgum.
15. gr.
Skuldabrjef þan er innleyst hafa verið með hlntkesti eða hafa verið notnð til
að borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltnna, heldnr skal ónýta þau undir
eins ásamt með klippingastofnnm (talons) og vaxtamiðum þeim, er fylgja, á þann hátt
að þan með því verði ógild, og leggja þan til geymsln í sjóð veðdeildarinnar, og skal svo
við lok reikningsársins brenna þan í viðurvist endurskoðenda ásamt með vaxtamiðum þeira
er innleystir hafa verið það reikningsár.
16. gr.
Vaxtamiða og bankavaxtabijef sem komin ern í gjalddaga skal borga út í landsbankannm í Eeykjavík, svo sknln og gjaldheimtnmenn landssjóðs taka á móti þeim til
borgunar á sköttum og ððrum gjöldum til landssjóðs og innleysa vaxtamiðana og skuldabijefin, eptir því sem þeir bafa fje fyrir hendi, sem á að borgast f landssjóð.
í reglngjörð veðdeildarinnar skal ákveða, hvar borga sknli út erlendis vaxtamiða
og sknldabrjef sem komin ern í gjalddaga.
17. gr.

f>egar lánið er komið í gjalddaga (sbr. 10. gr.), hefur veðdeildin heimild til að
láta selja veðið við opinbert nppboð án nndanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms samkvæmt
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ákvæðunum í tílskipnn nm fjárforráð ómyndugra 18. febr. 1847, 10. gr., eða láta leggja
það veðdeildinni út til eignar, ef þörf er á. Ennfremur hefur veðdeildin heimild til að
láta gjðra fjárnám í lausafje skuldunants, eins og sátt heíði verið gjörð nm sknldina. Veðdeildin þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við nppboðið eða fjárnámið, og skal
þar ekki taka mótmæli sknldnnants til greina, nema þau sjen anðsjáanlega á rökum hyggð,
og eigi er heldnr hægt að stöðva eða ónýta nppboðið eða fjárnámið með neinskonar dómskoti. Veðdeildin hefnr aptnr á móti ábyrgð á því, að sknldin sje ijett og komin í gjalddaga, og skuldnnaut er frjálst að hðfða mál til endurgjalds á ölln því, er hann hefnr
skaðazt á nppboðinn og 'Qárnáminn og öllum málskostnaði að skaðlansn.
Veðdeildin getnr löglega samið svo nm við sknldunauta sína, að nppboð á veðsettnm fasteignnm megi fram fara á skrifstofu nppboðshaldara.
18. gr.
Pje ófullráða manna og opinberra stofnana, þar á meðal viðlagasjóðs má verja til
þess að kanpa sknldabijef veðdoíldarinnar, en þó eigi hærra verði en ákvæðisverði þeirra, eða,
sjen sknldabrjefin verðlögð í kanpmannahðllinni í Kanpmannahöfn, þá eigi hærra en síðasta verðlag á þeim þar, er menn vita um í Reykjavfk.

19- gr.
Veðdeildinni er stjórnað af stjórn landsbankans. þegar veðdeildin er stofnnð,
skal þóknun sú, sem gæzlnstjórar bankans fá árlega, hækka npp í 750 kr. tíl hvors.
Fyrir endnrskoðun á reikningum veðdeildarinnar og til skrifstofnbalds má verja allt að
2500 kr. á ári, eptir því sem nánar verður ákveðið í reglugjörð veðdeildarinnar. Kostnað
við að setja veðdeildina á fót og hækkunina á lannnm gæzlnstjóra greiðir landsbankinn.
20. gr.
Ákvæði þau, er sett eru í lögnm 18. sept. 1885 um stofnun landsbanka, 13, 14,
18.—24. og 26.—29 og 30. gr., 1. lið, um hlunnindi fyrir bankann, stjórn hans og reikningsskil sknln einnig gilda um veðdeildina, stjóm hennar og reikningsskil.

21 gr.
Reglngjörð veðdeildarinnar skal staðfest af ráðgjafannm fyrir ísland og anglýst í
A-deild Stjórnartíðindanna.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Til þess að ráða bót á þörf þeirri sem á því var að geta fengið lán með góðnm
afborgunar- og vaxtakjörnm gegn tryggingu í fasteignnm, lagði stjómin 1881 fyrir alþingi
frumvarp til laga um stofnun lánsfjelags, en það öðlaðist ekki samþykki þingmanna, einkum vegna þess að flestir vorn þá á því máli að bankastofnnn væri kröptugra tneðal til að
koma á fót atvinnnvegnm landsins.
Síðan var landsbankinn stofnaður samkvæmt lögnnnm 18. sept. 1885 og fjekk
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hann þá mefial annars líka það hlutverk að lána fje gegn veði í fasteignum. En þótt
bankinn í mörg ár síðan hafi lánað stórfje gegn þessari tryggingu — 1898 voru ðll þess
konar lán hjer um bil 850,000 kr. samtals — hefur eigi verið hægt með þessu móti að
fullnægja þðrfum manna á þess konar lánum og um leið og menn finna að þá vantar
lánsstofnun, verða hins vegar þeir sem óska að veija fje sínu til að kaupa góð verðbrjef
er gefa af sjer vexti, að afia sjer þeirra utanlands þar sem engin er til peningastofnun á
Islandi, sem hafi ijett til að gefa út arðberandi skuldabrjef.
Neðri deild alþingis, sem sá hvað þetta var óheppilegt, samþykkti 1897 þingsályktun, þar sem skorað var á stjórnina að hún legði fyrir næsta alþingi frumvarp til laga
um lánsstofnun eða lánsfjelag fyrir jarðeignir og húseignir í landinu, er gæti veitt veðlán
um sem lengst árabil með sem vægustum vaxtakjörnm.
Ef menn nú eptir reynzlu þeirri er fengin er, gætu vænzt þess með nokkurri vissu,
að nýju lánin, sem mundu leiða af því að mönnum væri gjört hægra fyrir að fá þau,
yrðu notuð til arðsamra fyrirtækja, væri auðvitað þess háttar ráðstafanir sjálfsagðar, og
jafnvel þótt eigi hafi verið hægt aö gjöra ráð fyrir þessu, sem varla er að búast við eptir því
sem á stendur, hefur ráðaneytið orðið að vera á sömu skoðun og alþingi um að einhverra
ráða verður að leita til að koma lánkjörum að þvi er snertir landbúnað og lfka kaupstaðaeignir í stöðugra horf og vægara lánþegum. það verður að játa að hvorki landsbankinn
eða landssjóður geta fúllnægt þðrf manna eins og hún er nú. það er eins með báðar
þessar stofnanir, að það er varúðarmál að setja fast stórfje af umráðafje þeirra með því að lána
það út á fasteignir, þar sem nauðsyn getur til þess borið að hafa það fje á reiðum hðndum
til annars. Minnsta kosti leiðir af þessu að lánum verður að haga svo, að lángjafi geti
annaðhvort sagt þeim upp eða veitt þau fyrir stuttan tíma með háum afborgunum á ári,
en það myndi rýra gildi lánanna eigi allítið f augum lánþega. Ennfremur hefur það komið
í ljós, að þau efni, er landshankinn hefur yfir að ráða, hafa upp á síðkastið verið ónóg
til þess að hann geti haldið áfram með lán gegn veði í fasteignum, svo að bankinn hefur
orðið að takmarka eða hætta veðbankalánum sínum til þess að geti unnið aðalstarf sitt
sem víxilbanki,
Sömu agnúarnir hafa verið á lánstörfum þeim, sem aðrir opinberir sjóðir og sparisjóðir á íslandi hafa haft á hendi, og þó að fje það, sem þeir hafa lánað út gegn fasteignarveði
ásamt landssjóði og bankanum han numið allt að þvf 2 milj. króna, eru öll þessi lán ónóg
til að fullnægja þörfúm landsmanna, auk þess sem þau hafa verið óhentug. Og hvað
loks það ráð snertir, sem eigendur fasteigna auk þessa hafa, sem sje að fá þau lán sem
þeir þurfa hjá kaupmönnum þeim, er þeir skipta við, þá mun öllum kunnugt, að reynzlan
hefur sýnt að þess konar er ávallt langt frá að vera lánþegum til hagnaðar, enJa er þá
fremur um vörulán en peningalán að ræða.
það er óhægt umsagnar, að hvað miklu leyti þörf er á þvf á íslandi að koma
ónotuðu fje sínu fyrir í innlendum vaxtabijefúm, eins og fyrr var um getið, en þó má
með vissu ætla, að nokkur þðrf sje á því, og er þá ekki nema gott að úr þessu sje og
bætt með þvf að reisa á stofn lánsstofúun.
Er menn því næst spyija, hvernig eigi að koma lánsstörfunum fyrir, þá verður fyrst
fyrir stjórnarfrumvarpið frá 1881 um stofnun lánsfjelags. þó mun það nú eigi hentugt,
þvi bæði hafa lónaviðskiptin breytzt mjög við lánsstðrf þau,er fymefndar fjárstofnanir sfðan
hafa af hendi innt, og einkum breytir það málinu, að nú er stofnun fengin, sem sje landsbsnkinn í Beykjavik, sem öðrum fremur má teljast hentug til grundvallar fyrirkomulags
þess, er menn óska.
Til þess að undirbúa málið leitaði landshðfðingi álits amtmanna og hefúr hanu
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svo lagt til grundvallar fyrir tillögum sínum ítarlega rökstutt frumvarp, er Páll amtmaður
Briem hafði samið um stofnun veðdeildar við landsbankann í Beykjavík, eptir að stjórn
bankans hafði tjáð eig því hlynnta. því næst var stjórn þjóðbankans í Kaupmannahöfn
fengin til að segja álit sitt um frumvarpið f þeirri mynd er landshöfðingi hafði framsett
það. þinginu mun verða gefið færi & að kynna sjer frumvarp þessi og skoðanir er fram
hafa komið um þau, og eptir þeim hefur þetta frumvarp verið samið; fylgir það frumvarpi
Pál8 amtmanns Briems að mestu leyti, en þó er höfð hæfileg hliðsjón af skoðunum
þeim, er báðir bankarnir hafa f ljósi látið.
þegar velja skyldi milli beggja þeirra aðalsniða, sem þesskonar lánsstofnanir
vanalega hafa á sjer, hefur þótt ráðlegast, eptir því sem nú hagar til á Islandi, að kjósa
heldur, eins og Páll amtmaður Briem hefur gjört, veðbanka sem standi undir gæzlu og
stjórn eigenda tryggingarfjár þess, er naaðsynlegt er handa slíkum banka, en lánsfjelag
með sameiginlegri ábyrgð hlutareigenda (lánþega) og stjórnað af þeim. því að þar sem
ábyrgðin skiptist á fjölda hlutareigenda sem byggju flestir hverjir langt hver frá öðrum,
væri hætt við að á hverjum stað fyrir sig yrði tilfinning manna fyrir ábyrgðinni og aðgætni
gagnvart veðum þeim er bjóðast, minni en vera skyldi, og þar af leiðandi yrði fyrirtækið
ekki grundvallað eins tryggilega og æskilegt væri, og þvínæst mundi allt stjórnarfyrirkomulag fjelagsins verða alldýrt vegna kostnaðar við langferðir þær, sem fulltrúar þeir,
sem yrðu að vera fyrir hvert umdæmi í þessháttar sjálfstjórnarfjelagi, yrðu að takast á
hendur til aðseturs stjórnarinnar, og vegna útgjalda til sjálfrar stjórnar fjelagsins, sem í
þesskonar fjelagi yrði að vera alveg sjálfstæð. það er ekki hægt að búast við, að lán annarsstaðar frá gegn veði í fasteignum hætti alveg, að minnsta kosti ekki undir eins, og því
er ekki hægt að ætla á, að nýstofnað fyrirtæki, sem eingöngu er fyrir fasteignalán, muni
þnrfa að halda á miklu fram yfir 1 milj. krónur mörg ár fyrst um sinn.
Kostnaðurinn við lánsfjelag gæti hæglega orðið 10—20,000 kr. á ári hverjn, ef
verja á hæfilegu fje árlega til að mynda varasjóð auk útgjalda þeirra sem nauðsyn er á
handa fulltrúum og stjórn og til skrifstofukostnaðar. Jafnvel þótt lagt væri til fje úr
landssjóði í nokkur ár, væri með engu móti hægt að leggja minna á lánþega til kostnaðargjalds en 1 af hundraði af frumupphæð lánsins, og lán með mjðg vægum kjörum væru
þá ekki tök á að veita. Hjá þessum vandkvæðum er að mestn hægt að komast, ef
veðbanki er stofnaður í staðinn fyrir lánsfjelag, útbúinn sem líkast veðbanka Norðmanna.
þá kemur sameiginleg ábyrgð (allra fyrir einn og eins fyrir alla) hvergi til greina, og
lánþegar eru þá ekki eigendur fjelagsins, þannig að komizt verður hjá hvorutveggja,
kostnaðinum og erfiðleikum þeim, sem eru á fulltrúafundum lánþega. það sem ekki
hvað sízt lækkar kostnað við stjórnarfyrirkomulagið er, að svo heppilega vill til, að fela
má alla yfirstjórn fyrirtækisins í hendur stjórna landsbankans, gegn því að auka lítilfjörlega
þóknun þá, sem henni er ætluð að lögum, með því að stofnsetja veðbankann sem sjerstaka
en að öðru leyti alveg óháða deild landsbankans.
Nauðsynleg aukatryggmg, sem í lánstjelagi myndast af sameiginlegri ábyrgð
lánþega, verður í veðbanka að myndast af grundvallarsjóði eða tryggingartje, sem
eptir því sem hjer til hagar varla er hugsanlegt að fá annarsstaðar en hjá landssjóði;
enda virðist naumast neitt geta verið móti því ef veðdeildin er grundvölluð eins vel og
áhættulaust og hægt er, og það er líka nauðsynlegt eigi síður en æskilegt þegar litið er frá
öðrum hliðum á málið. því ef þesskonar lánsstofnun á að verða aðtilætluðum notum,
verður hún að geta dregið að sjer annað fje en það, sem nú sem stendur er reynt að
koma fyrir í fasteignum á íslandi. Hjer er ekki eingðngu verið ræða um íslenzkt fje,
sem nú sem stendur er komið fyrir í útlendum verðbrjefum. Ef haft væri skipti á þeim
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og sknldabrjefum veðdeildarinnar, væri strax talsvert áunnið, en þar að auki væri það
mjög æskilegt og enda nauðsynlegt, ef mikið á að vera um útlán, að þessi skuldabrjef
gætu fengið markað erlendis. En ef þetta á að takast, mun varla vera hægt að gjöra
ofmikið til að tryggja skuldabrjefin eins vel og hægt er. Aðalatriðið fyir erlenda kaupendur skuldabijefanna, sem að öllum jafnaði enga hugmynd geta haft um tryggingu þá fyrir
skuldabrjefum veödeildarinnar, semerfólgin í veðsetningum þeim er lánþegar gefa, erbæði
það, hvernig tryggingarfjeð (innstæðan) í sjálfu sjer er, og hitt að upphæð þess sje nægilega
stór í samanburði við upphæð skuldabrjefanna. Að því er snertir fyrra atriðið, er ætlazt
til að næg trygging fáist með því að landssjóður leggur fram 200,000 kr. í dönskum
rikisskuldabijefnm, þó auðvitað á þann hátt, að vextir af því fje renna í landssjóð, óg
að því er snertir síðara atriðið er ætlazt til, að hlutfallið milli tryggingarsjó&sins og
skuldabijefanna sje eins og 1 á móti 6, og mun síðar meir um það talað. Ennfremur er
stungið upp á því, að landssjóður 10 fyrstu árin veiti 5,000 króna árstillag til veðdeildarinnar, þar eð annars myndi verða erfitt fyrir hana fyrst um sinn, meðan útlán eru lítil
samtals, að standa straum af öllum kostnaði er á kann að falla og safna í varasjóð, sem
brýn nauðsyn er á, án þess að krefjast allt of mikilla tillaga hjá lánþegum. Auðvitað
má hafa á móti því að veita svo mikið tillag úr landssjóði til hagnaðar stjett manna,
sem er svo vel efnum búin tiltölulega, eins og ætla má að lánþegar sjeu, þar sem landssjóður með hinu mikla og nærri því vaxtalausa láni, sem er stofnfje landsbankans, styður
ríkulega viðskiptamenn bankans, en það verður eigi annað sjeð, en að nauðsyn beri til að
landsjóður taki sjer þessa byrði á herðar, ef svona lagað fyrirtæki, sem þegar öUu er á
botninn hvolft verður að telja gagnlegt fyrir þjóðfjelagið í heild sinni, á að heppnast.
Hinsvegar verður líka að telja nauðsyn á því að einskorða tillag landssjóðs innan
fastra takmarka. það sem landssjóður leggur til, verður þá það tvennt, sem nefnt hefur
verið, og ennfremur hlunnindi þau, sem eru mjög þýðingarmikil, að vaxtamiðum og bankavaxtabijefum, sem komin eru í gjalddaga, skuli veitt móttaka við greiðslu á sköttum og
afgjöldum, og jafnvel innleyst, ef til kemur; ennfremur kostur sá, sem ekki er lítill, að
stjórn landsbankans er sett handa lánsstofnuninni, og það meira að segja á þann hátt, að
landsbankinn sjálfur stenzt kostnaðinn við hækkun á launum gæzlustjóra, sem af því
hlýtur að leiða, og ennfremur kostnaðinn við útgerð veðdeildarinnar í byrjun. Hinsvegar
yrði það að teljast óráðlegt að binda óbeinlínis landsjóð meira, með því að draga fje það
er landsbankinn hefur yfir að ráða á einn eða annan hátt inn á verksvið veðdeildarinnar og til fjárstarfa hennar, en þar með er ekki loku skotið fyrir það að báðar stofnanirnar
geti starfað í sameiningu þó hver um sig sje sjálfstæð, en sú samvinna hlýtur að koma
af sjálfu sjer.
Að því er snertir einstakar greinar frumvarpsins skal það tekið fram er hjer segira
Við 1. gr.
þar sem stungið er upp á að takmarka verksvið bankans þannig að hann einungis láni
gegn veði í fasteignum og ekki líka gegn trygging í tekjum prestakalla eins og Páll
amtmaður Briem og landshöfðingi höfðu stungið upp á, þá er það einkum gert vegna
gangverðs skuldabijefanna. því jafnvel þótt lán með tryggingu f tekjum prestakalla,
þegar þau eru veitt innan skynsamlegra takmarka, geti verið fullt eins tryggjandi og lán
gegn veði i fasteignum, erj þó hætt við því, að þeir sem skuldabrjef kaupa, minnsta kosti
erlendis, myndu hafa nokkurn ýmigust á þesskonar lánstörfum, sem þeim er ómögulegt
að gjöra sjer hugmynd um, og í sjálfu sjer liggja utan við vanalegt verksvið lánsfjelaga og
veðbanka. En ef óttast má óheppileg áhrif á gangverð skuldabrjefanna, ef þess háttar
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trygging væri tekin með, þá mnn bezt að láta það ógjört, og það því fremur, sem erfitt
yrði að koma ákvæðunum um þau lán sjerstaklega inn undir ákvæði frumvarpsins að því
er snertir takmörk fyrir lánum, málssókn o. s. frv. Hjer við bætist, að þörf á lánum gegn
trygging í tekjum brauða getur varla talizt meiri en svo, að engin vandkvæði munu vera
á því að fullnægja henni á sama hátt og til þessa dags, sem sje með lánum úr landssjóði, enda er fíka eðlilegt að svo sje gjört, þar sem um embættislán er að ræða, og
verður auðveldara, eptir að nýja lánsstofnnnin er komin á, með því að landssjóður getur
þá minkað fasteignarlán sín.
Við 2. og 3. gr.
Að því er snertir tillagið úr landssjóði, skal vísað til þess, er áður hefur sagt
verið, en um tryggingarljeð skal enn taka það fram, að hentast mun vera, að það sje í ríkisskuldabrjefum, eins og stjórn landsbankans og landshöfðingi hafa stungið upp á, og að
því verði ekki komið fyrir t. d. í lánum gegn sjálfskuldarábyrgð eða gegn handveði. því
ef það væri leyft, yrði veðdeildin neydd til að taka að sjer þesskonar bankastörf, er væru
alveg utan við verksvið hennar, og ennfremur yrðu veð3kuldabrjefin ekki eins örugglega
tryggð í augum þeirra, sem kaupa þau, eins og þau eru, ef tryggingarfjenu er komið fyrir
í ríkisskuldabrjefum.
Við 4. gr.
þessari grein þarf ekki nánari skýringar við. Hún er samkvæm 31. gr. laga 18.
sept 1885 um stofnun landsbanka.
Við 5. gr.
Páll amtmaður Briem og landshöfðingi hafa stungið upp á, að upphæð skuldabrjefa samtals megi vera allt að 8 sinnum stærri en tryggingarfjeð, eins og í veðbanka
Norðmanna, en samkvæmt skoðunum þeim, er stjórn þjóðbankans hefur í Ijósi látið, hefur
þótt rjettast að takmarka upphæð skuldabrjefanna svo, að þau samtals yrðu ekki meira
en tryggingarfjeð sexfalt, en þó má telja varasjóð með í þessum reikningi. Reyndar er
með þessu fje það, sem veðdeildin getur byrjað með að lána út, fært niður úr 1,600,000
kr. í 1,200,000 kr., en hinsvegar verður þetta efiaust til að halda uppi gangverði skuldabrjefanna og lánþegar fá þannig lán með vægari kjörum. Og ef svo skyldi fara að veðdeildin, með lánsefhum þeim er þannig hafa takmörkuð verið, reyndist ónóg tiljað
fnllnægja lánsþörf manna, er alltaf hægt að bæta úr því með því að auka tryggingarfjeð
Ennfremur er það svo sem auðvitað, að upphæð vaxtabrjefa samtals má ekki fara.
fram úr npphæð veðsknldabrjefa þeirra, sem veðdeildin á, og eiga að vera hin sanna
trygging bankavaxtabrjefanna bæði fyrir landssjóð og fyrir eigendur brjefanna.
Við 6. gr.
þar sem farið er fram á að landshöfðingi riti undir bankavaxtabrjefin, þá kemur
það einkum af því, að landssjóður með því að leggja til tryggingarfjeð er mjög riðinn við
veðdeildina.
öll ákvæði um stærð vaxtabrjefa, hundraðavexti þeirra og gjalddaga vaxta hefur
þótt heppilegast að láta setja í reglugjðrð veðdeildarinnar, þar sem hæglega getur orðið
þörf á að breyta til um þessi atriði, en erfitt yrði að koma því við, ef lagaheimild þyrfti
til. Einkum er því svo varið með hæð hundraðsvaxtanna. það verður að samsinna ósk
þeirri, sem allstaðar hefur fram komið, að skuldabrjefin að svo miklu leyti sem hægt er
verði seld með ákvæðisverði um leið og þau eru út gefin, en það verður að teljast ómögu-
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legt að fá þessu framgengt, ef ekki er auðvelt aðgöngu að breyta vöxtum skuldabrjefanna
eptir því sem um verzlunarhorfur skiptir. Stjórn landsbankans hefur látið í ljósi þá
skoðnn, að hægast myndi verða að halda skuldabrjefunum með ákvæðisverði, ef settur væri
lðgákveðinn vaxtastofn, 4 af hundraði, og skal ósagt hvort það myndi hafa þessi áhrif á
peningamarkað í landinu sjálfu. En erlendis má telja það allsendis ómögulegt að hafa
nokkur áhrif á gangverðið með þess háttar lagaákvæðura. Eins og nú (vorið 1899) hagar
til með vexti af fje, væri ómögulegt að koma4°/o íslenzkum veðskuldabrjefum í ákvæðisverð erlendis, og yfir höfuð geta vel hugsast þær horfur, að þurfi að færa upp vextina í
á1/^ af hundraði að minnsta kosti, til þess að skuldabrjefin geti nokkurn veginn komizt
upp á móts við ákvæðisverð, og á hinn bóginn er heldur ekki óhugsandi, að þeir tímar
geti komið, að koma megi 3l/3 °j0 sknldabrjefum í gott gangverð. því verður að telja það
hyggilegast að ákveða vextina í reglugjörðinni svo að hægt sje að breyta þeim fljótt og
greiðlega.
Við 7. gr.
í þessari grein eru settar aðalreglurnar um útlán úr bankadeild þessari, og hefur
verið talið hentugast að setja að því leyti talsvert harða skilmála til þess að halda
uppi gangverði vaxtabrjefanna, því eins og áður hefur verið tekið fram verður að telja
það betra að veita aðgang að afmðrkuðum lánum með svo vægum kjörum sem verða má,
heldur en að veita aðgang til að veðsetja eignirnar upp að yzta verðmarki með verri kjörum.
því er farið fraui á það að lána því að eins út á fasteignir, að þær sjeuí kaupstöðum eða verzlunarstöðum, og þaraðauki aðeins með þeim skilyrðum að lóðin sje veðsett
með búsinu. Annars geta hús ekki talizt fullnægjandi veðtrygging.
Sömu rök liggja að tillögu þeirri, að ei sje lánað nema gegn fyrsta veðrjetti og
þannig að lánsfjeð eigi nemi hærra en 2j5 hlutum af verði húseigna og helming af verði
jarðeigna.
Að lokum hefur nokkur vafi leikið á um það, hvaða kröfur ætti að setja fyrir því
að veðsettar eignir væru vátryggðar, því annarsvegar verður að telja það með öllu óráðlegt
að lána fje veðdeildarinnar út gegn veði í húsum, sem ekki eru vátryggð, en hins vegar
yrði það of strangt að heimta það, er um jarðeignir er að ræða, sem skilyrði fyrir hverju
láni, að húsin á henni sjeu vátrygð. því er stungið upp á að fara þann meðalveg, að
krefjast þess um húseignir að þær skuli ávallt vera vátryggðar, en þá er um jarðeignir
ræðir, skuli aðeins telja vátryggð hús með í mati þeirra til veðs.
Við 8. gr.
Ákvæðum um mat og eptirlit veðsettra fasteigna er samkvæmt eðli þeirra bezt komið
í reglugjörðinni.
En þar eð það er harla mikilvægt að hafa fulltryggjandi vissu
að því er bæði þessi atriði snertir, hefur þótt rjett að hafa í lögunum heimild til jafnframt hinum reglulegu virðingargjörðum að fáálit sýslunefnda um eignina, og þar eð það
myndi hafa alltof mikinn kostnað í för með sjer fyrir veðdeildina að setja sjerstaka
tilsjónarmenn til að hafa eptirlit með því, hvernig farið er með veðsettar eignir og þeim
viðhaldið, þá er fram á það farið, að störf þessi megi fela hlutaðeigandi bæjarfógetum
og hreppstjórum gegn þóknun, er veðdeildin greiðir þeim.

Við 9 gr.
þesei ákvæði þurfa engra skýringa.
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Við 10. gr.
Páll amtmaður Briem hafði stungið upp á því, að lánin skyldu eigi aðeins falla
til útgreiðslu ef veðið væri illa hirt og gengi úr sjer, heldur mætti veðdeildin segja upp
lánum, er hún áliti það hentugt fyrir sig, en samkvæmt tillögum landshöfðingja hefur
þótt ijettar að haga svo til, að bankinn geti ekki sagt upp lánum meðan iánþegi stendur
í skilum og veðtryggingin jýrnar ekki. Trygging sú fyrir lánþega, er fæst með þessu
fyrirkomulagi verður án efa að teljast miklu gagnlegri fyrir hann en hið gagnstæða yrði
fyrir veðdeildina.
Við 11. gr.
Vextir þeir, er skuldunautar veðdeildarinnar verða að greiða, laga sig eptir vöxtum
þeim, er veðdeildin greiðir af skuldabrjefum sínum, sem hún gefur út um leið, og er því
ekki hægt að ákveða þá í lögnm þessum. Aptur á móti er stungið uppá stöðugu árstillagi til varasjóðs og kostnaðar við deildina, er sje V, af hundraði af upprunalegri upphæð
lánsins. Að því er snertir endurhorgun á lánum, er farið fram á að borga skuli árlega
upphæð, er sje l1/^ eða 21/* °/0, eptir því hvert lánað er gegn jarðeignum eða húseignum,
af upprunalegri upphæð lánsins, hærri en vextirnir af hinu upprunalega láni og kostnaðargjaldið. Ef vextir af skuldabrjefunum eru taldir 4%, borga lánþegar eptir því á
ári hverju samkvæmt reglunum 6 eða 7% af lánsfjenu, og verða þá lánin endurborguð á
hjerumhil 23V2 eða 32 árum. Gjöri maður ráð fyrir þessu, verða kjör lánþega nokkrum
mun betri en þau sem skuldunautar landsbankans og landssjóðs hafa átt við að búa
hingað til.
ívilnun sú fyrir lánþega, sem er f öðrum kafla lf.greinar verður, að teljast eðlileg,
enda er hún algeng í lánsstofnunum af sama tagi sem hjer er farið fram á. Auðvitað
verður að greiða vexti og afborganir á ákveðnnm gjalddögum, er sjeu nokkru fyrr en
útborgunargjalddagar eptir 6. gr. Nánari reglur um þetta verður að setja í reglugjörð
deildarinnar.
Við 12. og 13. gr.
Ákvæði um innköllun vaxtabrjefa eptir hlutkesti miða að því að halda uppi gangverði
brjefanna. Auðvitað hefnr þetta fyrirkomulag nokkurn vansa í för með sjer fyrir þá eigendur
vaxtabrjefa, sem ekki vilja skipta um fjárvörzlur, en það sem vegur upp á móti þessu
og meir en það, eru hin verðhækkandi áhrif, sem að líkurnar fyrir þvi að skuldabrjef
verði dregin með hlutvarpi og innleyst með ákvæðisverði, ætíð hljóta að hafa á tímum þegar
gangverð af öðrum ástæðum er lægra en ákvæðisverð eða lítur út fyrir að það muni lækka.
Nánari ákvæði um, hvernig auglýsa skai hlutvarp o. s. frv., mun rjettast að
setja í reglugjörð deildarinnar, sbr. 21. gr.
þessi ákvæði eru tekin úr reglugjörð lánsQelagsins fyrir smáeignir í sveitum á
Jótlandi 13. febrúar 1891, 43 og 44. gr.

Við 16. gr.
Akvæðin um það, að gjaldheimtuþjónar skuli veita vaxtamiðum móttöku til greiðslu
á sköttum, eru hin sömu sem voru í 2. gr. nr. 6 í lagafrumvarpi því um að stofna skyldi
lánsQelag á íslandi, er stjórnin lagði fyrir alþingi 1881. þareð þetta er næstum því sama
sem að landssjóður ábyrgist vaxtagreiðslu skuldabrjefanna, mun það styrkja traust manns
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til þeirra, og er tímar líða verða til þess, að vaxtamiðar komnir í gjalddaga verði taldir
góð og gild borgun manna á milli og eykst þá veltufje í landinu, sem nú er svo mikill
skortur á.

Við 17. gr.
í þessari grein eru inni falin hlunnindi þao til málssóknar, sem farið er fram á að
veita veðdeildinni, og er tilgangur þeirra að gjðra málssóknir óbrotnari og ódýrari bæði
veðdeildinni og skuldunautum hennar. Einkutn er þetta að því er snertir aðalákvæðið,
að uppboð megi halda án undanfarandi fjárnáms, dóms eða sættar, og sparast við það
kostnaðnr sá, er af Qárnámi leiðir og opt er talsverður. Ákvæði þetta má þegar finna í
tilsk. nm fjármál ómyndngra 18. febr. 1847, 10. gr. og í veðlögnnum 4. nóv. 1887,3. gr.,
og það sem bjer er nýtt er þá aðeins það, að veðdeildin fær ívilnnn þessa jafnvel þótt
eigi hafi verið sjerstaklega samið nm það áðnr við lánþega.
Ákvæðin nm það, að eigi sje hægt að tálma uppboðinu eða ónýta það með á frýjun, eru
tekin úr 2. gr. nr. 7 í lagafrumvarpi því sem stjórnin lagði fyrir þingið 1881 um stofnun
lánsfjelags. Veðdeildin gæti stórskaðast á því að lengi stæði á málssókn, og regla sú um
málssókn til endurgjalds sem við er bætt, gefur verjanda nægilega trygging gegn halla
vegna ranglátra lögsókna, þar sem bankinn er gjaldtraustur.
Aptur á móti er sú regla ný, að stnngið er upp á að veðdeildin öðlist ijett til
að taka lausafje skuldunauts fjárnámi eins og sætt hefði gjörð verið skuldinni viðvíkjandi,
eru þau ákvæði tekin úr norsku lögunum um stofnun veðbanka 28. júní 1887, 18. gr. og
eru til þess að veita bankadeildinni eins góða trygging og hægt er fyrir þvf, að sknldir
sjeu borgaðar.
þar sem farið er fram á að veðdeildin geti komið sjer saman um það við skuldunauta sína að halda uppboðið á skrifstofu uppboðshaldara, þá er það gjört til þess að
hægt sje að komast hjá talsverðum kostnaði, sem getur leitt af því, að uppboðið er
haldið á eign þeirri, sem veðsett er, sbr. lög nr. 2, 2. febr. 1894.

Við 18. gr.
Leyfið til að verja fje ómyndugra og opinberra stofnana til að kaupa vaxtabrjef
veðdeildarinnar, er í samræmi við ákvæði danskra laga að því er snertir þessháttar fjármuni, og mun vera hentug viðbót við ákvæði þan, er bjer við eiga í íslenzkum lögum,
tilsk. 18. febrúar 1847, sbr. op. br. 4. júní 1864. þar sem að öllum líkindum verður
reynt að fá verðlag á vaxtabrjefin í kaupmannahöllinni í Eaupmannahöfn, verður, ef til
kemur, að leggja það verðlag til grundvallar, þá er kaupa skal vaxtabrjef fyrir fje
ómyndugra og opinberra stofnana, en þó á þann hátt að verðið aldrei fari fram úr ákvæðisverði vaxtabijefanna.
Við 19. gr.
Hin lítilvæga launahækkun handa gæzlustjórum landsbankans upp í 750 kr. á
ári til hvors er talin samkvæmt uppástungu bankastjórnarinnar sjálfrar.

Við 20. gr.
Við þessi ákvæði virðist ekki þörf á neinum athugasemdum.
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Við 21. gr.
Meðal annars vegna ákvæða þeirra um anglýsingar o. fl., sem í 12. gr. er ákveðið
að setja skuli í reglugjðrðina, hefur það verið álitið hentngast, að ráðaneytið fyrir ísland
staðfesti reglugjörðina fyrir veðdeildina, og að hún sje tekin upp í A-deild Stjórnartíðindanna,
og fæst með því það um leið, að hún þá verður auglýst á dönsku og tekin upp í viðhæti við lögtíðindin dönsku, en það hefur talsverðu þýðingu fyrir erlenda eigendur
vaxtabrjefa.

Frumvarp til laga
um

dag- og næturbendingar á íslenzkum skipum i sjávarháska og um ráðstafanir,
er skip rekast á.
(Lagt fyrir alþingi 1899.)

1. gr.
Með konunglegri tilskipun má fyrirskipa dag- og næturbendingar fyrir íslenzk
skip, er í sjávarháska eru stödd.
Útgerðarmenn skipa, er eigi eru útbúin bendingatilfærum þeim, er skipað er fyrir
um í slíkri tilskipun, sæta sektum, allt að 200 kr.
Sömu refsing sætir sá skipstjóri, er notar eða sýnir bendingar þessar á þann hátt,
er skipum er boðið að gjöra það á i sjávarháska, án þess að gild ástæða hafí til þess
verið, og er hann auk þess skyldur að greiða þeim skaðabætur, er biðið hafa tjón af slíkri
vanbrúkun.
2. gr.
þá er skip rekast á, er hvor skipstjóra skyldur til, að svo miklu leyti sem það
er hættulaust fyrir skip hans, skipshöfn og farþega, að veita hinu skipinu, skipshöfn og
farþegum, alla þá hjálp, sem í hans valdi stendur og nauðsynleg er til að koma þeim úr
þeirri hættu, er af árekstrinum leiðir, og skýra skipstjóra þess frá nafni skips síns og
heimili og frá þeim stað eða höfn, er það kemur frá og er það ætlar til.
Skipstjóri sá, er hlýðir eigi fyrirmælum þessum án gildrar ástæðu, skal talinn
sekur í árekstrinum, nema annað sannist, og sætir fangelsi eða sektum, ekki lægri en
100 kr.

mál.

3. gr.
Mál um hegning fyrir brot á lögum þessum skal fara með sem almenn lögregluSektirnar renna í landssjóð.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetla.
Eptir að komið hafði út 22. jan. 1897 ný tilskipnn fyrir Danmörkn með til mnna
breyttnm ákvæðnm nm alþjóðlegar sjóferðareglnr fyrir dönsk skip, þótti nauðsyn á að nota
heimild þá, er til þess er í lögum nr. 25, frá 9. des. 1889 til þess að breyta á sömu
leið sjóferðareglum þeim, er gefnar höfðu verið fyrir ísland með tilskipnn 26. sept. 1890,
og var þetta gert með konnnglegri tilskipnn 20. jan. þ. á, um alþjóðlegar sjóferðareglnr
á íslenzknm skipnm.
En í tilskipnninni nýju fyrir Danmörku er f 31. gr. auk þessara ákvarðana upp
tekin ákvæði nm neyðarhendingar á skipum. þessi ákvæði var ekki hægt að taka npp í
íslenzkn tilskipunina, því að lagaheimild sú, er þörf er á til þess, og fvrír Danmörku er
gefin með lögnm nr. 31 frá 23. marz 1888, er eigi til, hvað ísland snertir. Meðal annare vegna fiskiskipafjölgunar þeirrar, er orðið hefur síðari árin við ísland, mun nú mega
telja þðrf á að fá þar þesskonar ákvæði, og er þvf farið fram á að fá lagaheimild til þess
að setja þau.
1. gr. frnmvarpsins er eins og 1. gr. hinna dönsku laga frá 1888, og er ætlázt
til að láta síðar koma út viðanka við sfðari tilskipnnina íslenzkn sama efnis og 31. gr.
hinnar dönsku tilskipnnar frá 1897.
2. gr. frumvarpsins er samkvæm ákvæðunum í 2. gr. hinna dönskn laga frá 1888
nm það, er skip rekast á, eins og þan ákvæði ern nú orðuð f 223. og 291. gr. hinna
dönskn farmannalaga frá 1. apríl 1892, og er tilgangnrinn með þeim að tryggja skipi því,
er orðið hefnr fyrir skaða í árekstrínnm, hjálp þá, er því er þörf á, og er leitast við að
gjöra þetta með hegningarákvæðinn og fyrírmælinn nm, að skipstjóri sá, er eigi hlýðir
fyrirmælum fyrra kafia greinarinnar, skuli talinn sekur í árekstrínnm, nema annað sannist.
í 3. gr. er ákvæðið um hegninguna og um það, hvernig með málin sknli farið,
samkvæmt 3. gr. hinna optnefndu dönsku. laga.

Frumvarp til laga
um

meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl.
(Lagt fyrir alþingi 1899).

1. gr.
í yfírvaldsúrskurði þeim, er barnsföðnr er gjört að skyldn að greiða meðlag með
óskilgetnu barni ainn eða þar sem meðlagsskyldan er staðfest, sknln vera npplýsingar nm
aldnr barnsföðnr og fæðingaretað, svo og aðrar upplýsingar, er þá ern fyrír hendi, nm
framfærslusveit hans.
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2. gr.
Heimilt er móður óskilgetins barns að krefjast þess, að föður þess verði gjört að
skyldu að greiða að minnsta kosti helming þess kostnaðar, er af barnsförunum leiddi
fyrir hana, ogþrðngvað til þess, svo sem heimilað er í lðgum til greið3lu á meðgjöf með
óskilgetnum bðrnum. Yirrvðldin tiltaka upphæð þessarar fjárreiðslu, og getur móðir
barnsins heimt hana eptir reglum þeim, er segir í 4. gr.
3. gr.
Nú deyr karlmaður og lætur eptir sig barn óskilgetið yngra en 16 ára, og skal
þá greiða af fjármunum dánarbúsins sem skuld, er komin sje í gjalddaga, barnsfúlgu þá,
er hinn dáni gjalda skyldi, svo framarlega sem beiðni um það kemur fram áður en skuld*
lýsingarfrestur (Proclama) er liðinn eða 6 mánuðir frá láti hans, hafi skuldlýsingarfrestur
eigi boðaður verið. Ef ekkja barnsfðður eða skilgetin börn hans eru á lífi, þá skal eigi
fje út leggja ððrum óskilgetnum bðrnum hans en þeim, er getin voru fyrir hið síðasta
bjónaband, og skal þess gætt, að meðgjðf sú, er greidd er óskilgetnu barni til framfærslu,
nemi eigi meiru fjo en því, er barnið skyldi í arf taka, ef skilgetið væri. Nú situr ekkja
barnsfðður í óskiptu búi, og heldur hún þá áfram að greiða meðgjðf þá, er á bamsföður
hvíldi, að svo roiklu leyti sem yfirvaldi þykir hæfa eptir efnum hennar og með hliðsjón
til fyrtjeðra fyrirmæla, þó eigi lengur en þar til barnið er orðið 14 vetra. Um barns*
fúlgu, er greidd er af hendi f einu eptir lát föðurins, skal fara sem um fje ómyndugra,
og skal til taka, á hvaða tíma og hverjum greiða skal meðlögin. Falli barnsfúlga niður
að nokkru eða öllu, þá skal fje það, er óeytt er þá er barnið deyr eða verður 16 ára,
koma til skipta meðal erfingja.
4. gr.
Nú verður barnsfúlga, er föður óskilgetins barns er gjört að skyldu að borga með
því samkvæmt úrskurði æðra yfirvalds eða sættargjörð staðfestri af því, eigi greidd í rjettan
gjalddaga, og á móðir þess, ef hjálparþurfi verður, enn sem fyrri rjett til framfærslu hjer
á landi, og er henni þá heimilt, ef skilyrði þau eru fyrir hendi, er síðar getur og hún
beiðist þess munnlega eða brjeflega af lðgreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, er hún dvelur
í, að krefjast þess, að meðlagið, en eigi nema fyrir síðasta ár, verði greitt henni af hinu
opinbera, án þess það verði talið henni veittur sveitarstyrkur. Beiðninni skal fylgja vottorð um það frá sveitarstjórn f dvalarsveit hennar, að hún sje eigi svo efnum búin eða hafi
þá atvinnu, að hún sje sjálf fær um að annast svo sem vera ber framfærslu barnsins og
uppeldi, og því næst lögbirtur úrskurður æðra yfirvalds um barnsfúlguna eða lögbirt
sættargjörð staðfest af því og lífsvottorð fyrir barnið, og skal hún jafnframt láta þær
upplýsingar í tje um dvalarsveit og framfærslusveit barnsföður, er hún er fær um.
Nú þykir lögreglustjóra það iíklegt, eptir að hann hefur rannsakað málið, að
barnsfaðir sje dáinn eða farinn úr landi, og vísar hann þá beiðninni aptur. Öðrum kosti
krefur hann bamsföður um meðlagið fyrir milligðngu dvalarsveitar hans, ef kunnugt er
þegar orðið um hana. Náist eigi borgun með þessu móti, eða sje ókunnngt um dvalarsveit
barnsföður, er dvalarsveit móður barnsins skyldug til þess, undir eins og henni hefur verið
gjðrt aðvart um þetta, að greiða henni meðlagið fyrirfram, en lðgreglustjóri gjörir jafnframt nauðsynlegar ráðstafanir til að ná því inn. þegar meðlagið er borgað af opinberu fje,
Bkal afplánun að lögum því að eins eiga sjer stað, að framfærslusveit barnsföðurbeiðist þess.
Nú reynist meðlagið ófáanlegt af því að barnsfaðir hefur eigi getað borgað, eða
eigi hefur verið hægt að hafa upp á honum, þótt eptir honum hafi lýst verið eptir þðrfum,
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og skal þá sveitarstjóm í þeirri sveit, er greitt heftr meðlagið fyrirfram, þegar í stað
akýrt frá þessu, og meðlagið skal síðan talið sveitarstyrkur til handa barnsföður af þeirri
sveit, og fer nm endurgjald á honnm eptir ákvæðum fátækralaganna.
Nú hefur meðlagið hvorki vérið innkallað nje afplánað fyrir því að eigi hefur
orðið haft upp á barnsföður eða hann hefur sneitt hjá lögsóknum, og er þá sveit þeirri,
er eigi hefur fengið styrk sinn endurgoldinn, heimilt, er hann síðar kemur fram, að láta
hann sæta lögsóknum þessum, ef eigi er um seinan að lögum að því er hlutaðeigandi
meðlag snertir, og ennfremur að beita við hann lögum nr. 20, 4. nóvbr. 1887.
5. gr.
Skylda su, er hvílir á hinu opinbera samkvæmt undanfarandi grein til þess að
inna af hendi meðgjöf barnsföður, nemur eigi hærri upphæð en venjnlegt er að fátækir
barnsfeðnr borgi í meðlag í þeirri sveit, er barnið er fært fram, en þetta dregur þó eigi
neitt úr skyldu yfirvalda til þess, ef unnt er, að ná öllu meðlaginu inn hjá barnsföður f hendur
þess er í hlut á. Æðra yfirvald ákveður fyrir 5 ár í senn, hve há þessi meðalfúlga sje.
6. gr.
þann hinn sama rjett, sem móðir að óskilgetnu barni hefur eptir 3. og4. gr. laga
þessara, hafa og þeir menn, er annast eiga framfærslu og uppeldi barnsins eptir móðurina
látna, burtfarna eður af öðrum líkum orsökum, og ennfremur fátækrastjórn, þá er hún
hefur orðið að takast framfærslu þess á hendur,
þá er móðir óskilgetins barns deyr, á faðir þess því að eins rjett á að fá það
til sín, til framfærslu og uppeldis, að hann annaðhvort ættleiði það, eður hann fái til
þess leyfí æðra yfirvalds á þeim stað, er barnið er.
þegar faðir óskilgetins barns hefur að lögum verið skyldaður til að greiða meðlag
með því, en menn vita eigi, hvar hann er niður kominn, hefur bæði móðir barnsins og
sá er eptir hana látna, burtfarna eða af öðrum orsökum á að annast framfærslu þess og
uppeldi, svo og fátækrastjórnin, hafi hún orðið að takast framfærslu þess á hendur, rjett
til þess, ef þörf gjörist, að krefjast fulltingis lögreglustjórnar til þess að leita uppi verustað hans, og eins er lögreglustjórn heimilt að lýsa eptir barnsföður í þeim erindum, er
henni eru falin í 4. gr.
' 7- grLög þessi öðlast gildi 1. maí 1900, og falla þá úr gildi lög um meðgjöf með
óskilgetnum börnum o. fl., 24. janúar 1890, nema hvað ákvæði þeirra koma til greina um
meðgjafír, er komnar eru í gjalddaga fyrir 1. maí 1900 og beiðni um borgun á fyrir
þann dag er komin í hendur dvalarsveit eður framfærslusveit bamsföður.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hin gildandi ákvæði um meðgjöf með óskilgetnum börnum eru í lögunum frá
24. jan, 1890, sem eru mjög lík hinum dönsku lögnm frá 20. apríl 1888. Eptir að farið
var að nota síðari lögin, reyndust ákvæði þeirra bæði allvíða óljós og höföu auk þess í
för með sjer allt of mikil nmsvif fyrir sveitastjórnirnar, og voru þau því brátt af tekin og
f stað þeirra sett ný lög í Danmörku, 12. apríl 1892. Hinir sömu gallar hafa í reyndinni
komið fram á lögunum frá 1890, og eptir tillögnm landshöföingja er því faríð fram á að
semja ný lög fyrirísland, og er frnmvarp þetta sniðið eptir dönsku lögunum frá 1892, en
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með þeim breytingum auðvitað, er með nauðsyn leiða af þeim mismun, er á er lðggjöf
íslauds og Danmerkur í einstðkum atriðum á þessu Iagasviði.
Við 1. gr.
Með þessu nýmæli, sem er samhljóða síðasta kafla 1. greinar hinna dönsku laga
frá 1892, er tilgangurinn sá, að Ijetta lögreglustjóra störf þau, er honum eru falin í 4. gr.
Hin ðnnur ákvæði í 1. gr. tjeðra laga um meðgjafarskylduna, hve langt hún nái, eru
ekki upptekin hjer og er það samkvæmt binum núgildandi lögum.
2. gr.
er sama efnis og 1. gr. hinna núgildandi laga.
Við 3. gr.
þessi gr. er í óverulegum atriðum aðeins frábrugðin 2. gr. hinna gildandi laga.
Auk þess sem orðalaginu er að nokkru breytt, er ætlazt til að ekkja barnsföður haldi
áfram að greiða meðlag með börnum hans, eigi aðeins þeim, er fædd eru fyrir hjónabandið, heldur og með þeim, er getin eru fyrir það, að það sje yfirvaldið (ekki amtmenn),
er meti efnahag hennar, og að meðgjafarskylda hennar hætti ætíð, þegar barnið er orðið
fullra 14 ára.
Við 4. gr.
í þessari grein eru aðalbreytingarnar á hinum gildandi lögum, og á hún að koma
í stað 3. gr. þeirra, er mestum umsvifum hefur valdið sveitastjórnunum. Eptir henni á
barnsmóðirin, þegar hún getur ekki fengið meðgjöfina hjá barnsfoður, að snúa sjer fyrir
milligöngu dvalarsveitar sinnar til dvalarsveitar hans til þess að ná fúlgunni hjá honum,
og dvalarsveit hans á svo síðan að snúa sjer að framfærslusveit hans, og hafa þessi ákvæði
í för með sjer umsvifamikil brjefaviðskipti milli sveitasfjórnanna til þess að ná í barnsföður o. s. frv. Eptir því, sem hjer er farið fram á, á barnsmóðir að snúa sjer að Jögreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, er hún dvelur í, og hann á síðan að annast um að ná
meðlaginu. Með þessu er miklum umsvifum ljett af sveitastjórnunum, og yfirvöldunum
þó eigi aukin störf að neinu ráði.
því næst er farið fram á, að þegar meðgjöfin fæst eigi þegar í stað hjá barnsföður, þá skuli dvalarsveit barnsmóður, en eigi barnsföður eins og nú eru lög, borga hana
fyrirfram. Með þessu er barnsmóður gert hægra fyrir að fá borgun, og virðist þessi aðferð yfirleitt eðlilegri en hin, þar sem það aldrei er dvalarsveit barnsföður, sem að lokum á
að borga meðlagið. Hinsvegar er því ákvæði bætt við, til þess að komast bjá útborgunnm,
er ekki eiga að eiga sjer stað, að beiðni barnsmóður beri að vísa aptur, þegar lögreglnstjóri telur það liklegt, eptir að hann hefur rannsakað málið, að barnsfaðir sje dáinn eða
farinn úr landi.
Loks er farið fram á, að taka af allan vafa í hinum gildandi lögum um það, hvort
yfirvaldsúrskurðurinn eigi að vera birtur barnsföður, með því að ákveða, að slíkt sje skilyrði fyrir því, að fara megi að eins og segir í 4. gr.
Um fullnaðarendurgjald á meðgjöfinni, er telja skal sveitarstyrk til handa barnsfðður af hálfti þeirrar sveitar, er borgað hefur hann fyrirfram, er ætlazt til að fari eptir
fátækralögunum, og hefur eigi þótt rjett að fara fram á að balda við undantekning þeirri
frá fátækralögunum, er mundi leiða af þn', sem landshöfðingi hefur stungið upp á, að
halda óbreyttu hinu sjerstaka ákvæði síðast í 3. gr. hinna gildandi laga, að ef barnsfaðir
á eigi framfæralurjett bjer á landi, skuli í stað framfærslusveitar koma vistarsveit sú, er
faðirinn átti 40 vikum fyrir fæðing barnsins. því auk þess sem þessi regla, ef löggjöfinni
íslenzku í þessum efnurn verður eins og hjer er farið fram á að öðru leyti komið í

samræmi við löggjöf Dana, yjrðist vefa ^a^
fyrir því, að endurgjaldsskylda
8Ú, sem á er milli konungsríkisins og Islands, jafnleg á báðar hliðar, á hinu reglulega
fátækralaga svæði, verði og látín ná tíl framfærslueyris þess, er hjer ræðij urp, verður
eigi betnr sjeð, en að reglan sje í sjálfu sjer næsta óeðlileg og fullt eins gjörræðisleg í
rann og vern og sú niðurstaða, sem menn með henni hafa viljað komast hjá og að
vlsn heldnr eigi er góð, að meðgjöfín lendi að síðustu á dvalarlireppi móður barnsins.
Við 5. gr.
þessi ákvæði eru eins og 5. gr. hinna dönsku laga frá 1892.
gild^di lögum, en virðast eðlileg og hentug.

þau eru eigi í hinum

Við 6. gr.
t þessari grein felast hin sömu ákvæði og í 4. og 5. gr. hinna gildandi laga, en
orðalaginu er nokkuð breytt. Ank þess er þó ákvæði síðari greinarinnar um, að sveitarstjórn
hafí ijett á að krefjast fulltingis yfírvalds til þess að leita nppi verustað barnsföður, breytt
svo, að þann rjett skuli og móðir barnsins hafa og þeir, er í hennar stað hafa orðið að
takast framfærslu þess og uppeldi á hendur.
7. gr.
virðist engra skýringa þurfa.

Frumvarp tíl laga
um
brú og ferju á Lagarfljóti.
(Lagt fyrir alþingi 1899).

Sijóminni er heimilt & kostnað landssjóðs að láta byggja staurabrú yfir Lagarfljót
hjá Egilsstððum og að láta setja ferju á Steinsvaði.
Til brúarinnar má verja 45,000 kr., til ferjunnar 3,000 kr.
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Athugasemdir víð frumvarp þetta.
í fjárlðgunum 1898 og 1899 voru stjórninni fengnar allt að 3,500 kr. til yfirráða
til þess að ráða œfðan norskan verkfræðing til að kanna sumarið 1898 brúarstæði og gjðra
teikningar og áætlun um kostnað við brúargjörð á Jökulsá í Áxarfirði og Hjeraðsvötnum
hjá Ökrum. Samkvæmt því sem komið hafði fram í nmræðum á þinginu fór landshöfðingi líka fram á það nm leið og hann sendi fjárlagafrumvarp það, er samþykkt hafði
verið, að hlutaðeigandi verkfræðing yrði líka falið á bendur að rannsaka staði og gjöra
áætlun viðvíkjandi brúargjörð þeirri á Lagarfljóti er heimiluð var í 19. gr. íjárlaganna.
Fyrir góðfúsa milligöngu vegastjórnar Norðmanna var F. Barth verkfræðingur
ráðinn og ferðaðist hann um þessi hjeruð í sumar er leið og sendi bráðabirgðarskýrslu til
íslenzka ráðaneytisins i desember í fyrra. Aptur á móti dróst að senda fullnaðarskýrslu
og fullgjóra teikningar og áætlanir vegna þess að Hr. Barth lagðist veikur þannig að
þetta allt komst ekki til ráðaneytisins fyr en 17. maí þ. á.
Að því er snertir brýr þær, er gjört hefur verið ráð fyrir að leggja yfir Jökulsá
í Axarfirði og yfir Hjeraðsvðtn, hefur Barth — er gjðrt hefur tillögur um allar þrjár
brýrnar í einu lagi — að vísu gjört teikningar þær og áætlanir, er um var beðið, en ræður
hinsvegar í álitsskjali sínu frá því að byggja þær. Hann álitur að kostnaðurinn, sem þar
af leiði, sje alltof stór i samanburði við umferð þá, er búast má við á þessum stöðnm,
og væri miklu betra að fullnægja þörfum manna þar með því að leggja vegi og koma á
feijum. Að þvi er formaður vegastjórnarinnar norsku skýrir frá, er Hovdenak amtsverkfræðingur líka á þessu máli, en hann er einhver hinn duglegasti og reyndasti verkfræðingur Norðmanna í vegagjörðum, og vel kunnugur, hvernig til hagar á íslandi. En þótt
tillögur þessar hefðu eigi komið fram myndi stjórnin af fjárhagsástæðum samt sem áður
ekki hafa lagt frumvörp til brúagerða eptir áætluuum þessum fyrir þingið í ár, og eru
þær því að eins lagðar fram til aðgæzlu ásamt með áætlununum um Lagarfljót. —
Að því er það fljót snertir ræður Barth, sem er á þeirri skoðun eins og Sigurður
verkfræðingur Thóroddsen, að sjálfsagt sje að velja brúarstæði hjá Egilsstöðum, til þess að
byggja staurabrú, og sjest á viðlögðum teikningum og áætlunum allt, er nánar lítur þar
að, og mun hún samkvæmt þeim kosta 45,000 kr. En jafnframt stingur hann upp á því,
að til þess að greiða fyrir samgðngum neðar, nær ósum fljótsins, þar sem lítið gagn mundi
verða af brú hjá Egilsstöðum, sje ferjusambandi komið á við Steinsvað með loptstreng
yfir fljótið er feijan sje fest við og sje allt svo útbúið að hægt sje að nota ferjuna ferjumannslaust, þannig að ferðamenn geti dregið hana til sin frá hvorum fljótsbakka er vill.
Útbúnaður á ferju þessari, sem nánar er lýst í skýrslu Barths, ætlar hann á að muni kosta
2,000 kr., en þar eð formaður norsku vegastjórnarinnar hefur látið í Ijósi þá skoðun sína
að bezt væri að hafa smíðin ðll nokkuð transtari en Barth hefur ætlað á, þykir ráðlegast
að hækka fjárhæðina upp í 3,000 kr.
Stjórnin verður að álíta tillögur Barths vel lagaðar til þess að byggja á frekari
ákvæði um fyrirtæki þessi, en þar eð ómögulegt er að framkvæma þau þetta ár, verður
eigi hægt aö nota heimild þá, sem er í núgildandi fjárlögum til þess að byggja brú yfir
Lagarfljót, og þar að auki verður að telja það bezt að taka með ferjuna á Steinsvaði,
sem stungið er upp á; hefur lagafrumvarp þetta því verið samið, og þótti rjettar, eptir
því sem málinu er varið, að hafa um það sjerstök lög, í stað þess að fá að eins heimild
í fjárlögunum.
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Frumvarp til laga
um
breylingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands.

(Lagt fyrir alþingi 1899.)

Hjónavígsla má því aðeins fram fara, að hjónabandsáformi ,hlutaðeigenda hafi á
fyrirskipaðan hátt verið lýst af pijedikunarstól við reglulega guðsþjónustugjörð í sóknarkirkju brúðarinnar 3 vikum áður að minnsta kosti.
Undanþágu frá hjúskaparlýsingu má þó fá með konunglegu leyfisbrjefi.

Athugasemdir við undanfarandi lagafrumvarp.
Synodus sú, sem haldin var sumarið 1898, hefar komið því til leiðar að lagafrumvarp þetta er lagt fyrir alþingi. Hafði mál þetta verið undirbúið af nefnd manna,
sem synodus hafði kosið fyrir nokkrum árum, og samþykkti synodus i einu hljóði að leitast við að fá breytingar í þá átt, sem hjer er farið fram á, á núgildandi ákvæðum um
hjónalýsingar. f>að eru sem sje ýms tilfinnanleg vandkvæði á að framkvæma fyrirmæli
gildandi laga í tilskipun 30. apríl 1824, 2. gr. um að hjónalýsingar skuli fram fara 3
snnnudaga í rðð í sóknarkirkju brúðarinnar. í mðrgum prestakðllum eru 2, 3 og sumstaðar jafnvel 4 kirkjur, svo að stundum er ekki messað optar en sjötta hvern helgan dag
i gðmu kirkju, svo að ef lðgunum er stranglega fylgt, getur liðið allt að 18 vikum frá
fyrstu lýsingu áður en hjónavigsla geti fram farið, og hjer viðbætist enn fremur, að samgönguerfiðleikar fyrir hina fámennu og stijálbyggðu þjóð afvðldum náttúrunnar, illviðrum
vatnavðxtum og ófærum vegum hafa í fðr með sjer opt og tíðum messufðll. }>ví er sú
venja orðin almenn, að lýsa í annað og þriðja sinn við hveija af kirkjum prestakallsins sem
vera skal, en jafnvel þó vægt sje til á þennan hátt, geta fyrirmæli þau, er nú gilda, þó
valdið svo miklum erfiðleikum, að ráðaneytið verður að álíta með synodus, eins og biskup
og landshðfðingi, er lfka hafa fallizt á tillðgur hennar, að breytingar sjeu æskilegar. Breyting sú, er hjer er farið fram á, að einungis þurfi eina lýsingu, 3 vikum fyrir hjónavígslu,
mun vonandi bæta úr vandkvæðum þeim, er verið hafa og þó veita hjerumbil sðmu
tryggingar, sem fyrirmæli núgildandi laga. Synodus hafði stungið upp á 14 daga fyrirvara, en það hefar virzt tilhlýðilegast, að því er snertir lengd fyrirvarans, að fara eptir
sðmu reglu og gefin er í lögum nr. 4, 19. fehrúar 1886, 3 gr. viðvíkjandi auglýsingum
þeim, er þar segir.
Að ekki er farið fram á að nema úr gildi alla aðra grein í tilsk. 30. apríl 1824
er vegna þess, að tillit hefur verið haft til hinna sjerstöku skilyrða, er þar standa um
vígslu sjóhermanna, þar sem eigi er óhugsanlegt, að. slíkar vígslur geti fram farið á
íslandi.

FrUrtíVarp tíl lagá
um
afhending lóðar til vitabyggingar o. fl.
(Lagt fyrir alþingi 1899).
1. gr.

Hver maður er skyldur til þess gegn hæfilegu endurgjaldi að láta af hendi lóð
þá er þörf úr á til áð hyggja Vitá 'og uridir íverubús og til jarðnæðis haridá gæzlumönnum
og til vega í þarfir vitanna o. fl., og ennfremur lóð þá er þarf til að stækka áður
gerða vita.
Ennfremur má skylda hvern mann til að leyfa, að efhi þau, er þarf til að byggja
eða halda við vitum, svo sem grjót, möl, sandur leir o. sv. frv. sje tekin úr lóð hans eða
flutt um hana, gegn endurgjaldi bæði fyrir það, sem efni þessi kosta og fyrir það, sem
hann áð öðru leýtí kann að ákaðast á btrrtn&minu og vinnunni við það.
2. gr.
Landshðfðingi ákveður í hvert sinn, að hvað miklu leyti beri að afhendá Ióð og
leyfa bráðabirgðaafnot af lóð annars manns samkvæmt 1. gr., hann ákveður hvaða ijéttindi,
t. d. kvaðir að því er snertir bygging á næstu lóðum o. sv. frv., skuli fá á líkan hátt mót
endurgjaldi og nauðsynleg eru vitanum og því sem honum til heyrir.
3. gr.
Ef eigi verður komið við samningum um endurgjaldið samkvæmt undarfarandi
greinum, skulu það ávallt meta óhlutdrægir dótokvaddir menn.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Tilgangur frumvarps þessa er að koma á þeirri lagaheimild til áð fá látria áf hendi
lóð o. sv. frv. til vita, sem nauðsyn er á samkvæmt 50. gr. stjórnarskrárínnar til þess
menn verði neyddir til að láta slíkt af hendi til þesskonar bygginga á íslandi, það er að
segja, á stöðum þar sem lóðin ekki er opínber eign og eigi sernst við eiganda um að
haún láti afhendi Ióð þú og fleira, er þörf er á undir vitann og undir íveruhús og til
jarðnæðis handa gæzlúmönnúm. Reyndar verðúr Svo að álíta, að í eídri fðgum (op. br.
31. júlí 1801 um afhending lóða til opinberra nota shr. tilskipun 22. nóv. 1799) sje
heimild til eigriarnáms í tilgangi þeim ér um ræðir, lfka að því er ísland snertir, en bezt
virðist þó að setja greinilégri ákvæði er hjer að lúta og ákveða uánari reglur fyrir skilyrðum eignarnámsins og éndurgjaldsmatinu.
Frumvarp þetta hefur verið sniðið mjög eptir lögum, er sett hafa verið f Danmörku um sama efni, 29. marz 1893, þannig að 1. gr. lögleiðir hina almennu skyldu til
þess að láta af heodi lóð, efni o. fl. til vita, gegn endurgjaldi, en með 2. gr. er úrskurður
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nm það, hvenær þesskonar afhending eigi fram að fara, lagðnr í hendur landshðfðingja og
3. gr. setur ákvæði um mat á endurgjaldinu.
þar sem í 2. gr. er ákvæði um það, að kvaðir megi leggja á næstn lóðir, er
það gjört bæði til þess að hœgt sje að hindra byggingar á þeim sem geti verið til
tálma fyrir vitann, og líka til þess að hægt sje að veita vitaverði beitarítak fyrir skepnur
sfnar í afijettnm eðn ððrnm beítilðndam í nánd. Hvað snertir stærð endurgjaldsins fer
frnmvarpið fram á að goldið sje fullt endnrgjald. Reyndar er reglan í 22. gr. vegalaganna, 13. apríl 1894, nokknð ððruvísi þar sem jarðeiganda er undir vissnm kringnmsteðbtt gert að skyldn að leyfa, að vegur sje lagðnr nm land hans endnrgjaldslaust.
■ðn ákveéði þetta mun eiga að rðkstyðjsst við það, að jarðeigandi hafi eigi getað skaðazt
!á vegárgerðinni vegna gagns þess, sem af veginum leiðir fyrir hann, en þvi máti er ekki
að gegna hvað vita snertir.

Frumvarp tfl laga
um
9
verzlun og veitingar áfengra drykkja á Islandi.
(Lagt fyrir alþingi 1899.)
1- gr.
Hver sá, er reknr verzlun með áfenga drykki — sbr. þó 3 gr. — borgar í
lándssjóð 500 króna árlegt gjald fyrir hvern sðlustað, og skal það greitt fyrir fram
’fyrir ertt ár í senn, en lögreglustjóri innheimtir.
Allstaðar þar sem áfengir drykkir eru nefndir í lðgnm þessnm er með þeim
talið staðjastað öl.
2. gr.
þeir menn, sem hafa rjett til áð reka verzlnn með áfenga drykki, er lðg þessi
öðlast gildi, halda þessnm rjetti gegn því að borga gjald þdð, er segir í fyrstn grein.
Til þess að öðlast tjett til þessa framvegis þarf sjerstakt leyfisbijef, sem aðeins
gildir fyrir einn sölnstað, er í því sje nefndnr. Leyfisbrjefið gefur hlutaðeigandi amttnaður út, Óg gildir það aðeins 5 ár, og verðnr að fá nýtt leyfisbijef að þeim tíma liðnnm.
Fyrir hvert leyfishijef greiðist 500 króna gjald, er rennur í landssjóð.
Amtmaður úrsknrðar, hvort veita skuli leyfisbrjef að fengnu áliti hlutaðeigandi
hreppsnefndar eða bæjarstjórnar. Á stöðum, þar sem áður er verzlað með áfengi, ber að
veita það að jafnáði, ef hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn er því meðmælt.
Á stöðum, þar sem engin þess háttar verzlnn er, má ekki veita það nema hlntaðeigandi
hreppflnefnd sje því meðmælt.
3. gr.
Til þess að mega verzla með áfenga drykki á skipi á löggiltum verzlnnarstöðum
þarf sjerstakt leyfisbijef og greiðist fyrir það 600 króna gjald til landssjóðs, en gjald
fyrir nótknn á því skal eigi greiða. Leyfisbrjefið gefur hlntaðeigandi amtmaður út og gildir
þáð aðeins I eina verztunarferð, og er á verzlunarstað er komið, skal sýna það hlutaðeigandi lögreglnstjóra áöur en verzlað er með vínföng á þeim stað.
"Leýfisbijefiðmáeingöngu nota í höfnum þeim, þar sem heimilt er að verzla með
drykki þessa á sjálfum verzlunarstaðnum.
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4. gr.
Eigi má selja áfenga drykki í smærri skömmtum en hjer segir:
a) af víni á flðsknm með lakki eður innsigli fyrir, sömnleiðis af brennivíni, rommi,
konjakki, púnsextrakti eða þvílíkum drykkjum, ekki minna en s/4 úr potti;
b) af ðli á tije-ílátum ekki minna en
hr tnnnn;
c) af öli á flösknm ekki minna en 2 þriggjapelaflðsknr eða 4 hálffloskur (l1/^ pela-flöskur).

5. gr.
Hver sá verzlunarmaðnr, forstjóri eða annar starfsmaðnr kaupfjelags eða pðntunarfjelags, sem ekki hefhr sjálfnr leyfi til að verzla með áfenga drykki en pantar þá handa
ððrnm eða annast um sendingn á þeim til annara frá kanpmðnnnm á íslandi, er leyfi þetta
hafa, eða frá stððnm fyrir ntan ísland, gjörir sig sekan i ólðglegri verzlnn.
6. gr.
Hver sá, er ijett hefhr til veitingar áfengra drykkja, skal borga í landssjóð 200
krónnr í árlegt afgjald, og greiðist það á sama hátt og afgjaldið af verzlnn með áfenga
drykki.
7. gr.
Nu vill maðnr öðlast ieyfi til veitingar áfengra drykkja, skal þá senda umsókn nm
það til hlntaðeigandi hreppsnefhdar eðnr bæjarstjórnar, og vilji hún sinna málinu, skal bera það
nndir atkvæði á hreppaskilaþingi eðnr almeunum fnndi bæjarmanna, er atkvæðisijett eiga í
bæjarmálnm. Til þess að fá veitt leyfi og skilyrði sett því viðvíkjandi þarf í hreppi meiri híuta
atkvæða þeirra hreppsbúa, er atkvæðisrjett eiga f sveitamálnm og ennfremur samþykki meira
hlnta hreppsnefndar og sýslnnefhdar og staðfestingn amtsins, en í kanpstöðum verðnr að
minnsta kosti þriðjnngnr allra atkvæðisbærra bæjarmanna að hafa sótt fnndinn, og þvinæst,
að meiri hluti fhndarmanna og meiri hlnti bæjarstjórnar hafi fallizt á veitingaleyfið, og
að amtmaðnr þar á ofan hafí staðfezt það. Ekki má veita leyfi þetta nema því fylgi
skylda til að geta hýst ákveðna töln ferðamanna og selt þeim nanðsynlegan greiða.
Fyrir leyfið greiðast 50 krónnr, er renna í landssjóð.
Leyfisveitingin og skilyrðin sknln nppborin til atkvæða í einn lagi. Liggi fleiri
tillögnr fyrir en ein, skal þá fyrst npp bera, er síðast kom fram o. s. frv.
Leyfið skal veita fyrir 5 ár í senn, en amtmaðnr getnr, eptir tillögnm hlutaðeigandi hreppsnefhdar eður bæjarstjórnar, eða að fengnn áliti bennar, tekið leyfið af
hlntaðeiganda, ef hann ekki heldnr skilyrði þau, er leyfið er veitt með.
8. gr.
Leyfi til veitinga áfengra drykkja og leyfi til að verzla með þá má eigi sami
maðnr hafa. þeir er rjett hafa til veitinga og líka hafa rjett til að verzla með áfenga
drykki, er lðg þessi öðlast gildi, halda þó þessnm rjetti gegn því að borga gjald það er
segir í 1. gr. ank gjalds þess, er segir i 6. gr. laga þessara.
9. gr.
Hver sá, er ijett hefnr til að verzla með eða veita áfenga drykki, getur leyst sig
nndan gjöldnm þeim, er ákveðin ern í 1. og 6. gr. með þvi að gefa hlntaðeigandi lögreglnstjóra skriflega yfirlýsingn nm það, að hann afsali sjer rjetti sínum til verzlunar eða
veitingar áfengra drykkja. þar sem rjettur þessi byggist á sjerstðku leyfisbijefi, skal ennfremnr afhenda það til ónýtingar.
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10. gr.
Sjerhver lyfsali hefur heimild til að selja áfenga drykki, sem fyrirskipaðir era
eptir læknisforskript, enda þótt hann hafi eigi rjett til að verzla með áfengi.
11. gr.
Olöglegar veitingar ern taldar:
a) ókeypis veitingar áfengra drykkja í verzlunarhúsum eða í sambandi við verzlunaratvinnu yfir höfnð að tala.
b) Sala áfengra drykkja af manni, er til þess hefur leyfi, ef drykkjanna er neytt þar á
staðnnm, jafnvel þó það sje gjört án hans leyfis, ef það er á hans vitorði, eða ef atvik liggja 3vo til, að hann hefur haft ástæðu til að gruna, að það yrði gjört, nema hann
sanni, að hann hafi gjðrt það sem í hans valdi stóð, til að koma í veg fyrir það.
12. gr.
Enginn námsmaðnr á skólum, er standa nndir nmsjón landstjórnarinnar, er skyldugnr til að borga áfenga drykki, sem hann fær til láns.
13. gr.
Ólögleg verzlun með áfenga drykki — að frátðldum brotum á 4. gr. — varðar
sektum, fyrsta sinn 50—250 kr., ef brotið er ítrekað, 100—500 kr., og þara&auki missa
þeir, er verzlun reka einnig verzlunarrjett sinn í þriðja sinn sem brotið er. Auk þessara
hegninga skal einnig gjöra upptæka alla áfenga drykki, er hjá hinnm seka finnast, en er
svo á stendur, sem segir í 5. gr., þó því að eins, að hann reki verzlun.
14. gr.
Brot gegn 4. gr. varða í fyrsta sinn 25—250 kr. sektum. Sje brotið ítrekað, varðar
það 50 — 500 króna sektum og missi ijettinda til að verzla með áfengi.
15. gr.
ólögleg veiting áfengra drykkja varðar sektum 25—250 kr. í fyrsta sinn, og
50—500 kr. ef ftrekað er, og missir hinn seki, ef hann hefur rjett til að verzla með áfenga
drykki, þaraðauki ijett þennan, ef brotið er ítrekað, og ef hann rekur verzlun, missir
hann verzlunarijett sinn, er brotið er þriðja sinn. Loks skal við annað brot gjðra upptæka alla áfenga drykki, er finnast hjá hinum seka.
16. gr.
Nú veitir sá, er rjett hefur til veitinga áfengra drykkja, drykki þessa unglingi
innan 16 ára aldurs, eða manni sem sölumaður veit gjörla, að á síðastliðnum 5 árum
hefnr verið sviptur fjárforráðum vegna drykkjuskapar, eða á sama tíma hefur þjáðst af
drykkjamanna geðveiki eða er skertur á geðsmunum, og varðar þaðþá25—100 kr. sektum
fyrsta sinn, 50—200 kr. sektum annað sinn og missi veitingaleyfisins hið þriðja sinn.
17. gr.
Nú hefur maður fyrir brot á lögum þessum eður lögum um veitingu og sölu
áfengra drykkja 10. febrúar 1888 fyrirgjört ijetti sínum til verzlunar með eða veitinga á
vörum þessum, og getur hann þá ekki fengið nýtt leyfisbrjef fyrr en 5 ár eru liðin frá
þvf hann missti hin fyrri rjettindi sín, án þess hann á þeim tíma hafi brotið áðurnefnd lög.
Brjóti hann sfðan lög þessi, skal telja það brot hans sem brot í annað sinn.
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18. gr.
Hreppsnefndir og bæjarstjórnir eiga ásamt lðgreglustjórnum að hafa eptirlit meö,
að eigi fari fram ólögleg verzlun eða veitingar áfengra drykkja.
19. grSektir þær, er um ræðir í lögum þessum og andvirði fyrir drykki þá, sem upptækir hafa verið gjörðir samkvæmt þeim, renna í sjóð sveitar þejrrar eða kaupstaðar, er
brotið er framið f.
20. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem opinber lögreglumál.
21. gr.
Lög um veitingu og sölu áfengra drykkja 10. febrúar 1888 eru úr gildi numin.
22. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1900.

Atbugasemdir viÖ framangreint lagafrumvarp.
í brjefi ráðgjafans fyrir ísland til landshöfðingja, dags 27. sept. 1898 (Stjórnartíðindin 1898, B-deild, bls. 216—217) eru teknar fram ástæður þær er ollu því, að lagafrumvarp það, er alþingi samþykkti 1897 um rjett kaapmanna til að verzla með áfengi,
ekki öðlaðist kouungsstaðfestiugu. En eins og tekið er fram í brjefinu varð stjórnin
að taka undir með ósk þeirri, sem er rót þingfrumvarpsins, um að löggjöfin reyni
að leggja höpt á misbrúkun áfengra drykkja með því að hepta að sumu leyti eður
takmarka aðganginn að áfengisverzlun, sem nú er allt of hægur, og í þeim tilgaugi befur
svo frumvarp þetta verið samið.
Fyrst og fremst fer það fram á bæði að ákveða ríflegt árgjald af allri áfengisverzlun, einnig þeirri, sem rekin er af verzlunum þeim, sem nú eru við líði, og að
framvegis verði aðgangur að því, að stofna þessháttar verzlanir, báður sjerstöku leyfishrjefi,
og sje veiting þessa leyfisbrjefs að nokkru leyti háð vilja hlutaðeigandi bæjar- eður sveitarstjómar, en aðeins megi veita það fyrir stuttan, ákveðinn árafjölda gegn því að borgað sje
all-hátt gjald, bæði f fyrsta skipti sem leyfið er veitt og f bvert skipti, sem það er
endnrnýjað. En þar eð lög um áfengissðlu í þá átt, sem hjer er farið fram á, hljóta á
einstaka stað að gripa inn í ákvæði laganna 10. febrúar 1888 um veitingu og sölu
áfengra drykkja, þanuig að nauðsynlegt hefði orðið að breyta ýmsu, en einknm hegningarákvæðum þeirra, og þar eð nýr bálkur af lagaákvæðum, er stæði jafnhliða löguuum frá
1888, gæti auðveldlega valdið ógreiðnm, jafnvel þótt þvf yrði jafnframt breytt í þeim sem
þyrfti, og þar eð í rauu og veru þyrfti að breyta fyroefndum lögum á einstaka stað, bæði
hvað orð og ionihald snertir, var álitið rjettast að smíða upp lögin 1888, en þó mjög
gætilega og innan vissra takmarka, en steypa nm leið innihaldi þessara laga saman við hin
nýjn ákvæði, er voru á prjónunum, þannig að úr því yrði ein heild, og er þá líka því <tii
leiöar komið, eððll lagaákvæðium áfengisveralun og áfengisveitingar verða saman áeinum stað.
Að því er snertir einstök ókvæði frnmvarps þessa skal þess getið sem hjer segir.
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Við 1.-2. gr.
þessar greinar hafa inni að halda almenn skilyrði fyrir því að reka verzlun með
áfengi. En þar sem alls konar ðl er talið til áfengra drykkja, er reikna skal innflutningsgjald af þvf, hvort sem það er áfengt eða ekki, þá er í lögum þessum farið fram á, að
einungis þær ðltegundir, sem í raun og veru má telja áfengar, sem sje staðjastað öl (svokallað bajerskt ðl), sjeu taldar með áfengum drykkjum.
þai sem stungið er upp á að setja árgjaldið svo hátt að það nemi 500 krónum
fyrir hvern sðlustað, og jafnhátt gjald íyrir ný leyfisbrjef, þá styðst það aðallega við rðksemdir þær, er nú skal greina.
það er einkum undir því komið, að reynt sje að hepta þá fjðlgun vfnsölustaöa, sem
hefur átt sjer stað síðastliðin ár, og hefur orðið svo greitt aðgðngu til þessa vegna lðggildinga þeirra á verzlunarstððum í flestum sjávarbyggðum landsins, er fram hafa farið. Að
því er landshðfðingi hefur skýrt frá og sjest á umræðum um málið á alþingi, er það engan
veginn sjaldgæft, að menn kaupi borgarabrjef til verzlunariðnar fyrir hið lága gjald, 50 kr.,
sem ákveðið er i lðgum nr. 28 frá 7. nóv. 1879, sjerstaklega og stundum eingðngu f því
skyni að verzla með brennivín og aðra áfenga drykki. það er aldrei nein bót að því, að
verzlanir af þvf tagi komist á stofn, en skaðvænast er það, ef þessháttar verzlun er stofnuð
á stað, þar sem engin vínfangaverzlun hefur áður verið, til að mynda á nýlðggiltum
verzlunarstöðum, þar sem engin fðst verzlun er komin, eða í smákauptúnum, þar sem
aðeins er ein fðst verzlun, sem ekki hefur vínfðng á boðstólum, eða þar sem þeir, er
verzlun reka, hafa komið sjer saman um, að verzla ekki með þessháttar vörur. Til þess
að stöðva þessháttar aðgjðrðir og — að því er maður vonar — að minnka tölu vfnsölustaða
þeirra, er á stofh eru komrair, mnn árgjald það, er stungið er upp á, vera hentugt ráð,
og lengra hefur ekki þótt hægt að fara að því er til þeirra verzlana tekur, er nú ern við líði.
En hinsvegar er stungið upp á, að stofnun vínfangaverzlunar sje framvegis komin undir
sjerstöku leyfisbrjefi, er nær til 5 ára f senn, ekki er hægt að heimta, og kostar 500 kr. í
hvert skipti, sem það er veitt. Veiting leyfisbrjefanna er á hendur falin amtmanni sem
æðri lögregluvafdi, og sker hann úr því í hvert skipti, hvort veita skal leyfið, en þó er líka
hreppsnefndum og bæjarstjórnum ætlað að geta haft nokkur áhrif á veitinguna; þannig
er einkum ætlazt til, að ekki sje hægt að veita leyfisbrjef á þeim stððum, þar sem vínfangaverzlun hefur eigi verið að undanfðrnu — en það getur aðeins komið fyrir utan
kaupstaða — nema hlutaðeigandi hreppsnefnd mæli með því.
Ákvæði í líking við ákvæðið í 1. gr. laganna 1888, um að einungis megi reka
verzlun með áfenga drykki f sambandi við almenna kaupmannsverzlun eða lyfsalaiðn, virðast
vera óþörf f sambandi við ákvæði þau, er hjer er farið fram á, og að sameina veitingamannsiðn og áfengisverzlun getur enda ekki talizt ráðlegt, sbr. 8. gr. frumvarpsins.
Við 3. gr.
Ákvæði þau, er nú gilda um leyfi til verzlunar á skipi, finnast í lögum nr. 28
frá 7. nóv. 1879, 3.—1. gr. og lögum nr. 28 frá 2. des. 1887. Samkvæmt lðgum þessum
er vínfangasala á skipi bönnnð annarstaðar en á löggiltum verzlunarstöðum; en á þeim
stöðum verður samkvæmt ákvæðum þeim, er undanfarandi greinar hafa inni að halda, að
leggja samsvarandi gjald á þá verzlun, hvort sem það eru fastakaupmenn sjálfir eða hinir
svonefndu lausakaupmenn, sem reka hana. þesskonar verzlun er þannig varið, að hjer
getur ei um árgjald verið að ræða, heldur einungis um ákveðna borgun fyrir leyfi til að
fara slíkar verzlunarferðir, eina eða fleiri. því er stungið upp á að binda þetta við leyfisbrjef, en sem endnrgjald fyrir það, að árgjaldið fellur burt, greiðist fyrir það dálitið
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hærra gjald en fyrir vanaleg leyfishrjef, sem sje 600 krónur, og gildi leyfisbrjefið aðeins
eina verzlnnarferð. Samkvæmt eðli málsins getnr heldnr ekki nm það verið að ræða að
fá álit sveitaryfirvalda á þeim stöðnm er verzla skal, áðnr en leyfisbrjef sje veitt, en aptnr
á móti er stnngið upp í, að einnngis megi nota leyfisbrjefið í þeim hðfnnm, þar sem
heimild er til að verzla með vínföng á sjálfum verzlnnarstaðnnm.
Við 4. gr.
Orðalagi greinar þessarar er vikið við, en kemnr þó heim við þann hlnta 3. greinar
laganna frá 1888, sem nm kanpmenn ræðir, nema hvað farið er fram á, að færa takmarkið fyrir minnstri sölu öls á flöskum niðnr úr 5 og 10 í 2 og 4 flösknr. því það verðnr
að telja ósanngjarnt, að t. d. maðnr sem þarf að halda á 2 flðsknm af bajersku öli á
skemtiferð eða þessháttar, ekki geti fengið svo lítið í einu.
Við 5. gr.
þessi ákvæði eru sett til að forðast það, að svo miklu leyti sem nnt er, að menn
fari kring nm ákvæði laganna með því móti, að þeir látast að eins panta vínföngin eða
útvega þau sem milligöngnmenn fyrir þá, er þeirra eiga að njóta, en ern í rann ijettri
kaupmenn, er verzla með þan, svo milligangan er fyrirslátturinn einn.
Við 6. gr.
Reyndar hefnr ekki, sbr. 7. gr„ þótt ástæða til að faækka gjald það fyrir vínveitingaleyfi sem nú er, heldnr aðeins að ákveða að það sknti renna í landssjóð eins og öll
önnnr gjöld, er nm ræðir í lögnm þessum, til þess að sveitarsjóðnr skuli ekki sjá beinan
hag sinn i að veita eins mörg sölu og veitingaleyfi og nnnt er, en á hinn bóginn verður
að telja það nanðsyn, ef veitingamenn eiga ekki að standa allt of vel að vígi í samanbnrði
við þá, er verzla með vínföng, að leggja árgjald á þá, og mnn hæfilegt vera að setja
það 200 krónnr.
Við 7. gr.
þessi grein er að efni til að mestn leyti samhljóða 6. gr. laganna 1888. Einstaka
atriði er sleppt en öðrnm bætt við og hefur það, eins og sjest á orðnm greinarinnar, verið
gjört sumpart til að gjöra greinilegri þan ákvæði, sem áður voru, sumpart til að gjöra þan
samkvæm hinum nýjn ákvæðum þessara laga, en ank þessa hefur dálítil breyting verið
gjörð á enda greinarinnar, og fer hún fram á, að haga orðnnnm svo, að vald amtmanns
til að svipta hlutaðeigandi mann leyfisbrjefi því, er honum hefur verið veitt, þá er svo á
stendnr sem þar segir, sje ekki beinlínis háð tillögnm sveitarstjórnar, en þó skuli ætíð
álit hennar á málinu hafa fengið verið.
Við 8. gr.
Eins og þegar er tekið fram hefnr þótt ráðlegast að banna framvegis, að sami
maður hafi rjett til að verzla með vfnföng og veita þan, en þó ber ekki að beita þessum
ákvæðum við þá, sem samkvæmt gildandi lðgum hafa nú sem stendur heimild til að reka
báðar þessar iðnir, en þeir verða þá að borga bæði veitingagjaldið og gjald það, er
segir í 1. gr.
Við 8. gr.
það er auðvitað, að menn með því að afsala sjer rjetti til að verzla með vínföng
og veita þau, geta losað sig við að greiða framvegis gjöld þau, er lögð ern á þá, er neyta
þessara rjettinda, og hefnr þótt rjettast að ákveða, á hvern hátt afsal þetta skuli firam fera.
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Við 10. gr.
Auðvitað verða lyfsalar að hafia fullan íjett til að selja víníÖng eptir læknisforskript, án þess að ákvæðum fyrstu eða fjórðu greinar sje beitt gagnvart þeirri sölu. En
hvað alla aðra vínfangaverzlun snertir, verða þeir að sæta sömu kjörum og allir aðrir.
Við 11. og 12. gr.
þessar greinar eru að efni til að mestu leyti samkvæmar 4., 5. og 8. gr. laganna
1888, sbr. 9. gr. sfðast. En til þess líka að klekkja á ókeypis veitingum áfengra drykkja
og sölu til þess að njóta þeirra undir eins, jafnvel þó það sje gjört undir berum himni
fyrir utan búðir og geymsluhús, eru í 11. gr. til þess að tákna staðinn notuð nokkru
yfirgripsmeiri orð en í núgildandi lögum.
Við 13. gr.
Eins og fyrr er getið hlýtur fyrirkomulag það, sem þetta lagafrumvarp fer fram
á, að hafa í för með sjer nokkrar breytingar á hegningarákvæðum laganna 1888, enda eru
þau ákvæði ekki öll saman greinileg og hentug.
Reglur þær, er þessi grein hefur inni að halda, eru um vínfangasðlu af hálfu
manna, sem ei hafa rjett til þess, og svara þannig til fyrstu setningar 9. greinar laganna 1888.
þar eð ætla má, að af hinum háu gjöldum af áfengissðlu leiði meiri freisting en
áður til að hafa hana um hðnd í óleyfi, þykir nauðsyn bera til að hækka sektargjaldið og
því næst bæta við það ákvæði um að gera upptæk vínföng þau, sem fiunast hjá hinum
seka, og þó því aðeins, ef hin ólöglega verzlun er brot á ö gr., að hinn seki reki verzlun.
Samkvæmt lögunum 1888 eru það aðeins sveitaverzlunarmenn, sem hegna skal með missi
verzlunarleyfis, en það virðist rjettast að láta þessa aukahegningu koma niður á ðllum, er
verzlun reka, ef þeir selja vínföng án þess að hafa leyfi til þess, en samt fyrst við
þriðja brot.
Við 14. gr.

Fyrir brot gegn ákvæðum 4. greinar er stungið upp á sðmu hegningu og í lögunum
frá 1888, sbr. annan og þriðja kafla 9. greinar þeirra, nema hvað hjer er sleppt heimild
þeirri, er þar er til að taka af hlutaðeiganda leyfi til að verzla með vínföng undir eins við
fyrsta brot. því hægt væri að beita gjörræði þegar þannig er ákveðið, og hegning þessi
fyrir fyrsta brot virðist vera strangari, hvernig sem á kann að standa, en þðrf er á samkvæmt eðli brotsins.
Við 15. gr.
Fyrir ólöglega veitingu vínfanga (hjer með teljast einnig brot á 11. gr.) er
stungið upp á sömu sektarhegningum og í öðrum lið 9. greinar laganna 1888, og
ennfremur að vfnfðng þau, sem finnast, skuli gjörð upptæk, einsog stungið er upp á f
13. gr. að því er ólöglega verzlun snertir, en þó ei fyrr en við annað brot. Ef svo stendur
á, að hinn seki hefur ijett til vínfangaverzlunar, er hjer einnig stungið upp á þvf, í
samræmi við reglu þá, er sett hefur verið í 14. gr., að hann skuli hafa fyrirgjört þessum
ijetti sínum við brot í annað sinn, og ennfremur fyrirgjörir hinn seki, ef hann rekur
verzlun, verzlunarrjettindum sfnum við brot f þriðja sinn.
Við 16. gr.

Grein þessi samsvarar 7. gr. laganna 1888, en stungið er upp á að telja til
þeirra, sem ei má selja vínföng að lðgum, ýmsa menn, sem að þessu leyti virðist mega
setja í tðlu ómyndugra.
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Við 17. gr.
Ákvæði þau, er bjer ern sett, svara til efnisins í 1. og 11. grein i lðgunum 1888.

Við 18.-21. gr.
j>egar sveita- og bæjastjórnum er, eins og hjer er stungið upp á, gjört að skyldu
að aðstoða lögreglustjórnina í þvi að hafa gætur á, að ekki sje höfð um hönd ólögleg verzlun
með vínfðng eða óleyfilegar veitingar á þeim, og ennfremur er ákveðið, að sektir fyrir
þessháttar brot, og andvirði upptækra vínfanga skuli greiðast í hlutaðeigandi sveitarsjóð,
mun víst hægt vera að komast af án þóknunargialds þess fyrir uppljóstranir, er heimilað
er í 12. gr. laganna 1888.
Við 22. gr.
Samkvæmt eðli ákvæða þeirra, sem stungið er uppá, væri bezt að lögin ððluðust
gildi sem fyrst, eptir að þau hafa samþykkt verið, og hefar þótt mátulegt að ákveða, að það
skuli verða 1. jan. 1900.
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Bráðabirgðalög fyrir ísland,
er
banna dönsknm þegnum liðveizlu til handa ríkjum, er i ófriði eiga.

Vjer Christian hinn Níundi,

af guðs náð Danmerkur konungur,
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, þjettmejski,
Láenborg og Aldinborg,.

Gjörum kunnugt: það er áríðandi, eptir því sem á stendnr, að danskir þegnar gjöri ekk
neitt það, er hætta sje af búin fyrir stöðu ríkisins sem hlntlauss í ófriði, eða er gefí
ððrnm ríkjnm ásfæðn til að saka það um hlnttðkn í honnm, og teljum Vjer því hrýna
nanðsyn á að gefa út bráðabirgðalðg, samkvæmt 11. gr. stjðrnarskr&rinnar, er veiti heimild til að banna og hegna fyrir þesskonar aðgjörðir af hálfu þegnanna.
því bjóðnm Vjer og skipum fyrir á þessa leið:

1)

2)

3)

4)
5)

1. grein.
Ef ófriður hefst, er hið danska ríki er hlntlanst í, er þegnnnnm bannað:
að ganga í nokknra þjónnstn í hernm ríkja þeirra, er í ófriði eiga, eða á stjórnarskipnm þeirra, og í þessn felst bann gegn hafnsðgn á herskipum og flntningaskipnm þeirra, utar en á hafnsðgnsvæði hins danska ríkis, og gegn hjálp til siglingar, nema skipin sjeu stödd í sjávarhættu;
að smíða eða nmsmíða, selja eða á annan hátt afhenda, beinlínis eða óbeinlínis, til
handa ófriðarríkjunnm skip, sem víst er nm eða grnnsamt, að ætlnð sjen til hernaðarafnota, svo og að eiga nokknrn þátt í því á íslandi, að slík skip sjen gerð út
eða búin út til hernaðar;
innan takmarka hins danska ríkis eða þaðan að styðja á nokknrn hátt ófriðarríkin í
hernaði sínum, svo sem með því að útvega handa skipnm þeirra hluti, er telja
verðnr með hertækjnm, eða inna nokknð það af hendi fyrir ófriðarríkin, er miði til
þess að auka vopnabúnað skipa þeirra, eður gera þan að ððru leyti styrkari eða
greiðari til hemaðar.
að annast flntning á hertækjum fyrir ófriðarríkin eða selja þeim á leign eða gera út
handa þeim skip, er víst er nm eða grnnsamt, að ætlnð sjen til þeirra nota;
að skora á almenning að ganga í herþjónnstn, á sjó eða landi, hjá ófriðarríkjunnm,
eða að veita þeim á annan hátt lið til hernaðar, svo og að bjóða mðnnnm til hluttöku í rfkisláni til handa þeim, hafi stjórnin gefið út sjerstakt bann gegn því.
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2. grein.
Brot gegn ákvæðnm 1. greinar varða fangelsi eða sektum, nema við liggi þyngri
hegning að lögum. Um tilrannir og hlntdeild i verknaði fer eptir almennum grnndvallarreglnm hegningarlaga.
Lög þessi ððlast gildi daginn eptir að það nnmer af B-deild stjórnartíðindanna
kemnr út, er þan ern birt í.
Eptir þessn eiga allir hlntaðeigendur sjer að hegða.

GefiÖ á Amaliuborg, 29. april 1898.
Undir Vorrí konunglegu hendi og innsigli.

Christian R.
(L. S.)
Stttnp.
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Bráðabirgðalög
er nema úr glldi

bráðabirgðalög fyrir Island 29. april 1898 er banna dönskum þegnum
liðveizlutil banda rikjum, er i ófriði eiga.

Vjer Christian hinn Níundi,

af guðs náð Danmerkur konungur.

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, þjettmerski,
Láenborg og Áldinborg,
ttjSrnm knnnngt: J>ar eö bráðabirgðalög fyrir konungsrfkið og hinar dönsku eyjar {
Vesturheimi frá 29. apríl 1898, þar sem bannað er dönskum þegnnm að hjálpa ríkjum, er
í ófriði eiga, ern úr gildi gengin, og þar eð eigi mega ólík ákvæði gilda á þessu lagasviði
fyrir ýmsa hluta ríkis Vors, hefur Oss þótt brýn nanðsyn bera til að nema og hin íslenzku
lög frá sama tíma og um sama efni úr gildi með nýjum bráðabirgðalögum samkvæmt 11.
grein stjórnarskrárinnar.

því bjóðum Vjer og skipum á þessa leið:
Bráðabirgðalög fyrir ísland 29. apríl 1898, er banna dönskum þegnnm liðveizlu til
banda ríkjum er í ófriði eiga, ern úr gildi numin.

Gefið á AmaUuborg, 24. mai 1899.
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.

Christian R.
(L.S.)
Rump.

Kaupmannahöfn, prentað hjá J. H. Schultz.
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Tillaga

til þingsályktunar um hvalaveiðar við strendur íslands. Flutningsmenn: Kl. Jónsson, Jón Jónsson, þm. Eyf., Pétur Jónsson.
Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að íhuga
hvalaveiðar við strendur íslands, og láta uppi tillögur sfnar um málið.
Nd.

18.

Tillaga

til þingsályktunar nm mentamál. Frá Jóni þórarinssyni 2. þm. Kjósar- og Gullbringusýslu og Signrði Gunnarssyni 1. þm. Suður Múlasýslu.
Neðri deild alþingis ályktar að skipa fitnm manna nefnd til að íhuga uppeldisg mentamál landsins.

Nd.
19. Frumvarp
til laga um afnám framtals á lausafé til tfundar og um breyting á gjöldum þeim,
er bundin eru við lausafjártfund.
Flutningsmenn: Guðl. Guðmundsson, Ólafur Briem,
1. gr. Skattur á ábúð og afnotum jarða eftir lögum nr. 21 i4. des. 1877
2. gr. skal eftirleiðis vera 4/5 álnar af hundraði hverju.
Lög nr. 21 i4. des. 1877 3. gr. skal úr gildi numin.
2. gr. Tekjur presta af lausafjártíundum, dagsverkum og offri eftir tilsk.
27. jan. 1847 3. gr. skulu fyrir hvert prestakall um sig reiknaðar til meðaltals í
álnum, eftir upphæð þeirra ár hvert hin sfðustu 10 ár. — Á sama hátt skulu reiknaðar tekjur kirkju hverrar af lausafjártfundum. Eftir tillögum stiftsyfirvaldanna ákveður landshöfðingi upphæð meðaltalsins fyrir hvert prestakall og fyrir hveija
kirkjusókn um sig, og auglýsir skrá yfir upphæðirnar f B-deild Stjórnartfðindanna.
Hvert meðaltal skal standa á heilli alin, þannig að x/2 al. eða meira teljist sem heil.
Skyldir eru prestar, kirkjuhaldarar, svo og sýslumenn og hreppstjórar til að láta
stiftsyfirvöldunum f té allar nauðsynlegar skýrslur um þetta efni, að viðlögðum
þvingunarsektum eftir úrskurði hlutaðeigandi amtmanns.
3. gr. Gjöldin til presta og kirkna samkvæmt 2. gr. þessaralaga, einsog
þau eru af landshöfðingja ákveðin f álnum, skulu talin til peninga eftir aðalmeðalverði f hvers árs verðlagsskrá, og skal upphæðinni á ári hverju skift niður á
gjaldendui f hveiju prestakalli og hverri kirkjusókn um sig, eftir sömu niðuijöfnunarreglutn og settar eru f lögum nr. 21 22. maí 1890 um kostnað við hljóðfæraslátt og söng f kirkjum.
4. gr. í kirkjusókn hverri skal sóknarnefndin, með ráði prestsins, jafna niður
árlega gjaldinu til kirkjunnar eftir 2. og 3. gr. þessara laga. Hið sama skal og
gilda um gjaldið til prests, þar sem prestakallið er ein kirkjusókn að eins. J>ar sem
sóknarnefndir eru fleiri en ein í prestakallinu, kýs hver sóknarnefnd um sig einn
mann úr sínum flokki, og skulu þessir kjörnu menn, með ráði prests, jafna niður
f 'prestakallinu gjaldinu til prestsins. Standi tala hinna kjörnu manna eigi á stöku,
tilnefnir prófastur oddamann.
5. gr. Niðurjöfnun gjalda til prests og kirkju eftir þessum lögum skal
lokið fyrir 3i. okt. ár hvert og skrár yfir niðutjöfnunina liggja almenningi til sýn23
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is á hentug-um stað, frá 1.—14. nóv. næst á eftir. Eindagi þessara gjalda skal
vera 3i. desbr. ár hvert, og eru þau rétt goldin í peningum. Bresti gjaldanda
peninga, má hann greiða gjaldið i verzlunarinnskrift eða landaurum eftir ákvæði 2.
gr. 1 lögum nr. 20 22. mai 1890. Hver húsráðandi skal inna gjaldið af hendifyrir
sig og heimilismenn sína.
6. gr. Nú telur gjaldandi sig ranglega talinn á gjaldskrá eða einhvern sinna
heimilismanna, eða of hán gjaldi á sig jafnað í hlutfalli við aðra gjaldendnr, eða einhverjum slept ranglega af skránni, og getur hann pá skriflega kært það fyrir nóvemberlok við hlutaðeigandi sóknarprest, en hann aveður nefnd pá, er um málið fjallaði,
til fundar. Skal hún láta kæranda f té skriflegan rökstuddan úrskurð sinn fyrir gjalddaga. Bera má kærandi úrskurðinn á 3 vikna fresti frá eindaga gjaldsins undir sýslunefnd, er leggur endilegan úrskurð á málið, en eigi losar slík áfrýjnn kæranda við, að
greiða gjaldið á gjalddaga pess.
7. gr. Gjöld til amtsjóðanna samkvæmt lögum nr. 15, 4. júni 1898, eftir
niðurjöfnun amtsráðanna, skiftast á sýslufélögin i amtinu, að hálfu leyti eftir tölu fasteignarhundraða, og að hálfu leyti eftir tölu verkfærra karlmanna í hverri sýslu um sig.
Eftir hinum sama mælikvarða skiftast gjöldin til sýslusjóðanna eftir niðurjöfnun sýslunefndanna á hina einstöku hreppa hverrar sýslu um sig.
8. gr. Árleg póknun til hreppstjóra skal af landshöfðingja ákveðin fyrir
hvern hrepp um sig eftir meðaltali af uppbæð peirri, er peim er greidd ár hvert á fardagaárunum 1896—1896 til 1899—1900 samkvæmt lögum nr. 33, 13. des. 1895 1. gr. —
Hvert meðaltal skal látið standa á heilli krónu, pannig, að hálf kr. eða meira skal talin
heil.
9. gr. Kostnaður sá, er af fátækraflutningum rís, skal eftirleiðis greiddur af
framfærslusveit purfamannúns með prem fjórðu hlutum, en af dvalarsveit hans, er flutningurinn er byrjaðnr úr, með einum fjórða hluta. Opið hrjef 17. apríl 1868 skal úr gildi
numið.
10. gr. Hreppaskilaping skal haldið á hausti hverju, eins og verið hefir, og
sknlu búendur allir mæta par, til pess að gefa löghoðnar upplýsingar til undirbúnings
hagfræðisskýrslna, hundahaldsskráa og annara opinherra skýrslna, og skal, að pvf er petta
snertír, farið eftir ákvæðum Iaga 12. júlí 1878 um lausafjártíund, en að öllu öðru leyti
skuln nefnd lög 12. júlí 1878, svo og lög nr. 9, 6. apríl 1898, úr gildi numin.
11. gr. Lög pessi öðlast gildi 1. janúar 1901.

Nd.

20.

Tillaga

til pingsályktunar frá Pjetri Jónssyni, Sigurði Gunnarssyni og Birni Sigfússyni.
Neðri deild alpingis ályktar að skipa ö manna nefnd til að íhuga landbúnaðarmálið.

Nd.
21. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar við Norðurjjörð í Strandasýslu. Elutningsmaður:
Guðjón Guðlaugsson.
Við Norðurfjörð í Árneshreppi i Strandasýslu skal vera löggiltur verzlunarstaður.
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Frumvarp

til laga um breyting á og viðauka við reglugjörð um fátækramálefhi 8. jan. 1834, o. fl.
frá Kristjáni íónssyni og þorkeli Kjarnasyni.
1. gr. Hver maður skal eiga rétt til framfærslu í þeim hreppi eða því bæjarfélagi, þar er hann hefir síðast dvalið 1 ár búsettur, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang eftir 16 ára aldur, svo framarlega hann eigi hefir hin síðustu 3 ár þegið sveitarstyrk, sem er óendurgoldinn.
2. gr. Hver sá maður, karl eða kona, er á hinum síðustu 5 árum hefir þegið
sveitarstyrk, og ekki endurgoldið hann, má ekki giftast, nema því að eins, að sveitarstjórnin þar, sem karlmaðurínn er sveitiægur, gefi samþykki sitt til þess.
3. gr. Hreppur sá eða bæjarfélag, þar er þurfamaður dvelur, sem beiðist sveitaretyrks, skal, ef styrkurinn álízt nauðsynlegur, veita þurfamanninum fatækrastyrk eða
framfærslu til bráðabirgða, þótt haun sé þar eigi sveitlægur, þaugað til hann getur fengið nauðsynlegan styrk frá framfæreluhreppi sínum.
pá er þurfamanni er veittur sveitaratyrkur, sem sveitaretjórnin vill fá endurgoldinn frá framfæreluhreppi hans, skal hún láta sýslumann eða hreppstjóra yfirheyra
þurfalinginn fyrír vottum, til að fá skýrelu um þessi atriði:
a, nafn, aldur, fæðingarheimili og fæðingaratað þurfalingsins; sé þurfalingnrínn giftur
eða hafi verið giftur, skal skýra frá því, hvar og hvenær hann hafi gifst.
b, æfiferil hans eftir 16 ára aldur, og sérstaklega hvar hann hafi siðast átt lögheimili
um eins árs tíma.
c, hvoit og hvenær og hvar hann hafi þegið sveitaretyrk á síðustu 5 árum, og hvort
hann sé endurgoldinn.
d, heimilisástæður og hag þurfamannsins yfir höfuð, og hvers vegna hann sé orðinn
purfandi.
Sé skýrelan gefin fyrir sýslamanni, skal hún tekin í rétti.
Taki hreppstjóri
skýreluna, skal hún vera skrifleg, og undirekrífuð af honum og vottunum og þurfamanninum, ef hann er skrífandi; að öðrum kosti handsalar hann nafn sitt undir hana.
4. gr. Sé skýrslasú, semræðirum f næstu grein á undan, eigi tekin á lðglegan
hátt, áður en styrkur er veittur, svo framarlega að þess hefir verið kostur, missir hlutaðeigandi sveitarfélag tilkall til endurgjalds á honum.
5. gr. Nú er sveitaretyrkur veittur þurfamanni samkvæmt 3. gr., og skal þá
sveitaretjórnin, áður en mánuður er liðinn frá styrkveitingunni, senda sýslumauni eða
hæjaifógeta áskorun um, að rannsaka svo fljótt, sem við verður komið, hvar þurfalingurinn sé sveitfastur, svo framarlega þetta eigi þegar er fullvísL f>á skal sveitaretjórnin
og krefjast þess, að styrkurinn sé endnrgoldinn af framfærslusveitinni.
Jafnframt skal
einnig send skýrela sú, sem um er rætt í 3. gr. Vanræki sveitarstjórnin án brýnna orsaka að gjöra það, er fyrir er mælt í þessari greio, missir hrepps- eða bæjarsjóðurinn
rétt til endurgjalds á hinum veitta styrk.
6. gr. þegar gjörð er fyrirepuru til sveitaretjórnar um það, hvort hún kannist
við framfærslurétt þurfalings í hreppi sinum eða hæjarfélagi, skal sveitaretjórnin, áðuren
4 vikur eru liðnar frá því fyrirepurnin harst henni til handa, senda hlutaðeigandi aýslumanni eða bæjarfógeta svar sitt upp á hana. Vanræksla f þessu efní skal varða hreppenefnd sektum eftir dómi, og á hið opinbera sókn á máli út af hroti því.
7. gr. Dvalareveit og framfærslusveit manns þess, er þegið hefir sveitaretyrk,
23*
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hafa hvor um sig rétt til að krefjast peæ, að purfalingurinn sé fluttur purfamannafiutningi á framfæreluhrepp sinn.
8. gr. purfaling má eigi flytja fátækraflutningi úr einum hreppi í annan, nema
áður sé sannað, hvar hann eigi framfærslurétt annaðhvort með yfirlýsingu hreppsnefndar
eða bæjaratjórnar peirrar, er hlut á að máli, eða með úrskurði yfirvalds.
9. gr. Nú á purfalingur að flytjast til framfærslusveitar sinnar, og skal pá sýslumaður eða bæjarfógeti gefa honum vegabréf, er sýni, frá hverri sveit og til hverrar sveitar hann skal fluttur, svo og hve margt fólk er í flutningnum, ef um fleiri en einn er
að ræða. Skulu nöfn peirra og aldur tilgreint.
10. gr. Dvalaraveit eða framfærslusveit purfalings annast flutning hans; koma
pær sér saman um, hvor peirra skuli framkvæma hann; en náist eigi samkomulag um
pað, getur dvalarsveitin ein annast flutninginn.
Flutningurinn hyrjar hjá hreppstjóra eða bæjarfógeta í dvalaraveitinni, og endar bjá
hreppstjóra eða bæjarfógeta í framfærslusveitinni.
11. gr. purfamann skal flytja svo heina leið, sem verður, hvort sem flutningurinn fer fram landveg eða sjóveg; svo skal haga flutningi purfalings, að lífi hans og heilsu
sé eigi í hættu stofnað.
12. gr. Eigi má flytja pnrfaling fátækraflutningi, ef hinn veitti sveitaretyrkur
nernur eigi meiru en 100 kr., nema pví að eins, að bereýnilegt sé, að purfamaðurinn sé
kominn á stöðugt sveitarframfæri.
13. gr. Af kostnaði við flutning purfamanns ber dvalarsveitin | hluta, en framfærelusveitin f hluta; skal kostnaðurinn greiddur til bráðabirgða úr sjóði pess hreppseða
bæjarfélags, sem annast fiutninginn.
14. gr. Af tekjum hreppsjóðs eða bæjarajóðs skal hreppsnefnd eða bæjaratjórn
árlega leggja í aðaldeild Söfnunarajóðs íslands sem eign hreppsins eða bæjarfélagsins
1—4^, eftir pví sem hreppsnefndin eða bæjaratjórnin sjálf ákveður.
Vextir af innlögunum leggjast óskertir við höfuðstólinn, pangað til peir árlega
nema helmingi hærri upphæð en hreppurinn eða bæjarfélagið hefir frá upphafi lagt
sjóðinn að meðaltali ár hvert. Upp frá pvf greiðist helmingurinn af áravöxtunum í
hreppssjóðinn, en hinn helmingur vaxtanna legst við höfuðstólinn. Sömuleiðis getur hreppurinn eða bæjarfélagið, sem í hlut á, frá sama tíma hætt að greiða í Söfnunarsjóðinn
tillag samkvæmt upphafi pessarar greinar.
15. gr. Ákvæði pau í Reglugjörð fyrir fátækramálefna lögun og stjórn fyrst um
sinn á íslandi, 8. jan. 1834, Opnu bréfi 6. júlí 1848, um breyting á 6. gr. í nefndri
reglugjörð, og Opnu bréfi 17. apríl 1868 um pnrfamannaflutningskostnað, sem koma f
bága við lög pessi, skulu úr gildi numin.
16. gr. Lög pessi öðlast gildi 12 mánuðum eftir að hirt hefir verið f Stjórnartfðindunum, deildinni B, að pau hafi hlotið staðfestingu konungs.
Nd.
23. Frumvarp
til laga um hreyting á yfirsetukvennalögum 17. des. 1875. Flutningsmenn: pórður
Guðmundsson og porlákur Guðmundsson.
1. gr. Hin föstu laun yfirsetukvenna (100 kr. f kaupstöðum og 60 kr. í sveitum)
skal eftirleiðis greiða úr landsjóði; en ef peim eru veittar lauuaviðbætur eða eftirlaun,
skal sá kostnaður tukast úr sýslusjóði eða bæjarsjóði peim, er hlut á að máli.
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2. gr. Með þessu er úr gildi numin 1. málsgrein 4. greinar í yfirsetukvennalögnm 17. desember 1876.

Nd.
24. Tillaga
til þingsályktunar um fátækramálefni. Flutningsm.: Sighv. Árnason, Guðjón Guðlaugsson, Þorlákur Guðmundsson, pórður Guðmundsson.
Neðri deild alþingis ályktar, að skipa 6 manna nefnd til að ihuga fátækralöggjöf landsins og semja tillögur til umbóta á henni.
Nd.
25. Frumvarp
til laga um breyting og viðauka á lögum um friðun fugla og hreindýra. Flutningsmaður: Tryggvi Gunnarsson.
Álftir skulu vera friðaðar frá i5. maf til 15. október ár hvert. Álftaregg
skulu og vera friðuð, og liggja sömu sektir við töku þeirra og drápi fuglsins á friðunartimanum.
Nd.
26. Frumvarp
til laga um heimild til að stofna hlutafélagsbanka á íslandi. Flutningsmaður B.
Sveinsson, þm. Norðurþingeyinga.
Til frekari umbóta á fyrirkomulaginu um peningamál íslands, sem lög
18. sept. 1885 miða að, og til þess enn fremur að greiða fyrir og efla framfarir
i verzlun, fiskiveiðum, iðnaði og búnaði landsins, er ráðaneytinu heimilað að veita
félagi, sem þeir hæstaréttarraálaflutningsmaður Ludvig Arntzen, R. af D., og stórkaupmaður Alexander Warburg, báðír í Eaupmannahöfn, standa fyrir, og sem
myndað ertilþess að stofna hlutabanka, er nefnist »íslands banki«, einkarétt um
niutiu ára timabil til þess, að gefa út seðla, er greiðist handbafa með gullmynt
þegar krafist er — með þeim nánari skilyrðum, sem hér segir:
1. Almenningur á íslandi skal látinn sitja fyrir þvf að skrifa sig fyrir hlutum í bankanum, annaðhvort raeð þvi að borga hlutaupphæðina í peningum með
ákvæðisverði, eða með því, að gefa út skuldabréf fyrir hinni sömu upphæð með 1.
veðrétti i fasteignum á íslandi, er þó nemi ekki meira en 2O°/o af virðingarverði
fasteignanna og gefi 4°/o ársvexti, en greiðsla á vöxtum þeim skal trygð af landssjóði. Skuldabréfin mega að eins nema heilum hundruðum. Útgefendur þeirra
og seinni eigendur fasteigna þeirra, sem ræða er um, raega, eftir vild, hvenær
sem þeir vilja borga lánið með peningum með sex mánaða uppsögn I 11. júnl
og 11. desember-gjalddaga.
Þá er skuldabréf er borgað, getur sá, er 1 hlut á,
krafist kvittunar eða yfirfærslu til sin.
2. Þeir sem einkarétturinn veitist, skulu skyldir að útvega með ákvæðisverði jafnmikla hlutaupphæð þeirri, sera íslendingar leggja fram samkvæmt 1.
gr., þó ekki meira en svo, að hlutaféð nemi fyrst um sinn 6 miljónum króna
alls.
3. Heimilt skal bankanum vegna veðskuldbindinga þeirra, sem hann
tekur á móti samkvæmt 1. gr., að gefa út bankaskuldabréf, sem nemi sömu uppheeð og sem trygð sé með hinum nefndu veðskuldbindingum. Nú eru skuldabréf
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þau, sem 1. gr. ræðir um, innleyst, og skal þá jafnmikil upphæð aí þessum bankaskuldabréfum einnig leyst inn, að undangengnu hlutkesti, með peningum eftír ákvæðisverði.
4. Islandsbanka skal heimilt, eptir þvi sem viðskiftaþörfin krefst, að
gefa út seðla, er greiðist handhafa með gullmynt, þegar kraflst er, gegn þvi
að bankinn
1) hafi í vörzlum sínum raálmforða, er nemi þvi verði, er seðlar bankans,
þeir sem úti eru, samtals fara yfir þá hlutaupphæð sem innborguð er að futtu
og skal málmforðinn aldrei nema minna verði en s/s af þvi fje, sem hin nefnda
seðlaupphæð hljóðar á.
2, hafi vissa og auðselda eign til tryggingar þeim hluta seðlafúlgunnar, sem
ekki er trygður með málmforðanum, þannig að verð eignarinnar I hlutfalli við
seðla sé 150 kr. fyrir hverjar 100 kr. í seðlum.
5. Til málmforða má teljast:
a, lögleg gjaldgeng mynt eptir þvi verði, sem myntin hljóðar á;
b, ómyntað gull og erlend gullmynt, sem nemi 2480 kr. fyrir hvert kilogram
af skiru gulli;
c, kröfur, er gjaldist þegar heimtað er, hjá þjóðbankanum í Kaupmannahöfn,
Noregsbanka og Englandsbanka (eða Skotlands), gegn því, að kröfur þær, er
nefndir bankar hafa með sama skilorði gegn íslandsbanka, sjeu dregnar frá
verði málmforðans.
d, seðlar gefnir út af
Þjóðbankanum i Kaupmannahöfn,
Noregs banka,
Ríkisbanka Svia,
Englands banka,
Skotlands banka,
Frakklands banka,
og hinum þýzka rikisbanka.
6. Sá hluti málmforðans, sem er fyrir hendi i bankanum í löglegum gjaldgengum eyri, skal jafnan nema minst */* af seðlaupphæð þeirri, sem úti er. 0slegið gull, sem íslands banki kynni að hafa afhent til myntunar hinni konunglegu peningasmiðju i Kaupmannahöfn, má teljast til þeirrar upphæðar, er bankinn skal hafa i reiðu gjaldi.
7. Til þeirrar eignar, sem tryggja skal seðlaupphæð þá, er málmforðinu
nægir ekki til, teljast einkum:
Skuldabréf gefin út fyrir lánum gegn handveði.
Vixlar, hvort heldur þeir skulu greiðast innanlands eða erlendis.
Kröfúr á hendur útlendum viðskiftamönnum, er gjaldast skulu þegar
heimtað er.
Opinber verðbréf eptir gangverði og veðskuldabréf gefin út fyrir lánuxn
út á fasteignir, þó þannig að hin síðastnefndu verðbréf nemi ekki meiru en 1
miijón króna.
8. íslands banki skal vera nú og framvegis sú einasta stofnun á Jslandi,
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sena rétt heflr til að gefa út gjaldmiðil, er komið geti i stað myntaðra peninga,
og ákveðst það til tryggingar íslands banka og handhöfum seðla bans, að ekki
skuli, svo lengi sem lög þessi eru i gildi, gefa út eða leyfa að gefa út nokkurn
slfkan gjaldmiðil; en þar á raóti skulu seðlar íslands banka vera þeir einustu,
sem þannig geti gilt manna á tnilli, og sem tekið skuli á móti i alla opinbera
sjóði, en þar skulu seðlarnir takast gildir sem lögleg borgun til jafns með
reiðu gulli.
9. Vegna réttar þess, er bankinn nýtur til seðlaútgáfu, skal hann háður eftirliti stjórnarinnar samkvæmt nánari ákvörðunum i stofnskrá bankans, sem
staðfest skal af ráðaneytinu, sem einnig skal veita samþykki sitt til, i hverju
formi og á hverjar upphæðir seðlarnir skuli gefnir út.
10. Hver sem býr til eftirmynd seðla, sem útgefnir eru af íslands banka eða
falsar þá, skal sæta sömu hegning sem hin almennu hegningarlög 25. júní 1869,
266. gr., ákveða fyrir að búa til eftirmynd af eða falsa danska mynt eða seðla
þjóðbankans. Glæpurinn er fullkomnaður undir eins og búið er að búa til eða
falsa seðilinn, þó ekki sé búið að láta hann úti.
11. íslands banki tekur að sér eignir og skuldir Landsbankans og
tekst einnig á hendur að leysa inn seðla þá, sem bankinn á úti.
Það sem
veröa kann afgangs hinu ákveðna innlausnargjaldi, skal lagt til varasjóðs íslands
banka.
12. Seðíar þeir, sem útgefnir eru af stjórninni fyrir hönd landssjóðs,
mega aldrei aukast fram yfir það, sem nú er, en skulu innkallast og innleysast
1 sfðasta lagi 3 árum eftir að íslands banki hefir tekið til starfa.
Alla seðla, sem þannig eru kallaðir inn, lætur bankinn, undir hæfilegri
tilsjón, ónýta opinberlega með því að brenna þá, og í hvert skifti sem seðlar
hafa þannig verið brendir, tilkynnist almenningi, hve mikil upphæð hafi verið
eydd.
13. Þar eð bankasjóðurinn, sem eingöngu er ætlaður til að tryggja útgefha
seðla hans, skuldbindingar og aðrar kvaðir, er fé, sem ekki má verja til annars,
þá skal aldrei iþyngjahonum með neinum opinberumafgjöldum, hverju nafni
sem nefnast.
14. Mynt sú, sem gjaldgeng er í Danmörk á hverjum tima sem er,
skal vera sú, er bankinn notar til viðskifta og sem bækur bankans hljóða um.
15. Heimilt skal bankanum, að nota óstimplaðan pappir til seðla sinna,
bóka, ávfsana og ails konar skuldbindinga, sem útgefast af bankanum og i nafni
hans.
Einnig skulu skuldbindingar þær, sem 1. gr. ræðir um og bankaskuldabréf
þau, sem nefnd eru í 3. gr., mega yfirfærast manna i milli, án þess að stimplaður pappir sé notaður. Enn freraur mega og þær skuldbindingar, sem veita
bankanusa handveðsrétt, gefast út á óstimpluðum pappir.
16. Bankinn skal sem handveðshafandi hafa rétt til þess, ef ekki er
öðru vísi um samið, að selja veðið við opinbert uppboð, þá er hann hefir gjört
þei», er veðið hefir sett, aðvart um það með vottum með
daga fyrirvara, eða
þá, ef veðsetjandi þekkist ekki eða ef ókunnugt er um heimili hans, eftir að haía

184

þingskj&l 26—29

innkallað hlutaðeigandi með
daga fýrirvara til þess að leysa út veðið, með
opinberri auglýsing i blöðum þeim, sem ætluð eru til að flytja aðrar lögbirtingar.
17. Bankinn skal hafa skrifstofu sína i Reykjavik og útibú á hinum
stærri kauptúnum íslands, einkuna á Seyðisfirði, Akureyri (Eyjafirði) og Isafirði.
18. í stjórn bankans skulu vera 11 menn og velur alþingi 5 af þeim
og hluthafar 5, en ráðgjafinn fyrir ísland eða sá, sem hann skipar til þess, er sjálfkjörinn formaður bankaráðsins.
19. Svo framarlega sem skyldum, þeim sem að framan eru greindar,
ekki verður fullnægt af nefndum leyfishafendum innan 12 mánaða frá staðfesting þessara laga, er ráðaneytinu heimilt að veita samkyns leyfi öðru félagi, sem
kynni að vera fært um að fullnægja hinum ákveðnu skilyrðum.
Nd.
27. Frumvarp
tíl laga um löggilding verzlunarstaðar að Suðureyrarmölum i ísafjarðarsýslu.
Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.
Að Suðureyrarmölum i Súgandafirði i ísafjarðarsýslu skal vera löggiltur
verzlunarstaður.
Nd.
28. Tillaga
til þingsályktunar um tollmál, frá pórði J. Thoroddsen, Jens Pálssyni, Einari Jóns
syni.
Neðri deild alþingis ályktar, að skipa 5 manna nefnd til að fhuga tollmál
landsins.
Ed.
29. Frumvarp
til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefniíslands 5. jan 1874. Flutningsmenn: Sigurður Stefánsson og porleifur Jónsson.
í staðinn fyrir 2. gr., 3. gr., 8. gr., 19. gr., 1. lið 26. gr., 34. gr., og 2. ákvörðun um stundarsakir i stjórnarskránni komi svohljóðandi greinar:
1. grein. (2. gr. stj.skr.).
Konungur hefir hið æðsta vald yfir öllum hinum sérstaklegu málefnum Islands með þeim takmörkunum, sem settar eru í stjórnarskrá þessari, og lætur ráðgjafa fyrir ísland framkvæma það. Ráðgjafinn fyrir ísland má eigi hafa önnur
stjórnarstörf á hendi og verður að skilja og tala islenzka tungu.
Hið æðsta vald innanlands á íslandi skal á ábyrgð ráðgjafans fengið f hendur landshöfðingja, sem konungur skipar og hefir aðsetur sitt á íslandi. Konungur
ákveður verksvið landshöfðingja.
2. grein. (3. gr. stj.skr.).
Ráðgjafinn ber ábyrgð á stjórnarathöfninni. Konungur eða alþingi geta
kært ráðgjafann fyrir embættisrekstur hans eftir þeim reglum, er nánar verður
skipað fyrir um með lögum.
3. grein. (8. gr. stj.skr.).
Konungur getur leyst upp alþingi, og skal þá stofnað til nýrra kosninga,
áður tveir mánuðir sé liðnir frá því það var leyst upp, og alþingi stefnt saman
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næsta ár eftir að það var leyst upp. fó er eigi skylt að kveðja til aukaalþingis,
þegar alþingi er leyst upp satnkvæmt 6i. gr. stjórnarskrárinnar.
4. grein. (19. gr. stj.skr.).
Hið reglulega alþingi skal koma saman fyrsta virkan dag í júlimánuði
annaðhvort ár, hafi konungur ekki tiltekið annan samkomudag sama ár. Breyta
má þessu með lögum.
5. grein. (1. málsgr. 25. gr. stj.skr.).
Fyrir hvert reglulegt alþingi, undir eins og það er saman komið, skal
leggja frumvarp til fjárlaga fyrir ísland fyrir tveggja ára fjárhagstímabilið, sem f
hond fer. Með tekjunum skal telja bæði hið fasta tillag og aukatillagið, sem
samkvæmt lögum um hina stjórnarlegu stöðu íslands f rikinu 2. jan. 1871, 5. gr.,
sbr. 6. gr„ er greitt úr hinum almenna rfkissjóði til hinna sérstaklegu gjalda íslands, þó þannig, að greiða skuli fyrir fram af tillagi þessu útgjöldin til hinnar
æðstu innlendu stjórnar íslands, eins og þau verða ákveðin af konunginum.
6. grein. (34. gr. stj.skr.).
Ráðgjafinn fyrir ísland á samkvæmt embættisstöðu sinni sæti á alþingi,
og á hann rétt á að taka þátt i umræðunum eins oft og hann vill, en gæta verður
hann þingskapa. Nú er sjúkdómur eða önnur slik forföll því til fyrirstöðu, að
ráðgjafinn geti mætt á alþingi, og má hann þá veita öðrum manni umboð til þess
að mæta þar á sina ábyrgð, en að öðrum kosti mætir landshöfðinginn á ábyrgð
ráðgjafans. Atkvæðisrétt hefir ráðgjafinn, eða sá, sem kemur i hans stað, þvi að
eins, að þeir séu jafnframt alþingismenn.
7. grein. (2. ákv. um stundars.).
pangað til lög þau, er getið er um i 2. gr., koma út, skal hæstiréttur
ríkisins dæma mál þau, er konungur eða alþingi höfðar á hendur ráðgjafanum
fyrir ísland út af embættisfærslu hans, eftir þeim málfærslureglum, sem gilda við
téðan rétt.
Nd.
3o. Frumvarp
til laga um aðflutningsgiald af smjörliki.
Flutningsmenn: Björn Sigfússon,
Tryggvi Gunnarsson, Kl. Jónsson, Guðl. Guðmundsson.
1. gr. Af smjörliki (Margarine), sem flutt er til íslands, skal greiða aðflutningsgjald i landssjóð, i5 aura af hverju pundi.
2. gr. Um greiðslu gjaldsins og innheimtu, um tollskýrslur og um sektir gilda
öll hin sömu ákvæði og um aðflutning á kaffi og sykri, samkv. lögum
9. ágúst 1889.
3. gr. Mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið með samkvæmt þeim
reglum, sem gilda um opinber lögreglumál.
4. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1900.
Nd.
3i. Tillaga
til þingsályktunar um bygging, ábúð og úttekt jarða. Frá Sighv. Árnasyni.
Neðri deild alþingis ályktar, að skipa 5 manna nefnd til að ihuga lðg frá
12. jan. i884 um bygging, ábúð og úttekt jarða, og semja tillögur til umbóta á
þeim.
24
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38.

Frumvarp

til laga um löggilding verzlunarstaðar við Heiðarhðfn A Langanesi I NorðurJúngeyjarsýslu. — Flutningsmaður: B. Sveinsson.
Við Heiðarhðfn á Langanesi í Norður-í>ingeyjarsýslu skal vera löggiltur
verzlunarstaður.
Nd.
33. Tíllaga
til þingsályktunar um breytingar á lðgum um horfelli á skepnum 26. febr. I898.
Frá f>órði Guðmundssyni og porláki Guðmundssyni.
Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til að fhuga lög frá
26. febr. 1898 um horfelli 4 skep’"im. og koma fram með tillögur um breytingar
á þeim.
Nd.
34. Frumvarp
til laga um kjörgengi kvenna. Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.
Ekkjur og aðrar ógiftar konur, sem standa fyrir búi, eða á einhvern hátt
eiga með sig sjálfar, skulu hafa kjörgengi, þegar kjósa á í hreppsnefnd, sýslunefnd,
bæjarstjórn, sóknarnefnd og safnaðarfulltrúa, ef þær fullnægja öllum þeim skilyrðum, sem lög ákveða fyrir þessum réttindum, að því er karlmenn snertir.
Nd.
35. Breytmgartillaga
við tillögu til þiugsályktunar um landbúnaðarmál. Flntningsmaður: Einar Jónsson.
í staðinn fyrir »fimm< komi: sjö.
Nd.
36. Frumvarp
til laga um undirbúning og stofnun klæðaverksmiðju á íslandi.
Flutningsmenn: Guðl. Guðmundsson, Ben. Sveinsson.
1. gr.
Stjórninni veitist heimild til að verja alt að 5ooo kr. úr landssjóði til þess
að undirbúa stofnun klæðaverksmiðju á íslandi og láta gjöra nauðsynlegar rannsóknir og áætlanir um alt, er lýtur að kostnaði við stofnun og aðra tilhögun á slikri
verksmiðju, svo og um árlegan tilkostnað og væntanlegan arð af þessu fyrirtæki.
2. gr.
Stjóminni veitist heimild til enn fremur að styðja að þvf, ef það virðist
heillavænlegt, að stofnað verði á íslandi hlutafélag til þess að koma á fót klæðaverksmiðju, og getur stjórnin fyrir landssjóðsins hönd keypt ah að helmingi hlutabréfa f félaginu, og roá til þess verja alt að 75,000 krónum úr landssjóði, en þá
skal hlutafélagið háð þvf eftirliti af hálfu stjórnarinnar, er hún nánar ákveður með
reglugjörð, er ráðgjafinn fyrir ísland semur, og birta skal i A-deild Stjórnartfðindanna.
3. gr.
Reglugjðrð sú, er um er getið í 2. gr. þessara laga, skal, auk annars, er
stjómin kann að telja nauðsynlegt, innihalda þau ákvæði:
1.Að lög hlutafélagsins því að eins geti orðið gild. að þau séu staðfest af
landshöfðingjanum yfir íslandi.
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2. Að landshöfðinginn yfir Islandi skipi yfirmann verksmiðjunnar.
3. Að stjórnin geti skipað eftirlitsmann af sinni hálfu við bygging verksmiðjunnar og enn fremur mann, er hafi framvegis eftirlit með rekstri verksmiðjunnar,
og skuli ágreiningur milli umboðsmanns stjórnarinnar og hlutafélagsins eða
stjórnarnefndar þess borinn undir endilegan úrskurð landshöfðingjans,
4. Að allir reikningar verksmiðjunnar, bæði fyrir stofnunarkostnaði og árlegum
kostnaði, séu endanlega úrskurðaðir af landshöfðingja, eftir að þeir hafa verið
endurskoðaðir af 2 mönnum, og nefni landshöfðingi annan þeirra, en hinn sé
kosinn af hluthöfum, og að gefa skuli aðalfundi hluthafa tækifæri til að láta
uppi álit um reikningana og um tillögur. endurskoðunarmanna.
5. Að landshöfðingi skipi forroann stjórnarnefndarinnar og enn fremur svo marga
af meðlimum stjórnarnefndarinnar, er samsvarar eign landssjóðsf hlutaupphæð
félagsins.
4. gr.
Stjórnin annast um, að samin sé í einu lagi skýrsla um rannsóknir þærog
áætlanir, er nefndar eru i 1. gr., og skal hún prentuð bæði á dönsku og islenzku
og henni útbýtt á íslandi og i Danmörku.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi sama dag sem þau eru staðfest.
Nd.
37. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar á Flatey á Skjálfandaflóa. Flutningsm. Pétur Jónsson.
Á Flatey á Skjálfandaflóa skal vera löggiltur verzlunarstaður.
Ed.
38. Breytingartillaga
við frv. til laga um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands.
Frá Kristjáni Jónssyni, Hallgrfmi Sveinssyni, J. Jónassen.
1. Fyrir: „Hjónavfgsla — kosti“, komi:
Áður en hjónavfgsla má fara fram, skal lýsa hjúskaparáformi hjónaefnanna
at prédikunarstól við hámessu á sunnudegi i sóknarkirkju brúðarinnar að
minsta kosti 3 vikum fyrir vigsludag.
2. Orðið „þó“ i öðrum lið frumvarpsins falli burt.
£d.
3g. BreytingartiHögur
við frv. til laga um dag- og næturbendingar á isl. skipum í sjávarháska o. s. frv.
Frá Hallgrimi Sveinssyni, Krisljáni Jónssyni, J. Jónassen.
1. Við 1. gr. 3. málsgrein i 2. linu: orðin „það á“ falli burt.
2. Við 1. gr. næstsiðustu lfnu: i stað „biðið“ komi: beðið.
3. Við 2. gr. fyrri málsgrein, i siðustu linu: orðin „er það“ falli burt.
Nd.
4o. Frumvarp
tillaga um framfærslurétt þurfamanna, Flutningsm, Sighv. Árnason.
24*
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1. gn
Hver sá, sem hér eftir verður þurfamaður, skal hafa framfærslurétt í þeim
hreppi eða bæjarfélagi, sem hann á aldrinum frá 16 til 60 ára hefir löglega dvalið lengst f, án þess að hafa þegið óendurgoldinn styrk af fátækrafé, sem sé að
minsta kosti 3 ár, hvort þau hafa verið samfleytt eða ekki, og hafi hann dvalið
jafn lengi f öðrum hreppi eða bæjarfélagi eða fleirum, þá hafi hann þar jafnan
rétt f þeim báðum eða öllum til framfæris.
Sú framfærsla f hreppi eða bæjarfélagi, til hverrar einn eða annar er nú
kominn eftir hingað til gildandi reglum, skal standa eftir sem áður óhögguð.
2. gr.
Gift kona heyri til framfærsluátthögum manns hennar, og einsþá hún er
ekkja orðin, þar til hún á sama hátt öðlast aðra nýa.
3. gr.
Skilgetin börn yngri en 16 ára fylgi átthögum föðurins, en óskilgetin átthögum móðurinnar.
4. gr.
Nú hefir maður ekki áunnið sér framfærslurétt samkv. i. gr., skal hann þá
hafa rétt til framfæris þar, sem móðir hans átti lögheimili, þegar hann fæddist.
5. gr.
Hér með er úr lögum nurain 6. gr. reglugjörðar um fátækramálefna lögun
og stjóm frá 8. jan. i834 og opið bréf frá 6. júlf i848, svo og önnur lagaákvæði
sem koma f bága við lög þessi.
Ed.
4i. Frumvarp
til laga um breyting á lögum 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla.
Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.
Staðarsókn f Súgandafirði f Vestur-ísafjarðarprófastsdæmi skal vera sérstakt
prestakall. Brauði þessu leggjast 3oo kr. úr landsjóði.
Nd.
42. Frumvarp
til laga um ákvörðun verzlunarlóðarinnar f ísafjarðarkaupstað.
Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.
Svæði það, sem reisa má á verzlunarhús í ísafjarðarkaupstað, er alt kaupstaðarsvæðið fyrir neðan hinn nýja veg, er lagður hefur verið úr Krók suður f
Bug, að götu þeirri, er þar gengur upp úr kaupstaðnum.

Ed.
43. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl.
Nefnd sú, sem sett hefir verið til þess að rannsaka og ibuga frumvarp
það, sem stjórnin hefir lagt tyrir alþingi, til laga um meðgjöf með óskilgetnum
börnum, lætur svolátandi álit sitt uppi um þetta mál.
Bæði yfirvöld og sveitarstjórnir hafa fundið til þess, hve örðugt og um
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svifamikið það væri, að framfylgja lögum 24. janúar 1890, um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl., eins og ýmsir úrskurðir, sem prentaðir eru i Stjórnartíðindunum, sýna, og vill nefndin sér í lagi benda á landshöfðingjaúrskurð 13.
desbr. 1898, sem staðfestir amtsúrskurð 23. apríl 1897 (Stjórnartíðindi 1898, B.
bls. 249—251).
Það má því segja, að frumvarp þetta sé beinlinis nauðsynleg
réttarbót.
Nefndin hefir yfirleitt getað fallist á frumvarpið, en hefir samt fundið
ástæðu til að gjöra ýmsar efnisbreytingar, sem henni þóttu við eiga, eftir því,
hvernig til hagar hér á landi, og sem lúta að því, að gjöra þær lagareglur, sem
fara skuli eftir, sem óbrotnastar.
Jafnframt höfum vér fundið ástæðu til, að
laga orðfærið á aumum ákvæðum frumvarpsins, og koma 4. og 7. gr. þess fram
1 nýrri mynd.
Efnisbreytingarnar eru þessar:
Upplýsingar þær um barnsföður, sem eftir 1. gr. frumvarpsins eiga að
verá í meðlagsúrakurði, er stundum örðugt að fá, og gæti þetta leitt til þess, að
nokkur dráttur yrði á þvi, að slikur úrskurður yrði útgefinn; vér höfum því álitið
það nægja, að tilgreindar séu upplýsingar um framfærslusveit barnsföðurins, þó
að eins ef unnt væri. Vitanlega mun amtmaður setja í úrskurði sína allar þær
upplýsingar, se.n fyrir hendi eru, um barnsföðurinn.
I 2. gr. frumvarpsins er bætt orðunum »ef þörf gjörist«, og er greinin
þá alveg eins og hún er í lögunum 24. jan. 1890.
Fyrirmælunum i 3. gr. um skyldu ekkju barnsföður til þess að greiða meðlög
með óskilgetnum börnum hans, — eigi að eins með þeim, sem fædd eru fyrir
hjónabandið, heldur og með þeim, sem getin eru fyrir það, — hefir nefndin
breytt, svo þau eru orðin eins og þau áður voru, og hefir fyrir sér, að þau
fyrírmæli séu eðlilegri og umsvifaminni, en ákvæði stjórnarfrumvarpsins.
Nefndin ræður til að 5. gr. frumvarpsins sé slept. Akvæðið þar um
»normal« meðlag er eigi nauðsynlegt hér á landi, og er að áliti nefndarinnar
að eins til þess, að valda umsvifum.
Nefndinni hefir þótt við eiga að skifta 6. gr. frumvarpsins í 2 greinar,
og hefir hún gjört þá efnisbreytingu á henni, að ákvæðinu er slept ura, að lýsa
megi eftir barnsfeðrunum. Fólksfjöldinn hér á landi er eigi svo mikill, að yfirvaldið þurfi að lýsa eftir barnsfeðrum, sem eigi fara huldu höfði, enda er ekki
til hér neitt blað, sem slikar eftirlýsingai yrðu látnar í, svo gagn yrði að.
Nefndin hefir að endingu breytt 7. gr. frumvarpsins að orðalaginu til, og
leyfir sér að leggja það til, að hin háttvirta þingdeild fallist á það, með þeim
breytingum og leiðréttingum, sem nú skulu taldar.
1. gr. verði á þessa leið:
»í yfirvaldsúrskurði þeim, er gjörir barnsföður að skyldu að greiða meðlag með óskilgetnu barni sinu, eða þar sem meðlagsskyldan er staðfest, skulu
vera upplýsingar um framfærslusveit hans, ef unt er«.
Við 2. gr.:
Fyrir aftan orðin »fyrir hana, og« verði bætt inn i: »ef þörf gjörist«.
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Við 3. gr.:
í stað orðanna «hinn dáni gjalda skyldi« komi: »hinn dáni skyldi gjalda«
í stað orðsins »fram« (í sömu línu) komi: «til skiftaráðanda«.
I stað orðsins »gelur« (í 6. línu) komi orðið: »fædd«.
4. gr. orðist á þessa leið:
>Sé barnsfúlga, sem föður óskilgetins barns erskylt að borga samkvæmt
úrskurði amtmanns eða sættargjörð, staðfestri af honurn, eigi greidd á réttum gjalddaga, og eigi móðir þess rétt til framfærslu hér á landi, þá er henni heimilt, ef
skilyrði þau eru fyrir hendi, er síðar getur um, að krefjast þess munnlega eða
bréflega af löggreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, er hún dvelur í, að meðlagið, en eigi nema fyrir siðasta árið, verði greitt henni af sveitarfé, án þess það
verði talið henni veittur sveitarstyrkur. Beiðninni skal fylgja vottorð um það
frá sveitarstjórninni í dvalarsveit hennar, að hún sé eigi svo efnum búin eða hafi
þá atvinnu, að hún sé sjálf fær um að annastsvosem vera ber framfærslu barnsins og uppeldi, og ennfremur löglega birtur úrskurður amtmanns um barnsfúlguna, eða löglega birt sættargjörð, staðfest af honum, og lifsvottorð barnsins, og
skal hún jafnframt láta þær upplýsiugar i té um dvalarsveit og framfærslusveit
barnsföður, er hún er fær um.
Nú þykir lögreglustjóra það liklegt, eftir að hann hefir rannsakað raálið,
að barnsfaðir sé dáinn eða farinn úr landi, og visar hann þá beiðninni aftur. Að
öðrum kosti krefur hann barnsföður um meðiagið fyrir miiligöngu dvalarsveitar
hans, ef kunnugt er þegar orðið um hana. Náist eigi borguu raeð þessu móti,
eðaséókunnugt um dvalarsveit barnsföður, er dvaiarsveit móður barnsins skyld
til þess, undireins og henni hefir verið gjört aðvart um þetta, að greiða henni
meðlagið fyrirfram, en lögreglustjóri gjörir jafnframt nauðsynlegar ráðstafanir til
þess að innheimta það Þegar meðlagið er borgað af sveitarfé, skal afplánun
að lögum því að eins eiga sér stað, að framfærslusveit barnsföður beiðist þess.
Nú revnist meðlagið ófáanlegt, af því að barnsfaðir hefir eigi getað borgað, eða eigi hefir verið hægt að hafa upp á honum, og skal þá sveitarstjórninni
í þeirri sveit, sem greitt hefir meðlagið fyrir fram, þegar i stað skýrt frá þessu,
og meðlagið skal síðan talið sveitarstyrkur til handa barnsföður frá þeirri sveit,
og fer um endurgjald á honum eftir ákvæðum fátækralaganna.
Nú hefir meðlagið hvorki verið innheimt né afplánað, fyrir því að eigi
hefir orðið haft upp á barnsföður, eða hann hefir komist undan lagaaðförum, og
er þá sveit þeirri, er eigi hefir fengið styrk sinn endurgoldinn, heimilt, er hann
síðar kemur fram, að ganga að honum að lögum, ef eigi er um seinan, að þvi
er meðlagið snertir, og ennfremur beita við hann lögum 4. nóvbr. 1887, um sveitarstyrk og fúlgu.
ö. gr. falli niður.
6. gr. skiftist i 2 greinir, þannig, að ö. gr. nái yfir 2 fyrstu málsliðina,
en 6. gr. yfir þriðja málsliðinn.
I ö. gr. komi i stað orðanna »æðra yfirvalds* orðið »amtmanns«.
Ur 6. gr. fellur burt niðurlagið frá orðunum: »og eins er lögreglustjóra o. s. frv.«.
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7. gr. orðist á þessa leið:
Lög þessi öðlast gildi 1. mai 1900, og falla þá úr gildi iög 24. janúar
1890, um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl. Þó koma ákvæði nefndra laga
til greina utn meðlög þau, sem fallin eru i gjalddaga fvrir 1. maí 1900, ef beiðni
om borgun á þeim er komin til dvalarsveitar eða framfærslusveitar barnsföður
fyrír nefndan dag.
í efri deild alþingis 10. júli 1899.
Kristján Jónsson
J. Havsteen
Jón Jónsson.
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Nd.

44.

Frutnvarp

til laga um dag- og næturbendingar á íslenzkum skipum í sjávarbáska og um ráðstafanir,
er skip rekast á (eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed.)
1. gr. Með konunglegri tilskipun má fyrirskipa dag- og næturbendiugar fyrír
islenzk sbip, er í sjávarháska eru stödd.
Útgerðarmenn skipa, er eigi eru útbúin bendingatilfærum þeim, er skipað er fyrir
um í slíkri tiiskipun, sæta sektum, alt að 200 kr.
Sömu refsing sætir sá skipstjóii, er notar eða sýnir bendingar þessar á þann hítt,
er skipum er boðið að gera í sjávarháska, án þess að gild ástæða hafi til þess verið, og
er hann auk þess skyldur að greiða þeim skaðabætur, er beðið hafa tjón af slíkri vanbrúkun.
2. gr. þá er skip rekast á, er hvor skipstjóra skyldur til, að svo miklu leyti
sem það er hættulaust fyrir skip hans, skipsböfn og farþega, að veita hinu skipinu, skipshðfn og farþegum alla þá hjálp, sem i hans valdi stendur og nauðsynleg er til að
koma þeim úr þeirri hættu, er af árekstrinum leiðir, og skýra sipstjóra þess frá nafni
skipt síns og heimili og frá þeim stað eða höfn, er það kemur frá og ætlar til.
Skipstjóri sá, er eigi hlýðir fyrirmælum þessum án gildrar ástæðu, skal talinn
sekur i árekstrinum, nema annað sannist, og sætir fangelsi eða sektum, ekki lægri en
100 kr.
3. gr. Mál um hegning fyrir brot á lögum þessum skal fara með sem almenn
lögreglumál. Sektirnar renna í landssjóð.
Nd.

45.

Frumvarp

til laga um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands (eins og það var
samþykt við 3. umr. Ed.).
Áður en hjónavígsla má fara fram, skal lýsa hjúskaparáformi hjónaefnanna af
prédikunarstól við hámessu á sunnudegi i sóknarkirkju brúðarinnar að minsta kosti 3
vikum fyrir vlgsludag.
Undanþágu frá hjúskaparlýsingu má fá með konunglegu leyfisbréíi.
Nd.
46. Frumvarp
til laga um breyting á 48. gr. í tilskipun 4. maí 1872 um sveitastjórn á Islandi (eins
og það var samþykt við 3. umr. í Ed.j,
Ámtmaðurinn í suður- og vesturamtinu getur, ef amtsráð vesturamtsins leyfir, ákveðið, að fundir þess séu haldnir á amtmannssetrinu í Reykjavík.
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Nd.
47. Frumvarp
til laga um breyting á og viðauka við reglugjörð um fátækramálefni 8. jan. 1834, 0. fl.
(eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.).
1. gr. Hver maður skal eiga rétt til framfærslu í þeim hreppi eða pví bæjarfélagi, þar er hann heíir síðast dvalið 1 ár búsettur, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang eftir 16 ára aldur, svo framarlega hann eigi hefir hin síðustu 3 ár þegið sveitarstyrk, sem er óendurgoldinn
2. gr. Hver sá maður, karl eða kona, er á hinum síðustu 5 árum hefir þegið
sveitarstyrk, og ekki endurgoldið hann, má ekki giftast, nema því að eins, að sveitarstjórnin þar, sem karlmaðurinn er sveitlægur, gefi samþykki sitt til þess.
3. gr. Hreppur sá eða bæjarfélag, þar er þurfamaður dvelur, sem beiðist sveitarstyrks, skal, ef styrkurinn álízt nauðsynlegur, veita þurfamanninum fátækrastyrk eða
framfærslu til bráðabirgða, þótt hann sé þar eigi sveitlægur, þangað til hann getur fengið nauðsynlegan styrk frá framfærsluhreppi sfnum.
þá er þurfamanni er veittur sveitarstyrkur, sem sveitarstjórnin vill fá endurgoldinn frá framfærsluhreppi hans, skal hún láta sýslumann eða hreppstjóra yfirheyra
þurfalinginn fyrir vottum, til að fá skýrslu um þessi atriði;
a, nafn, aldur, fæðingarheimili og fæðingarstað þurfalingsins; sé þurfalingurinn giftur
eða hafi verið giftur, skal skýra frá þvi, hvar og hvenær hann bafi gifst.
b, æfiferil hans efiir 16 ára aldur, og sérstaklega hvar hann bafi síðast átt lögheimili
um eins árs tíma.
c, hvoit og hvenær og hvar hann hafi þegið sveitarstyrk á síðustu 5 árum, og hvort
bann sé endurgoldinn.
d, heimilisástæður og hag þurfamannsins yfir höfuð, og hvers vegna hann sé orðinn
þurfandi.
Sé skýrslan gefin fyrir sýslumanni, skal hún tekin í rétti. Taki hreppstjóri
skýisluna, skal hún vera skrifleg, og undirskrifuð af honum og vottunum og þurfamanninum, ef hann er skrifandi; að öðrum kosti handsalar hann nafn sitt undir hana.
4. gr. Sé skýrsh sú, sem ræðir um í næstu grein á undan, eigi tekin á löglegan
hátt, áður en styrkur er veittur, svo framarlega að þess hefir verið kostur, missir hlutaðeigandi sveitarfélag tilkall til endurgjalds á honum.
5. gr. Nú er sveitarstyrkur veittur þurfamanni samkvæmt 3. gr., og skal þá
sveitarstjórnin, áður en mánuður er liðinn frá styrkveitingunni, senda sýslumanni eða
bæjaifógeta áskorun um, að rannsaka svo fljótt, sem við vérður komið, hvar þurfalingurinn sé sveitfastur, svo fraroarlega þetta eigi þegar er fullvíst. f»á skal sveitarstjórnin
og krefjast þess, að styrkurinn sé enduigoldinn af framfærslusveitinni. Jafuframt skal
einnig send skýrsla sú, sem um er rætt í 3. gr. Vanræki sveitarstjórnin án brýnna orsaka að gjöra það, er fyrir er mælt í þessari grein, missir hrepps- eða bæjarsjóðurinn
rétt til endurgjalds á hinum veitta styrk.
6. gr. þegar gjörð er fyrirspurn til sveitarstjórnar um það, hvort hún kannist
við framfærslurétt þurfalings í hreppi sfnum eða bæjaifélagi, skal sveitarstjórnin, áðuren
4 vikur eru liðnar frá því fyrirspurnin barst henni til handa, senda blutaðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta svar sitt upp á hana. Vanræksla í þessu efni skal varða hreppsnefnd sektum eftir dómi, og á hið opinhera sókn á máli út af broti því.
7. gr. Dvalarsveit og framfærslusveit manns þess, er þegið hefir sveitarstyrk,
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hafa hvor um sig rétt til að krefjast pess, að purfalingurinn sé fluttur purfamannaflutningi á framfabrsluhrepp sinn.
8. gr. purfaling má eigi flytja fátækraflutningi úr einum hreppi í annan, nema
áður sé sannað, hvar hann eigi framfærslurétt, annaðhvort með yfirlýsingu hreppsnefndar
eða- bæjarstjórnar peirrar, er hlut á að máli, eða með úrskurði yfirvalds.
9. gr. Nú á purfalingur að flytjast til framfærslusveitar sinnar, ogskal pásýslumaðar eða bæjarfógeti gefa honum vegabréf, er sýni, frá hverri sveit og til hverrar sveitar hann skal fluttur, svo og hve margt fólk er í flutningnum, ef um fleiri en einn er
að ræða. • Skulu nöfn peirra og aldur tilgreint.
10. gr. Dvalarsveit eða framfærslusveit purfalings annast flutning hans; koma
pœr sér saœan um, hvor peirra skuli framkvæma hann; en náist eigi samkomulag um
pafí,' getur dvalarsveitin ein annast flutninginn.
Flutningurinn byrjar hjá hreppstjóra eða bæjarfógeta í dvalarsveitinni, ogendar hjá
hieppstjóra. eða bæjarfógeta í framfærslusveitinni.
11. gr. þurfamaun skal flytja svo beina leið, sem verður, hvort sem flutningurinn fer fram landveg eða sjóveg; svo skal haga flutningi purfalings, að lífi hans og heilsu
séi eigi í hættu stofnað.
12. gr. Eigi má flytja purfaling fátækraflutningi, ef hinn veitti sveitarstyrkur
nemur eigi meiru en 100 kr., nema pví að eins, að bersýnilegt sé, að purfamaðurinn sé
kominn í stöðugt sveiUrframfæri.
'
18. gr. Af kostnaði við flutning purfamanns ber dvalarsveitin | hluta, en framfærslusveitin £ hluta; skal kostnaðurinn greiddur til bráðabirgða úr sjóði pess breppseða
bæjarfélags, sem annast flutninginn.
14. gr. Af tekjum hreppsjóðs eða bæjarsjóðs skal hreppsneínd eða bæjarstjórn
árlega leggja í aðaldeild Söfnunarsjóðs íslands sem eign hreppsins eða bæjarfélagsins
1—4^, eftir pví sem hreppsnefndin eða bæjarstjórnin sjálf ákveður.
Vextir af innlögunum leggjast óskertir við höfuðstólinn, pangað til peir árlega
nema helmingi hærri upphæð en hreppurinn eða bæjarfélagið hefír frá upphafi lagt 1
sjóðinn að meðaltali ár hvert. TJpp, frá pví greiðist helmingurinn af ársvöxtuúum í
breppssjóðinn, en hinn helmingur vaxtanna legst við böfuðstólinn. Sömuleiðis getur hreppurinn eða bæjarfélagið, sem f hlut á, frá sama tíma hætt að greiða f Söfnunarsjóðinn
tillag samkvæmt upphafi pessarar greinar.
15. gr. Ákvæði pau í Reglugjörð fyrir fátækramálefna lögun og stjórn fyrst um
sin& á íslandi, 8. jan. 1834, Opnu bréfi 6. júli 1848, um breyting á 6. gr. í nefndri
reglugjðrð, og Opnu bréfi 17. apríl 1868 um purfamannaflutningskostnað, sem koma í
bága við lög pessi, skulu úr gildi numin.
16. gr. Lög pessi öðlast gildi 12 mánuðum eftir að birt hefir veríð f Stjórnartiðindunum, deildinni B, að pau hafi hlotið staðfestingu konungs.

Ed.
48. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar við Norðurfjörð f Strandasýslu (eins og pað var
sampykt við 3. umræðu íNd.).
Við Norðurfjörð í Árneshreppi f Strandasýslu skal vera löggiltur verzlunarstaður.
25
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49.

Frumvarp

tíl laga nm kenslu í lærða skólanum i Reykjavík og í gagnfræðaskólanum á MöðruvöUum.
Flutningsmenn: Jón Jakobsson og Sigurðui Stefánœon.
1. gr. Gagnfræðakenslu skal koma á í lærða skólanum í Reykjavík, og skalsvo
tíl hagað, að hún sé neðra kenslustíg í skólanum, en lærða kenslan hið efra. í gagnfræóadeildinni, er nær yfír 3 neðstu bekki skólans, skulu kendar pessar námsgreinir;
Islenzka, danska, enska, saga, stærðfræði, náttúrufræði, eðlisfræði, landafræði, söngur,
dráttlist og leikfími. í efri deildinni, er nær yfir 3 efstu bekki skólans, skulu pessar
námsgreinir kendar: íslenzka, danska, enska, saga, eðlisfræði, latína, pýzka, frakkneska,
stærðfræði, guðfræði, söngur og leikfími.
2. gr. Við bekki pá, er nú eru i gagnfræðaskólanum á Möðruvöllum, skal bætt
einum bekk, svo að kenslan í peimskóla samsvari að öllu leyti kenslunni í prem neðstu
bekkjum Reykjavikur lærða skóla.
3. gr. Skipa skal við Reykjavíkur lærða skóla 1 yfirkennara, en við Möðruvallaskólann 1 kennara. Yfírkennarinn fær 3200 kr. í árslaun, og kennarinn við Möðruvallaskólann, sem verður annar kennari, 2000 kr. i árslaun.
4. gr. Kenslugreinir í Möðruvallaskólanum skulu vera hinar sömu og taldar
eru í gagnfræðadeild lærða skólans í Reykjavík í 1. gr.
5. gr. Landshöfðingi semur reglugjörð fyrir skóla pessa og sér um, að fyrirkomulag pað, sem lög pessi skipa fyrir, kdmist á svo fljótt, sem unt er.
pegar pað er
komið á, geta iærisveinar peir, sem tekið hafa burfararpróf úr Möðruvailaskóla, gengið
próflaust í 4- bekk Reykjavikur lærða skóla.

Nd.
50. Frumvarp
til laga um tugamál og tugavog. Frá Jóni Jenssyni og Olafi Briem.
1. gr. Frumeining lengdarmálsins er hinn franski metri. Kilometri er
1000 metrar. Hektometri er 100 metrar. Einn metri er 10 decimetrar, 100
centimetrar og 1000 millimetrar.
Frumeining flatarmálsins er ferhyrningsmetrinn. Einn ari er 100 ferhyrningsmetrar. Einn hektari er 100 arar.
Frumeining rúmmálsins er teningsmetrinn. Einn litri er ^fiooo teningsmetri. Einn hektolitri er 100 litrar. Einn litri er 10 decilitrar og 100 centilitrar.
Frumeining vogarinnar er kilogrammið (kilo). Eitt kilogramm er 1000
grömm. Eitt hektogramm er 100 grömm. Eitt gramm er 10 decigrömm, 100
centigrömm og 1000 milligrömm. Ein smálest (ton) er 1000 kilogrömm.
2. gr. Frá 6. júni 1901 skal eingöngu hafa tugamál og tugavog við
útreikning á öllum opinberum gjöldum. Frá sama tima og tíl ársloka 1902 má
hafa tugamál og tugavog manna á milli, þegar hlutaðeigendur koma sér saman
um það. Eftir árslok 1902 skal eingöngu haia tugamál og tugavog bæði við
mælingar og 1 viðskiftareikningum verzlunarmanna, með þeirri einni undantekningu, sem tilnefnd er i 6. gr.
3. gr Hlutfallið milli máls og vogar, er nú gildir, og tugamáls og tugavogar skal reikna þannig:
1 mila.............................
7,5 kllometrar
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1 fet...................
0,31385 metrar
1 ferhyrningsalin .
0,394 ferhyrningsmetrar
1 dagslátta (vallar-)
31,914 arar
1 pottur . . •. .
0,9661 litrar
1 pund ...................
0,5 kilogrömm
Við aðflutningsgjald og útflutningsgjald til landssjóðsins skal þó 1 pottur reiknast
1 litri, 1 sildartunna (108 pottar) 104 litrar, 1 venjuleg lagartunna (120 pottar)
116 litrar, og 1 öltunna (136 pottar) 131 litri.
4. gr. Eonungur skipar nákvæmar fyrir um það, sem með þarf út af
lögum þessum.
5. gr. Brot gegn 2. gr. i lögum þessum varða sektum til landssjóðs frá
10 kr. til 100 kr., að þvi leyti sem eigi liggur þyngri hegning við þeim eftir
öðrum lögum. Málin skal fara með sem opinber lögreglumál.
6. gr. Allar þær ákvarðanir, er fara i bága við lög þessi, falla úr gildi
jafnskjótt og þær geta eigi samrimst þeim.
Lög þessi snerta þó eigi tilskipun um skipamælingar, dags. 25. júni 1869,
og ákvarðanir þær, sem standa i sambandi við hana.
Ed.
51. Breytíngartillaga
við frumv. til laga um breytingu á lögum 27. febr. 1880 um skipun prestakalla (41), frá Þork. Bjarnasyni.
í staðinn fyrir »300 kr.« komi: 500 kr.
Ed.
52. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um viðauka við og breyting á tilskipun 5. jan
1866 um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á íslandi, og tilskipun 4. marz
1871 um viðauka við tilskipun þessa.
Vér, sem hin háttvirta efri deild hefur kosið 1 nefnd, til að ifluga mál
þetta, höfum rætt það vandlega, og komist að þeirri niðurstöðu, að frumvarpið
væri til stórra bóta, .einkum 1. gr. þess, sem veitir amtmönnum rýmra vald
heldur en eldri lög gjöra, og virðist nauðsynlegt, þar sem fjárkláðinn er kominn
yflr eins mikinn hluta landsins og nú er raun á orðin.
Vér höfum að eins gjört eina breytingu við frumvarpið, nefnilega við
1. gr. þess, til að taka af öll tvímæli um það, að amtmenn hefðu heimild til að
fyrirskipa fleiri en eina skoðun og eina böðun á sauðfé á stærri eða minni
svæðum i ömtum sinum, ef óttast mætti, að á þeim svæðum kynni kláði að
dyljast; því að full reynsla er fyrir því og staðbæfing dýralækna, að eitt bað
dugi alls ekki til þess, að lækna kláðasjúkt fé til hlitar.
Vér ráðum þvi hinni háttvirtu deild til að samþykkja frumvarpið með
þeirri breyting við 1. gr., að i stað orðanna >almenna skoðun og böðun* komi:
almennar skoðanir og baðanir.
Efri deild alþingis 11. júli 1899.
J. Havsteen
Þorkell Bjarnason
formaður og framsögumaður.
skrifari.
Guttormur Vigfússon.
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53. Tiflaga
til þingsályktunar. Frá Einari Jónssyni.
Alþingi ályktar, að skora á stjórnina, að láta útlendan verkfræðing rannsaka á kostnað landssjóðs, hve mikið muni kosta, að byggja höfn við Lagarfljótsós, og hvort það muni dýrara en að leggja akveg frá Reyðarfirði yfir Fagradal
að Egilsstöðum, eða hve miklu dýrara það mundi verða. Skal hann eigi að eins
meta kostnaðinn við hafnargerðina og vegarlagninguna, heldur og áætla, hvort
muni hafa meiri viðhaldskostnað í för með sér.
Nd.
54. Nefudarálit
i málinu: Fruravarp til laga um viðauka við lög 13. april 1894 ura vegi.
Vér undirskrifaðir, er háttvirt neðri deild alþingis kaus til að ihuga ofangreint fruravarp, látum uppi það álit, vort, að vegalagning sú á kostnað landsjóðs,
er þar ræðir um, sé í alla staði fullkomið nauðsynjamál fyrir landshluta þann,
er í hlut á, Mýra- og Snæfellsnessýslur.
Undirbúningur málsins og ástæðurnar fyrir nauðsyn þess er hvorttveggja
ljóst og greinilega framsett i bréfi sýslunefndarínnar i Mýrasýslu dags. 10. maí
f. á. til amtsráðsins í Vesturamtinu, er nefndin hefir haft fyrir sér, og í athugasemdum stjórnarinnar við frumvarpið sjálít, og þykir nefndinni því óþarfl að
endurtaka þetta hér, þar sem deildarmönnum heflr gefist og gefst enn kostur á
að kynna sér áðurgreint erindi sýslunefndarinnar í Mýrasýslu, auk þess sem
málið er alþingi kunnugt frá árinu 1895, þó það horfði þá talsvert öðruvisi við.
Þá var gert ráð fyrir að vegurinn yröi áframhald af þjóðveginum firá
Arnarholti og fylgdi fjöllum vestur eftir, likt og sýsluvegurinn liggur nú. Þávar
og ætlast til að sýsluvegurinn allur frá Arnarholti til Stykkishólms yrði gerður
að reglulegum þjóðvegi, og viðhald hans þvi kostað af landsjóði.
Nú er aftur í frumvarpi stjórnarinnar kveðið svo á, að Borgarnes skuli
vera syðri endastöð vegarins og liggja þaðan miðlínis vestur Mýrasýslu um
Langárfoss og Brúarfoss, sem verður að álitast margfalt hentugra og kostnaðarminna. Svo er og ætlast til nú, að sýsluvegasjóðir hlutaðeigandi sýslna kosti
viðhald hins nýja vegai, jafnóðum og hann verður lagður, og stendur þetta atriði i sambandi við það, að landstjórnin vill ekki taka hinn umrædda veg í tölu
reglulegra þjóðvega.
Að visu þykist nefndin sjá fram á, að viðhald hins nýja vegar verði
hlutaðeigandi sýslufélögum allerfitt, en vill þó ekki koma með neina breytingaruppástungu við þá ákvörðun, með þvi hún verður hins vegar að telja stórmikið
unnið fyrir hin fátæku sýslufélög, er hér ræðir um, með sjálfri lagningu vegarins á kostnað landsjóðs.
Nefndin leggur því einhuga til, að frumvarp stjórnarinnar verði samþykt
óbreytt.
Alþingi 11. júlí 1899.
Jens Pálsson,
Sigurður Gunnarsson,
Guðjón Guðlaugsson.
formaður.
skrifari og framsögum.
Halldór Danielsson. Eirfkur Gislason.
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Nd.
55. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til laga um afhending lóðar til vitabyggingar o. fl.
Vér undirritaðir, er hin háttvirta neðri deild alþingis hefir kosíð i nefnd
i máli þessu, höfum rætt málið á nefndarfundum, og komist að þeirri niðnrstö&u,
áðfrumvarp þetta sé orð i tima talað, þar sem vitar fara si-Qölgandi bér á landi,
ctg við efni þess höfum vér ekkert að athuga, enda er frumvarpið að kalla x»rö; rétt þýðing á dönskum lögum um sama efni. Vér höfum því ekki fundið ástæðu
til, að stínga upp.á efnisbreytingum á frumvarpinu, en að eins gjört nokkrar
• orðabreytingar við það. Leggjum vér þvi til, að deildin samþykki frumvarpið
imeð þessum breytíngum:
við 1. :gr. í stað fyrri málsgreinar greinarinnar komi:
Hverjum tnanni er skylt að láta af hendi, gegn hæfílegu endurgjaJkii,
lóð eftír þörfum til vitastæðis, undir íveruhús og til jarðnæðis handa .
vitagæzlumönnum, til vega í þarflr vita, o. fl.
við 2. gr. í stað orðaona: »hann ákveður hvaða réttindi*, og greinina út, komi:
Haon getur og ákveðið, að kvaðir skuli lagðar á sama hatt gegn
endurgjaldi á landið umhverfis víta, um húsabygging þar og þvi aun
likt, ef kvaðir þær þykja nauðsynlegar vegna vitanna eða þess, er
þeim til heyrir.
Neðri deild alþingis 12. júli 1899.
Jón Jensson
Halldór Daníelsson
formaður og frarasögum.
skrifari.
Þórður Guðmundsson.

Nd.

56.

Frumvarp

til laga um frióun á Hallormsstaðarskógi.
Flutningsmenn: Jón Jónsson, þm. A.-Skaftf., Sigurður Gunnarsson, þm. S.-M.
1. gr. Jðrðin Hallormsstaður í Suður-Múlasýslu með kúgildum þeim, er 'nenni
fylgja og itaki hins fyrverandi þingmúlaprestakalls i Hallormsstaðarskcjgi,
skal vera landssjóðseign og liggja undir Skriðuklausturs-umboð.
2. gr. Amtsráð Austuramtsins skal hafa yfirumsjón með byggingu og ábúð .Hallormsstaðar, skipa fyrir um meðferð á skóginum og semja tillögur um eftirgjald eftir jörðina, er landshöfðingi ákveður siðan.
3. gr. Prestinum til Vallanesprestakalls skal endurgoldinn tekjumissir sá, er af
lögum þessum leiðir, með þvi að gjald það til landssjóðs, að upphæð 1000
kr. áári, er samkvæmt 1. gr. laga 27. febr. 1880 greiðist frá prestakallinu,
færist niður i 760 kr.
í'
*Ed.
57. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar að Suðureyrarmölum i ísafjarðarsýslu {eins
■ogþað var samþykt við 3. umr..l Nd.).
Að Suðureyrarmölum i Súgandafirði i ísafjarðarsýslu skál vera löggfttur
verzlunarstaður.
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Ed.
58. Neftidarálit.
um frumvarp til laga um verzlun og veitingar áíengra drykkja.
Nefnd sú, sem kosin var til að ihuga ofannefnt frumvarp, leyfir sér að
láta uppi álit sitt um málefni þetta þannig:
Nefndin álitur að i frumvarpi þessu sé farinn mjög heppilegur vegur til
þess að takmarka aðganginn að áfengisverzlun og tækka vinsölustöðunum. Sérstaklega skal það tekið fram, að verði frumvarp þetta að lögum, þá fær þingið
þvi fullkomlega framgengt, sem það ætlaðist til með lagafrumvarpi þvi, er það
samþykti 1897 um rétt kaupmannatil að verzla með áfengi, en ekki var staðfest
af stjórninni. í þessu frumvarpi eru ákvæði sett, sem gefa sveitarstjórnum rétt
til.að tálma því, að áfengisverzlanir komi upp, þar sem nú er ekki verzlaðmeð
áfengi, og einnig kaupstaðarbúum og hreppsbúum sama rétt, þegar um nýja veitingastaði er að ræða. Með þessu, og með þvi að ákveða hátt gjald fyrir leyfisbréf til áfengisverzlunar og leggja þar að auki hátt árlegt gjald á áfengisverzlanir, má telja algjörlega girt fyrir, að nýjar áfengisverzlanir komi upp, þar sem
nú er hætt að verzla með áfengi, og sömuleiðis á kauptúnum, sem hér eftir
kunna að verða löggilt. Stjórnin hefir þannig með frumvarpi þessu tekið fult
tillit til vilja alþingis 1897, og auk þess farið talsvert lengra i sömu stefnu, með
þvi að setja i frumvarpið ákvæði, er hijóta að leiða til þess, að fjöldi kaupmanna hætti áfengisverzlun.
Nefndin leyfir sér því að leggja til, að frumvarpið verði samþykt af hinni
háttv. efri deild alveg óbreytt i öllum verulegum atriðum. Það er að eins eitt
atriði, er meiri hluti nefndarinnar telur þurfa breytingar við, og er það ákvæðið i 5. gr. að þvi leyti, sem það snertir forstjóra eða starfsmenn kaupfélaga og
pöntunarfélaga. Úr þvi lög þessi eiga ekki algjörlega að banna mönnum að
panta áfenga drykki fyrir sjálfa sig og aðra, þá sýnist meiri hluta nefndarinnar það ósamkvæmni að banna það þessum mönnum, sem þó ekki geta skoðast
sem verzlunarmenn, heldur eingöngu verkamenn allra þeirra einstaklinga, sem i
félögunum eru, og því að sjálfsögðu ekki geta reiknað sér neinn ágóða af milligöngu sinni í þessu atriði fremur en öðrum.
Minni hluti nefndarinnar (Sigurður Jensson) leggur til að 5. gr. verði haldið óbreyttri, þvi að ef ákvæðið er ekki látið ná til forstjóra kaupfélaga og pöntunarfélaga, þá sýnist honum, að þar komi fram misrétti gagnvart innlendum
verzlunarmönnum, er kaupa leyfi til áfengissölu og borga árlegt gjald fyrirréttinn til þessarar sölu, þvi að hugsanlegt er, að pantanir þessara félaga á áiengum drykkjum verði í stórum stil, og standa þá kaupmenn og félögin ójafnt að
vígi i samkepninni, þar sem þau ekkert gjaid eiga að bera. Afieiðingin af þessu
yrði að likindum sú, að áfengisverzlunin kæmist i hendur útlendra kauptnanna,
er ekkert gjald greiddu í landssjóð, en hyrfi að mestu eða öllu úr höndum innlendra kaupmanna, er ekki sæu sér fært að standast hið háa gjald, er á áfengisverzlunina er lagt með lögum þessum.
Allar aðrar breytingar, sem nefndin leggur til að gjörðar verði á frumvarpinu, eru að eins orðabreytingar.
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Nefndin leyfir sér því að ráða hinni háttv. deild til að samþykkja frumvarpið með þessum breytingum:
1. Við 2. gr. í stað orðanna i 2. málsgrein: >Til þess að öðlast----------framvegis þarf« komi: þeir menn, sem vilja öðlast rétt til áfengisverzlunar, þurfa o. s. frv.
2. — — — Orðið >hlutaðeigahdi< falli burt á 4 stöðum í greininni.
3. — 3. gr. Orðið >hlutaðeigandi< falli burt á 2 stöðum í greininni.
4. — 5. gr. Orðin: >forstjóri eða annar starfsmaður kaupfélags eða pöntunarfélags« falli burt.
5. — 7. gr. Orðið >hlutaðeigandi< falli burt á 2 stöðum í greininni.
6. ------ — I stað orðanna: >Til þess að fá veitt leyfi og skilyrði sett þvf
viðvíkjandi* komi: Til þess að leyfið verði veitt og skilyrði &tt
fyrir því.
7. -------— í stað orðanna: >Ekki má veita leyfi þetta nema því fylgi
skylda til« komi: Hver sá, sem fær leyfi þetta, skal skyldur
til.
8. ------ — f stað orðanna: >Leyfisveitingin og skilyrðin skulu uppborin til«
komi: Leyfisveitingin og skilyrðin fyrir henni skulu borin upp
til.
9. — — — í stað orðsins: >hlutaðeigandi« komi: leyfishafa.
10. -------— í stað orðanna i enda greinarinnar: >er leyfið er veitt með«
komi: er leyfið er bundið.
11. — 9. gr. Orðið >hlutaðeigandi« falli burt.
12. -------— Aftan við greina bætist: >Afsal á rétti til áfengissölu skal lögreglustjóri tilkynna amtmanni«.
13. —13. gr. Orðin i enda greinarinnar: >en er svo á stendur, sem segir i
5. gr................. verzlun« falli burt.
í efri deild alþingis 12. júli 1899.
J. Havsteen
Sigurður Jensson
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Jón Jakobsson.

Nd.
59. Nefndarálit
i málinu: frumvarp til laga um brú og ferju á Lagarfljóti.
Nefnd sú, er sett hefir verið til að ihuga þetta mál, hefir auk ofannefnds
trumvarps tekið til ihugunar álitsskjal þessu máli viðvikjandi til ráðaneytisins
fyrir l^land frá herra Ingeniör Fr. Barth, sera stjórnin útvegaði samkv. tillögu
neðri deildar alþingis til þess að rannsaka brúarstæðin á Héraðsvötnum, Jökulsá
1 Axarfirði og Lagarfljóti. Álitsskjal þetta og meðfylgjandi uppdrættir og áætlanir virðist sérlega vel af hendi leyst, og berandi vott um, að alt sem þessum
brúarfyrirtækjum viðvikur, hafi verið nákvæmlega ihugað og langt um framar,
en vér höfum átt að venjast. Að því er snertir brú og ferju á Lagarfijót, sem
vér að þessu sinni eigum að segja álit um, föllumst vér fyllilega á tillögur hérra
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þess sem það er að öðru leyti álit vort, að' Lagarfljót sé sá farartálmi hér á landi, bæði sökum fólksfjölda umhverfis fljótið og annarar afstöðu,
sem nú liggi næst fyrir að yfirstíga. Þess vegna verður það vor
tillaga:
að samþykkja frumvarp stjórnarinnar um brú og ferju á Lagarfljóti óbreytt. —
Alþingi, 12. júlí 1899.
Einar Jónsson
Pétur Jónsson
formaður og framsögumaður.
skrifari.
Jón Jónsson, þm. Eyf.

BarthS, auk

Ed;

60. NefndaráliÉ

i málinu: Frumv. til laga um stofnun veðdeildar i iandsbankanum I Reykjavik.
Undanf&randi ár hefir það komið æ betur og betur i ljós, hve brýn þörf
er á þvi, að landsmenn geti fengið lán út á fasteignir með vægum afborgunarkostum. Landsbankinn heflr ekki getað fullnægt þessari þörf. Hann heflr að
visu lánað mikið fé gegn fasteignarveðum með þeim kostum, að flest lánin yrðu
endurborguö á fáum árum, en lántakendur hafa eigi getað fullnægt þessum afborgunarskilmálum vegna peningaeklu 4 landinu, sem raeðal annars stafar einkum af þvi, að flestar afurðir landbúnaðarins hafa stórum fallið í verði á siðari
árum. Hefír verðfall á Englandi á lifandi fé frá Islandi, vegna iunflutningsbannsins, orðið tilfinnanlegast, þvi að, áður en hannið komst á, var salan á Englandi
á liíandi fé héðan aðalpeningauppspretta landbænda.
Þeir, sem fengiö hafa lán i landsbankanum, hafa þvi siðari árin ekki
getað staðið i skilum með afborganir lánanna. Mikið af fé bankans er þess vegna
nú bundið í fasteignarveðslánum, sem fást ekki borguð, svo að hann getur ekki
nánda nærri gegnt sem vera ber störfum sinum sem vixilbanki, og vegna peningaskorts fást nú lán hvorki i bankanum né annarsstaðar.
Það er því auðsætt, að brýn nauðsyn ber til að ráða bót á þessu og
koma þvf til vegar, að landsmenn geti fengið lán út á fasteignir með löngum
afborgunartima.
Tilgangur frumvarpsins er að koma þessu til leiðar. Að vorri ætlun nær
frumvarpið þessum tilgangi méð fyrirkomulagi, sem er bæði kostnaðarminna og
óbrotnara en auðið væri á annan hátt, t. d. með sérstakri lánsstofnun.
Fyrsta skilyrðið fyrir, að tilgangi frumvarpsins verði náð, er, að veðdeildin fái nóga peninga til lánanna, en aðalskilyrðið fyiir þvi, að þeir fáist, er
aftur þaö, að skuldabréf veðdeildarinnar nái áliti og fullkomnu trausti, eigi að
eins hér á landi, heldur og sérstaklega erlendis, til þess að peningamenn innanlands og utanverji peningum sínum til að kaupa þau, fremur en koma peningumsínum á vöxtu áannan hátt, með öðrum orðum, til þess aö skuldabréfin
seljist með ákvæðisverði. Það er þvi aðalatriði i þessu máli, að búa svo um
hnútana, að skuldabréf veðdeildarinnar nái fullkomnu trausti og haldi því, enda,
er lögð áherzla á þetta i frumvarpinu, með ýmsum ákvæðum, svo sem með því,
að öll upphæð skuldabréfanna megi ekki fara fram úr sexfaldri upphæð trygg-
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ingarfjárins og varasjóðs samtals (5. gr.), með því að ákveða innlausn skuldabréfanna (12. gr.), gera lánin sem tryggilegust fyrir veðdeildina, o. s. frv.
Vér föllumst þess vegna á frumvarpið í öllum aðalatriðum og teljum
mjög mikilsvert, að það yrði að lögUm. Þó leggjum vér til, að gjörðar verði á
þvf nokkrar breytingar. Flestar þeirra eru litlar orðabreytingar, en efnisbreytingar fáar.
Fyrsta efnisbreytingin er við 7. gr. Vér ætlum, að óhætt muni vera að
lána út á alt að helming af virðingarverði húseigna, bæði af því að afborgunartimi lána út á húseignir á, eftir tillögu vorri, eigi að vera lengri en 25 ár,
eins og vér skulum minnast á siðar, og sökum þess, að bankastjórnin hefir sarakvæmt 10. gr. rétí til að telja eftirstöðvar láusins komnar 1 gjalddaga án uppsagnar, ef veðið gengur svo úr sér, að það verði eigi lengur svo tryggjandi, sem
vera skal, auk þess sem eftirlitsákvæði 8. gr. eru til tryggingar 1 þessu efni.
Tillagið til að borga kostnað við deildina og gjaldiö til varasjóðs, sem ákveðið er i 11. gr. ^/a^/o á ári af lánsupphæðinni, er að vorri ætlun helzt til hátt,
þar sem gert er ráð fyrir í 19. gr., að kostnaður við deildina verði fremur litill. Vér ætlum, að koraast megi af með s/5°/o á ári af lánsupphæðinni, og leggjum þvi til, að þessu verði breytt þannig.
í 11. gr. er minsta afborgun fastákveðin, en bæði virðist oss afborganirnar helzt til háar I sjálfu sér og auk þess teljum vér réttara að fastákveða
ekkí þannig minstu afborganir lánanna, heldur tiltaka lengsta afborgunar-ffrrea
þeirra, 40 ár, þegar veðið er jarðeign, en 25 ár, þegar veðið er húseign.
Ef
gert er ráð fyrir, að rentan af lánum ásamt tillaginu til að borga kostnað við
veðdeildina, og gjaldinu til varasjóðs, sé 5°/o á ári, þá þarf, með 40 ára afborgunartima, að borga tæplega 6°/o á ári af upprunalegri upphæð lánsins, en með
25 ára afborgunartíma rúmlega 7°/o á ári. Að lengja afborgunartfmann meir en
þetta, ætlum vér eigi tiltækilegt, því að þá mundu veöin verða tæplega nógu
tryggileg, og það mundi rýra traust skuldabréfanna.
Vér teljum eigi þörf á ákvæðinu í 17. gr., að heimila veðdeildinni að
gera fjárnám í lausafé skuldunauts án undanfarandi dóms eða sáttar, sem áður
er óþekt í íslenzkum lögum. Vér ætlum, að lánin verði nægilega trygð, þótt þetta
ákvæði verði numið burt, og Jcggjum því til, að það verði felt úr frumvarpinu.
Vér ráðum hinni háttvirtu deild til að samþykkja frv. raeðþessum breytingura:
1. Við 3. gr. Fyrir »stjórnarinnar« komi: landsstjórnarinnar.
2. — 5. gr. Fyrir »Stjórnin . . . lögun« komi: Landsstjórnin ákveður um
lögun.
3. —------- Fyrir »Upphæð þeirra samtals* komi: Öll upphæð þeirra.
4. —------- Fyrir »eigi má heldur« komi: eigi mega heldur.
5. — 6. gr. Fyrir »lögákveðnum peningum og« kemi: gjaldgengum peningum, og
Fyrir »húsum . . . vátrygð* komi: húseignum þvi að eins, að
6. — 7. gr.
þær séu vátrygðar.
7. —------- Fyrir »telji« komi: telur.
26
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—

21.
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23.
24.
25.

_
—
—
—
—

26.

—

27.
28.
29.
30.
31.
32.

_
—
—
—
—
—

33.
34.

_
—

Fyrir »Lánsupptaæðin . . . verðsins* korai: Lánsupphæðin má
ekki fara fram úr helmingi af virðingarverði fasteignarinnar.
_ _ Fyrir »jörðunni« komi: jörð.
8. gr. Fyrir »jarðeigna« komi: fasteigna.
— — Fyrir »hlutaðeigandi...............hrepp« komi: kaupstaðnum eða
hreppnum.
Fyrir
»skifta bankavaxtabréfunum . . . . kostnað« komi: koma
9. gr.
bankavaxtabréfunum i gjaldgenga peniuga endurgjaldslaust,
en borga skal hann kostnað þann, sem af því leiðir.
10. gr. Fyrir »í réttan gjalddaga« komi: á réttum gjalddaga.
— — Fyrir »ekki húsum« komi: ekki vátrygðum húseignum.
Orðið »vátrygðum« falli burt.
— — Fyrir »með veðrétti . . . gengur* komi: en ganga.
11. gr. Orðin »að jafnaði« falli burt.
11. gr. Fyrir »*/»« komi: ’/s.
— — Fyrir »1*/b af hundraði . . . húseign* komi: svo, að lánum sé
lokið á 40 árum, þegar veðið er jarðeign, og á 25 árum, þegar veðið er húseign.
12. gr. Fyrir »En hlutkesti hefur varpað verið« komi: Þá er hlutkesti
hefur fram farið.
_ _ Fyrir »á hvaða« komi: á hverjum.
14. gr. Fyrir »Höfuðstóls — og« komi: Höfuðstóll og
— — Fyrir »sé ekki leitað borgunar« komi: sé þess ekki vitjað.
15. gr. Fyrir »veltuna« komi: veltu.
— _ Fyrir »með klippingastofnum...............á þann hátt að« komi;
vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra á þann hátt, að
Fyrir »ásamt með vaxtamiðum þeim er« komi: ásamt vaxtamiðum þeim, er
16. gr. Fyrir »fé fyrir hendi« komi: fyrir hendi fé.
17. gr. Fyrir »Þegar lánið« komi: Þegar lán
— — Orðin: »Enn fremur heflr veðdeildin . . . skuldina« falli burt.
— — Orðin: »eða fjárnámið« á tveim stöðum falli burt.
— _ Fyrir »á uppboðinu og fjárnáminu og« komi: á uppboðinu, og
18. gr. Fyrir »ófullráða . . . má« komi: ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal viðlagasjóðs, má
_ __ Fyrir »eigi hærra en« komi: eigi hærra verði en
19. gr. Fyrir » Veðdeildinni er stjórnað« komi: Veðdeildinni skal stjórnað.
Efri deild alþingis 13. júlí 1899.
Eristján Jónsson
Þorleifur Jónsson
formaður og framsögumaður.
skrifari.
J. Jónassen.
Hallgr. Sveinsson,
Sigurður Stefánsson,

Ed.
61. Frumvarp
til laga um eftirlaun. Flutningsmenn: Sigurður Stefánsson og Sigurður Jensson.
1. gt. Hver sá, sem fengið hefir konungs veitingu fyrir embætti og fær laun
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úr landssjóði, á rétt á að fá eftirlaun eftir lögum pessum, pegar honum er veitt lausn
frá embætti fyrir aldurs sakir eða heilsulasleika, eða annara orsaka vegna, sem honum
eru ósjálfráðar.
2. gr. Eftirlannin skulu greiðast úr landssjóði. Uppliæð eftirlaunanna skal
pannig reikna, að sá, er fengið hefir lausn frá embætti, fái í eftirlaun V5 peirra em«
bættislaunaupphæðar, er bann hafði, pegar bann fékk lausn frá embættinu, og auk pesa
20 kr. fyrir hvert ár, sem bann hefir pjónað embætti með eftirlaunarétti, samkvæmtlögum, hafi embættislaunin verið 2500 kr. eða minni, en hafi pau verið meiri, pá 1$ af
peim fyrir hvert pjónustuár með eftirlaunarétti; pó koma eigi til greina fleiri pjónustuár en 35. Sá sem er fullra 70 ára á rétt á að fá lausn með eftirlaunuro samkvæmt
lögum pessum. Sá embættismaður, sem slasast pannig, pegar hann er að gegna embætti
sínu, að hann verður að fá iausn frá embættinu, fær ávalt $ af embættistekjum síuum í
eftirlaun. Ef eitthvert embætti er lagt niður, á sá embættismaðnr, er pví gegnir, heimting á að njóta j af embættistekjum sínum í 5 ár í biðlaun, en er pá undir eins skyldur
til að taka aftur við hæfilegu embætti með sömu tekjum að minsta kosti, sem því embætti fylgdu, sem niður var lagt. Hafi hann ekki fengið embætti að 5 ára fresti, verða
honum veitt eftirlaun. f>au ár, sem hann hefir notið biðlauna, skal álíta sem pjónustuár, pegar farið verður síðar að reikna eftirlaun bans; en eftirlaunin skal reikna eftir peim
embættistekjnm, er hann hafði, áður en hann fékk biðlaun. Ef hann tekur á móti embætti, sem minni tekjur fylgja, fær hann af peim eftirlaunum, sem honum ber eftir hið
meiia embætti, er hann áður hafði, svo mikið, sem tekjur hins nýja embættis vantar til
að jafnast við tekjur hins fyrra embættis, er hann hafði, og ekki meira.
3. gr. Sá embættismaður, sem sökum heilsubrests hefir fengið lausn frá embætti með eftirlaunum, skal á ári hverjn senda landshöfðingia vottoið frá héraðslækni
nm, að hann sé ekki fær um að hafa embætti á hendi. Nú fær hann ekki petta læknisvottorð og missir hann pá rétt til eftirlauna.
4. gr. Pær embættistekjur, sem teknar verða til greina, pegar reiknuð eru eftirlaun eða biðlaun samkvæmt 2. gr., eru; 1, viss árleg laun; 2, launaviðbót, sem veitter
manninum sjálfum; 3, aukatekjur og hlunnindi, svo sem leigulaus bústaður, bújörð, eldiviður og ljós, sem með berum orðum eru veitt embættismanninum sem laun eða hluti
af launum hans. Aukatekjurnar skulu taldar eins og pær hafa verið að meðaltali 5 síðustu árin, áður en embættismaðurinn fékk lausn frá embætti, eða öll pau ár, sem hann
hefir embætti pjónað, hafi árin verið færri en 5.
5. gr. Sá, er fyrirgjörir embætti sínu, missir einnig rétt til eftirlauna.
6. gr. þegar embættismaDni er vikið frá fyrir einhverjar misfellur, sem ekki
varða embættismissi, en veikja pó pá virðingu og tiaust, sem nauðsynlegt er fyrir stöðu
hans, skal ákveða eftirlaun hans með sérstökum lögum.
7. gr. Eftirlaun eða biðlaun missast; 1, gjörsamlega eða að tiltölu, pegar hlutaðeigandi fær aftur embætti og laun; 2, pegar hann án konungsleyfis gengur í pjónustu
útlendra rikja; 3, pegar hann tekur sér bústað í öðrum löndum án sampykkis konungs;
4, pegar hann hefir ekki tekið eftirlaun sín eða biðlaun í 3 ár, og getur síðan ekkieannað lögmæt forföll; 5, pegar hann verður dæmdur sekur í pess konar athæfi, sem mundi
hafa svift hann embætti, eí hann hefði pá í pví verið, eða ef upp á hann sannast, að
hann hafl orðið sekur í slíkii hegðun, áður en hann fékk lausn frá embættinu. Nú hefir embætti8maður fengið lausn frá embætti með eftirlaunum, og tekur við nýja embætti;
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hefir hann þá rétt til að fá eftirlaun þau, sem hann áður hafði, er hann sleppir þessu
embætti.
8. gr. Hver kona, sem verður ekkja eftir embættismann, er hafði eftirlaunarétt
eða eftirlaun eftir lögum þessum, skal hafa rétt til að fá eftirlaun úr landssjóði með
þeim undantekningum, sem til eru teknar í 8. gr. Eftirlaun ekkjunnar reiknast | af
launum mannsins, eins og þau eru talin eftir 2. og 3. gr. þessara laga, þegar þau eru
lögð til grundvallar fyrir því, hvernig reikna skal eftirlaun hans; þó mega þau eftiriaun
ekkjunnar, sem þannig reiknast, aldrei fara fram úr 1200 kr. né vera meiri en eftirlaun
þau, sem maðurinn hefði getað tengið eða hafði, þegar hann dó. pegar ástæður virðast
til, getur konungur í viðbót við eftirlaunin veitt 20—100 kr. árlega fyrir hvert barna
ekkjunnar, sem bún hefír fyrir að sjá, þangað til hvert bam er orðið 18 ára; þó skal
eftirlaunaviðbót þessi því að eins haldast, að ástæður þær, sem hún er bygð á, sé fram
vegis hinar sömu, og skal sanna það á hverju ári fyrir landsstjórninni.
9. gr. Þær embættismannaekkjur hafa engan eftirlaunarétt, sem hafa gifzt eldra
manni en 60 ára eða á banasæng bans, eða eftir að bann fékk lausu frá embætti með
eftirlaunum, eða ef hjónabandinu var gjörsamlega slitið, áður en maðurinn dó.
10. gr. Eftirlann ekkna missast; 1, þegar ekkjan giftist að nýju; 2, þegar hún
tekur sér bústað í öðrum löndum án samþykkis konungs; 3, þegar hún hefír ekki hirt
eftirlaunin í 3 ár, og getur síðan ekki sannað lögmæt forfoll; 4, þegar hún verður dæmd
sek í einhverri athöfn, sem að almenningsáliti er ósæmileg. — þegar ekkja missir eftirlaun, af því að hún hefir gifst af nýju, á hún rétt á að fá aftur hin sömu eftirlaun, ef
hún verður ekkja í annað sinn.
11. gr. Föðurlausum og móðurlausum börnum þeirra embættismanna, sem áttu
rétt til eftirlauna, getur konungur veitt hverju um sig 40 til 200 kr. árlega, að svo
miklu leyti og svo lengi, sem þau þurfa við og eru þeirra verð, þó ekki lengur en þangað til þau eru 18 ára; þörf þeirra og verðleik skal árlega sanna fyrir landsstjórnínni.
12. gr. peir, sem eru f embættum, þá er lög þessi öðlast gildi, og hafa rétt
til eftirlauna samkvæmt tilskipun 31. maí 1855, halda rétti til eftirlauna samkvæmt
þeirri tilskipun. Að öðru leyti er sú tilskipun úr lögum numin með þessum lögum.
Nd.
62. Breytingartiilaga
við frv. til laga um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands.
Frá Guðlaugi Guðmundssyni, Klemens Jónssyni.
Hjónavígslubréf, er meðal annars undanþiggja frá þessari hjúskaparlýsingu, má
veita, eins og að undanfömu. Gjaldið fyrir þessi leyfisbréf skal vera 10 kr. Fela má
sýslumönnum að afhenda slík leyfisbréf.
Nd.
63. Frumvarp
til laga um aðflutningsgjald á tóbaki.
Frá tollmálanefndinni.
i. grein.
Af alls konar tóbaki, hvort heldur reyktóbaki, munntóbaki (rullu) eða neftóbaki (rjóli), skal gjalda toll f landssjóð, 5o aura af hverju pundi. Af hverjum ioo
vindlum skulu goldnar 2 krónur.
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Gjaldheimtumenn fá 2 af hundraði i innheimtulaun.
2. grein.
Á vðruskrám skal tilgreint, hvers konar og hve mikið tóbak sé flutt með
hverju skipi, og skal auk þess hver sá, sem fær flutt tóbak frá útlöndum, skyldur
til upp á æru og samvizku að segja til, hvort og hve mikið af tóbaki eða vindlum
hann hefur fengið frá útlöndum með hverri ferð, og skal hann jafnframt greiða
aðflutningsgjaldið.
3. grein.
Verði nokkur uppvis að því, að hafa leynt sannleikanum i þessu efni, skal
hann sæta sektum frá 200 til 2000 króna.
þeim, sem fyrstur með sannindum Ijóstrar upp broti gegn þessum lögum,
skal greitt alt að helmingi af upphæð sektarinnar, verði hinn sakfeldi uppvís að
brotinu. Hinn hluti sektarinnar renni i landssjóð.
4. grein.
Lög li. febr. 1876 um aðflutningsgjald á tóbaki, og lög nr. 11, 9. ágúst
1889, um breyting á lögum 11. febr. 1876 um aðflutningsgjald á tóbaki eru hér
með úr lögum numin.
6. grein.
Lög þessi öðlast gildi 1. nóvember 1899.
£d.
64. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. i885.
(Frá nefndinni f málinu um stofnun veðdeildar).
1. gr. Heimilt skal landstjórninni vera að gefa út seðla fyrir landssjóð
fyrir alt að fjórðung miljónar króna (25o,ooo kr.) í viðbót við seðla-upphæð þá,
sem þegar hefur verið gefin út samkvæmt lögum um stofnun landsbanka 18. sept.
i885, og efiir þeim reglum, sem þar eru settar um seðla landssjóðs.
2. gr. Landsbankinn fær að láni úr landssjóði jat'na upphæð fjár, og landssjóður gefur út af seðlum eftir 1. gr. — Fé þetta greiðist bankanum smámsaman
eftir þvf sem þörf hans krefur. Af þessari skuld sinni greiðir landsbankinn landssjóði í vöxtu árlega 1%, og leggur 2% af henni árlega í varasjóð.
Nd.

65. Nefndarálit
um skipun læknahéraða á Islandi.
Um frumvarp það um læknaskipun, er oss hefir verið falið til íhugunar,
leyfum vér oss nú að láta uppi álit vort og tillögur, svo sem hér segir:
Eins og sjá má af ástæðum stjórnarinnar tyrir frumvarpi þessu, var eftirlauna-ákvæði það, er frumvarp þingsins 1897 hafði inni að halda, hin einasta ástæða til þess, að því frumvarpi var synjað staðfestingar. Nefndin hefir þess
vegna eigi séð sér fært, að leggja það til, að frumvarpinu, er hér liggur fyrir,
verði breytt aftur að öllu leyti í sömu mvnd, eins og þingið 1897 skildi við það
þar sem nefndin telur það víst, að því þá muni aftur synjað staðfestingar.
Hins vegar er nefndinni það kunnugt, að sterkur meiri hluti þjóðarinnar
hér á landi er því mjög mótfallinn, að auka eftirlaunabyrði þá, er á landssjóði
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hvilir, sérstaklega að stofna niörg ný embætti með eftirlaunarétti. Nefndin hlýtur því að telja það öldungis vist, að frumvarpið muni eigi, í þeirri mynd, er það
liggur fyrir frá stjórnarinnar heudí, geta náð samþykki þingsins, enda lá við
sjálft, að það fvrir þessa sök félli þegar við 1. umræðu.
. En þar sem hér er mn það mál að ræða, sem talið er hafa mikla þýðingu fyrir landið í heild sinni, þá hefir nefndin tekið það lindir rnjög rækilega
yfirvegun, hvort eigi væri mögulegt að finna það fyrirkomulag, er stjórn og þing
gæti orðið samdóma um. Nefndin hefir nú i einu hljóði komist að þeirri niður
stöðu, að hinn einasti vegur til þiss að ná slíku samkomulagi sé sá, gagnvart
vilja þjóðarinnar, að fjölga sem minst þeim embættum, er töst eftirlaun fylgja,
og gagnvart vilja stjórnarinnar, að eftirlaun lækua séu, þar sem réttur er til
þeirra, reiknuð eftir hinum almenna mælikvarða.
At þessu hefir svo leiit, að nefndin hefir oiðið að skifta embættunum í
ö flokka, og fylgi venjulegur eftirlaunaréttur hinum 3 fyrstu, en eigi 4. og 5.
flokki. Nefndin hefir, með hliðsjón af þeirri héraðaskipun, er saniþykt var á
þinginu 1897, og með sérstöku tilliti til þess ástands, er nú er, að þvi er ettirlaunarétt lækna snertir, komist að þeirri niðurstöðu, að skifta embættum þeim,
er talin eru 1 3. flokki eftir frumvarpinu, í tvo flokka, 3. og 4. flokk, þannig, að
hin núverandi héraðslækna umdæmi eða þau umdæmi, er til þeirra svara helzt
eftir frumvarpinu, verði eftirleiðis talin í 1., 2. og 3. flokki, að viðbættum nokkrum (3) hinna fjölmennustu aukalæknishéraða, en að í 4. og ö. flokki teljist núverandi aukalæknishéi uð, auK Vestmannaevja, er fámennís vegna heflr eigi þótt
ástæða til að halda sem héraðslækiiis-umdæmi.
A niðurskipan héiaðanna hetir nefndin gjört að eins litlar breytingar,
er helzt snerta Skaftafells-og Rangárvallasýslur, Skagafjarðarsýslu, og Húnavatnsog Strandasýslur, og skal um það efuí að eins vísað í eftirfarandi breytingartillögur.
Við launa-upphæð frumvarpsins hefir nefudin engar breytingar viljað
gjöra, og heldur eigi neinar verulegar breytingar við taxtana ef'tir 4. og ö. gr.
frumvarpsins.
Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykt með
þessum breytingum:
1.
1. gr. frá orðunum »hér segir nema Þingvallahreppur* orðist þannig:
1. flokkur.
1. Reykjavikur hérað: Reykjavíkur kaupstaður, Seltjarnarness, Bessastaða, Garða og Mosfells hreppar.
2. ísafjarðar hérað: ísafjarðar kaupstaður, ásamt Eyrar, Hóls og Súðavíkur hreppum og Vigur 1 Ögurhreppi.
3. Akureyrar hérað: Akureyrar kaupstaður, Öngulsstaða, Sauibæjar,
Hrafnagils, Glæsibæjar og Skriöu hreppar, og Arnarness hreppur út fyrir Hillur, og Svalbarðsstrandar hreppur í Þingeyjarsýslu. Læknirinn í
héraði þessu er skvldur til, þegar þess er leitað og því verður við komið, að vitja sjúklinga i þeim hluta Höfðahveifis héraðs, sem er að vestanverðu við Eyjafjörð.
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Seyðisfjarðar hérað: Seyðisfjarðar kaupstaður, ásamt Loðmundarfjarðar, Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar hreppum.

2. flokkur.
5. Keflavíkur hérað: Vatnsleysustrandar, Njarðvíkur, Rosmhvalaness,
Miðness, Hafna og Grindavikur hreppar í Gullbringu3ýslu.
6. Barðastrandar hérað: Barðastrandarsýsla fyrir vestan Vatnsdalsá.
7. Blönduósshérað: Húnavatnssýsla austan Gljúfurár.
8. Sauðárkróks hérað: Skefilsstaða, Sauðár, Staðar, Seilu, Lýtingsstaða,
Akra og Rfpur hreppar 1 Skagafjarðarsýslu.
3. flokkur
9. Borgarfjarðarhérað:Skoradals,Audaklls,.Lundarreykjadals,Reykholts
dal8 og Hálsahreppar f Borgarfjarðarsýslu og Mýrasýsla austan Langár.
10. Stykkishólms hérað: Eyrarsveit, Helgafellssveit og Skógarstrandar
hreppur. Læknirinn i héraði þessu er ennfremur skyldur til, þegar því
verður v:ð komið og þess er leitað, að vitja sjúklinga í Fellsstrandarhrcppi
vestan Kjallaksstaðaár og í Skarðsstrandar hreppi sunnan Ballarár, ásamt
eyjunum í þessum hreppi, nema Rauðseyjum, Rúfeyjum og Akureyjum.
11. Dalahérað: Dalasýsla, nema Rauðseyjar og Rúfeyjar.
12. Strandahérað: Strandasýsla nema Bæjarhreppur.
13. Miðfjarðar hérað: Húnavatnssýsla vestan Gljúfurár og Bæjarhrcppur i Strandasýslu.
14. Hofsóss hérað: Viðvíkur, Hóla, Hofs, Fells, Haganess og Holts hreppar i Skagafjarðarsýslu.
15. Höfðahverfis hérað: Svarfaðardals hreppur og Arnarness hreppur inn
að Hillura í Eyjafjarðarsýslu, Grýtubakka hreppur og Háls hreppur norðan við Hálssókn í Þingeyjarsýslu.
16. Húsavíkur hérað:
Grímsey í Eyjafjarðarsýsla, Ljósavatnshreppur
upp undir Þóroddstað, Aðaldæla og Húsavíkur hreppar.
17. Vopnafjarðar hérað: Skeggjastaða og Vopnafjarðar hreppar. La*knirinn f héraði þessu er skyldur til að vitja sjúklinga i Möðrudal ogViðidal, þegar hans er vitjað og því verður við komið.
18. Fljótsdals hérað: Jökuldalshreppur fyrir ofan Gilsá, beggja mcgin
Jökulsár, að meðlaldri Jökuldalsheiði, Möðrudal og Víðidal, Fella, Fljótsdals, Skriðdals og Valla hreppar.
19. Reyðarfjarðar hérað: Reyðarfjarðar og Norðfjarðar hreppar.
20. Hornafjarðarhérað: Austur-Skaftafellssýsla.
21. Siðu hérað: Vestur Skaftafellssýsla frá Skeiðarársandi að Hólmsá og
Kúðafljóti.
22. Rangár hérað: Rangárvallasýsla, neraa Austur-Eyjafjallahreppur.
23. Eyrarbakka hérað: Villingaholts, Hraungerðis, Gaulverjarbæjar
Stokkseyrar, Eyrarbakka, Sandvíkur, Ölfus og Selvogshreppar i Árnessýslu.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
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4. flokkur.
Skipaskaga hérað: Hvalfjarðarstrandarhreppur inn fyrir Ferstiklu
og hinir 4 syðstu hreppar Borgarfjarðarsýslu.
Ólafsvikur hérað: Syðri hluti Snæfellsnessýslu frá Straumfjarðará
að Búlandshöfða.
Þingeyrarhérað: Vestur-ísafjarðarsýsla.
Reykdælahérað: Hálshreppur út að Draflastaðasókn, Ljósavatnshreppur ofan fyrir Þóroddsstað, Reykdæla og Skútustaða hreppar
Hróarstunguhérað: Jökuldalshreppur beggja meginn Jökulsár
upp að Gilsá, Hlíðar, Tungu, Hjaltastaða, Eiða og Borgarfjarðar hreppar.
Mýrdalshérað: Álftavers, Hvamras og Dyrhóla hreppar f VesturSkaftafellssýslu og Austur Eyjafjallahreppur í Rangárvallasýslu.
Grimsnesshérað: Skeiða, Gnúpverja, Hrunamanna, Biskupstungna,
Grimsness og Grafnings hreppar í Árnessýslu.

5. flokkur.
31. Kjósarhérað: Þingvallahreppur, Hvalfjarðarstrandarhreppur út fyrir
Hrafnabjörg og Kjósarsýsla, nema Mosfellshreppur.
32. Mýrahérað: Mýrasýsla vestan Langár og Hnappadalssýsla.
33. Reykhólahérað: Geiradals, Reykhóla og Gufudals hreppar; læknirinn
í héraði þessu er enn fremur skyldur, þegar þess er leitað og þvf verður við komið, að vitja sjúklinga i Múlahreppi og á Hjarðarnesi.
34. Flateyjarhérað: Flatey jarhreppur, Rauðseyjar og Rúfevjar i Dalasýslu,
Múlahreppur og Hjarðarnes að Vatnsfirði; læknirinn í héraði þessu er
enn fremur skyldur, þegar því verður koraið við og þess er leitað, að
vitja sjúklinga í Barðastrandarhreppi milli Vatnsdalsár og Hagavaðals.
35. Naateyrarhérað: Ögurhreppur nema Vigur, Reykjarfjarðar, Nauteyrar og Snæfjalla hreppar.
36. Hesteyrarhérað: Grunnavikur og Sléttu hreppar.
37. Siglufjarðarhérað: Hvanneyrar og Þóroddsstaða hreppar í Eyjafjarðarsýslu. Læknirinn í héraði þessu er skyldur til, þegar þess er leitað
og því verður við komið, að vitja sjúklinga í Grimsey.
38. Axarfjarðarhérað: Kelduuess, Fjalla og Skinnastaða hreppar og
Presthólahreppur að Skinnalónsheiði.
39. Þistilfjarðarhérað: Hinn hluti Norður Þingeyjarsýslu.
40. Fáskrúðs f jarðai hér að: Fáskrúðsfjarðar og Breiðdals hreppar.
41. Berufjarðarhérað: Beruness og Geithellna hreppar.
42. Vestmannaeyjahérað: Vestmannaeyjasýsla.
2. Upphaf 2. greinar orðist þannig:
•Konungur skipar héraðslækna i embætti þau, er talin eru i 1., 2. og 3. flokki.
Embætti þau, er talin eru í 4. og 5. flokki, veitir landshöfðingi og fylgir
þeim eigi réttur til eftirlauna.
Héraðslæknir er skyldur til að setjast að-------« o. s. frv.
3. Upphaf 3. gr. orðist þannig:
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»Laun héraðslækna eru þannig ákveðin:
í 1. flokki................................... 1900kr.
í 2. flokki................................... 1700—
í 3. flokki................................... 1500—
í 4. flokki................................... 1500—
í 5. flokki................................... 1300—
Launin greiðast úr landssjóði* o. s. írv.
4. Við 4. gr. 1. lið, í niðurl. 1. málsgr.:
Á eftir »því um likt« bætist: alt að
Neðri deild alþingis 13. júlí 1899.
Þórður J. Thoroddsen
Guðl. Guðmundsson
formaður og framsögumaður.
skrifari.
Olafur Briem.
Björn Sigfússon.
Sighv. Árnason.
Gd.
66. Frumvarp
til laga um kjörgengi kvenna (eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.j.
Ekkjur og aðrar ógiftar konur, sem standa fyrir búi, eða á einhvern hátt
eiga með sig sjálfar, skulu hafa kjörgengi, þegar kjósa á i hreppsnefnd, sýslunefnd,
bæjarstjórn, sóknarnefnd og safnaðarfulltrúa, ef þær fullnægja öllum þeim skilyrðum, sem lög ákveða fyrir þessum réttindum, að þvf er karlmenn snertir.
Ed.

67.

Frumvarp

til laga um löggilding verzlunarstaðar við Heiðarhöfn áLanganesií Norður-þingeyjarsýslu
(eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.J.
Við Heiðarhöfn á Langanesi í Norðnr-þingeyjarsýslu skal vera löggiltur verzlunarstaður.

Nd.
68. Viðaukatillaga
við þingsályktunartillögu nr. 53. Frá Skúla Thoroddsen.
Aftan við tillöguna bætist ný málsgrein svolátandi:
Enn fremur skal og verkfræðingi þessum falið, að rannsaka lendinguna I
verstöðinni i Bolungarvik i ísafjarðarsýslu, og að gjöra áætlun um kostnaðinn við
byggingu brimgarðs, er geri lendinguna tryggari og hættuminni.
Nd.
6q. Breytingartillaga
við frv. til laga um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands.
Flutningsmenn: Guðl. Guðmundsson, Kl. Jónsson, Jón þórarinsson,
Guðjón Guðlaugsson, Olafur Briem, þórður J. Thoroddsen.
í stað orðanna í niðurl. greinarinnar:
„Hjónavigslubréf — slik leyfisbréf" komi:
Gjaldið fyrir hjónavigslubréf skal eftirleiðis vera io kr.
27
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Nd.
70. Frumvarp
til laga um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands (eins og það var
samþykt við 2. umr. íNd.).
Áður en hjónavigsla má fara fram, skal lýsa hjúskaparáformi hjónaefnanna af
prédikunarstól við hámessu á sunnudegi í sóknarkirkju brúðarinnar að minsta kosti 3
vikum fyrir vlgsludag.
Hjónavigslubréf, er meðal annars undanpiggja frá þessari hjúskaparlýsingu, má
veita eins og að undanförnu. Gjaldið fyrir pessi leyfishréf skal vera 10 kr. Fela má
sýslumönnum að afhenda slík leyfishréf.
Ed.
71. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar á Flatey á Skjálfandaflóa (eins og það var
samþykt við 3. umr. í nd.).
Á Flatey á Skjálfandaflóa skal vera löggiltur verzlunarstaður.
Ed.
72. Breytingartiliaga
við frv. til laga um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl. (eins og það var
samþykt við 2. umr. f efri deild).
Frá landshöfðingja.
Við 1. gr. í stað orðanna: „upplýsingar um framfærslusveit hans, ef unt
er“ komi: upplýsingar þær, er fyrir hendi eru, um aldur hans, fæðingarstað og
framfærslusveit.
Nd.
73. Breytingartillaga
við frumv. til laga um friðun á Hallormsstaðar-skógi. Frá Jóni Jónssyni, þm. Askt.
og Sigurði Gunnarssyni.
Fyrir 1. og 3. gr. komi:
Stjórninni veitist heímild til að gjöra ráðstafanir til þess, að jörðin Hallormsstaður f Suður-Múlasýslu með kúgildum þeim, er henni fylgja, og ftaki hins
fyrverandi pingmúlaprestakalls f Hallormsstaðar-skógi, verði eign landssjóðs og
leggist undir Skriðuklausturs-umboð, gegn þvf, að gjald það til landssjóðs, að upphæð 1000 kr. á ári, er samkvæmt 1. gr. laga 27. febr. 1880 greiðist frá Vallanesprestakalli, fœrist niður í 76O kr.
Nd.
74. Frumvarp
til laga um breyting á lögum 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla (einsogþað
var samþykt við 3. umr. f ed.).
Staðarsókn f Súgandafirði f Vestur-ísafjarðarprófastsdæmi skal vera sér
stakt prestakall. Brauði þessu leggjast 3oo kr. úr landssjóði.
Ed.
75. Frutnvarp
til laga ura meðgjöf með óskilgetnum börnum 0. fl.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. ed.).
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1- grI yflrvaldsúrskurði þeim, er gjörir barnsföður að skyldu að greiða meðlag með óskilgetnu barni sínu, eða þar sem meðlagsskyldan er staðfest, skulu
vera upplýsingar um frarafærslusveit haus, ef unt er.
2. gr.
Heimilt er móður óskilgetins barns að krefjast þess, að föður þess verði
gjört að skyldu að greiða að rainsta kosti helming þess kostnaðar, er af barnsförunum leiddi fyrir hana, og ef þörf gjörist þröngvað til þess, svo sem heimilað er f lögum til greiðslu á meðgjöf með óskilgetnum börnum.
Yfirvöldin tiltaka upphæð þessarar fjárreiðslu, og getur móðir barnsins heimt hana eftir
reglum þeim, er segir í 4. gr.
3. gr.
Nú deyr karlmaður og lætur eftir sig barn óskilgetið yngra en 16 ára,
og skal þá greiða af fjármunum dánarbúsins sem skuld, er komin sé f gjalddaga,
barnsfúlgu þá, er hinn dáni skyldi gjalda, svo framarlega sem beiðni um það
kemur til skiftaráðanda áður en skuldlýsingarfrestur (Proclama) er liðinn eða 6
raánuðir frá láti hans, hafi skuldlýsingarfrestur eigi boðaður verið.
Ef ekkja
barnsföður eða skilgetin börn hans eru á lifi, þá skal eigi fé út ieggja öðrum
óskilgetnum börnum hans en þeim, er fædd voru fyrir hið sfðasta hjónaband,
og skal þess gætt, að meðgjöf sú, er greidd er óskilgetnu barni til framfærslu,
nemi eigi meiru fé en því, er barnið skyldi i arf taka, ef skilgetið væri. Nú
situr ekkja barnsföður i óskiftu búi, og heldur hún þá áfram að greiða meðgjöf
þá, er á barnsföður hvíldi, að svo miklu leyti sem yfirvaldi þykir hæfa eftir
efnum hennar og raeð hliðsjón til fyrtéðra fyrirroæla, þó eigi lengur en þar til
barnið er orðið 14 vetra. Um barnsfúlgu, er greidd er af hendi í einu eftirlát
föðurins, skal fara sem um fé-ómyndugra, og skal til taka, á hvaða tfma og
hverjura greiða skal meðlögin.Falli barnsfúlga niður að nokkru eða
öllu, þá
skal fé það, er óeytt er þá erbarnið deyr eða verður 16 ára, koma til skifta
meðal erfingja.
4. gr.
Sé barnsfúlga, sem föður óskilgetins barns er skylt að borga samkvæmt
úrskurði amtmanns eða sættargjörð, staðfestri af bonuro, eigi greidd á réttum gjalddaga, og eigi móðir þess rétt til framfærslu hér á landi, þá er henni heimilt, ef
skilyrði þau eru fyrir hendi, er síðar getur ura, að krefjast þess munnlega eða
bréflega af löggreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, er húu dvelur í, að meðlagið, en eigi nema fyrir siðasta árið, verði greitt henni af sveitarfé, án þess það
verði talið henni veittur sveitarstyrkur. Beiðninni skal fylgja vottorð um það
frá sveitarstjórninni í dvalarsveit hennar, að hún sé eigi svo efnum búin eða hafi
þá atvinnu, að hún sé sjálf fær um að annastsvosem vera ber framfærslu barnsins og uppeldi, og ennfremur löglega birtur úrskurður amtmanns um barnsfúlguna, eða löglega birt sættargjörð, staðfest af honum, og lífsvottorð barnsins, og
skal hún jafnframt láta þær upplýsingar í té um dvalarsveit og framfærslusvejt
barnsföður, er hún er fær um.
Nú þykir lögreglustjóra það líklegt, eftir að bann hefir rannsakað málið,
27*
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að barnsfaðir sé dáinn eða farinn úr landi, og visar hann þá beiðninni aftur. Að
öðrum kosti krefur hann barnsföður um meðlagið fyrir milligöngu dvalarsveitar
hans, ef kunnugt er þegar orðið um hana. Náist eigi borgun raeð þessu móti,
eða 8é ókunnugt um dvalarsveit barnsföður, er dvalarsveit móður barnsins skyld
til þess, undireins og henni hefir verið gjört aðvart um þetta, að greiða henni
meðlagið fyrirfram, en lögreglustjóri gjörir jafnframt nauðsynlegar ráðstafanir til
þess að innheimta það. Þegar meðlagið er borgað af sveitarfé, skal afþlánun
að lögum því að ein3 eiga sér stað, að framfærslusveit barnsföður beiðist þess.
Nú reynist meðlagið ófáanlegt, af þvi að barnsfaðir hefir eigi getað borgað, eða eigi hefír verið hægt að hafa upp á honum, og skal þá sveitarstjórninni
i þeirri sveit, sem greitt hefir raeðlagið fyrir fram, þegar í stað skýrt frá þessu,
og meðlagið skal síðan talið sveitarstyrkur til handa barnsföður frá þeirri sveit,
og fer um endurgjald á honum eftir ákvæðum fátækralaganna.
Nú hefír meðlagið hvorki verið innheimt né afplánað, fyrir þvi að eigi
hefir orðið haft upp á barnsföður, eða hann hefir komist undan lagaaðförum, og
er þá sveit þeirri, er eigi hefir fengið styrk sinn endurgoldinn, heimilt, er hann
siðar kemur fram, að ganga að honum að lögum, ef eigi er um seinan, að því
er meðlagið snertir, og ennfremur beita við hann lögum 4. nóvbr. 1887, um sveitarstyrk og fúlgu.
5. gr.
Þann hinn sama rétt, sem móðir að óskilgetnu barni hefur eftir 3. og 4. gr.
laga þessara, hafa og þeir menn, er annast eiga íramfærslu og uppeidi barnsins eftir roóðurina iátna, burtfarna eður af öðrum líkum orsökum, og enn fremur
fátækrasfjórn, þá er hún hefur orðið að takast framfærslu þess á hendur.
Þá er móðir óskilgetins barns deyr, á faðir þess því að eins rétt á að
fá það til sín, til frarofærslu og uppeldis, að -hann annaðhvort ættleiði það,
eður hann fái til þess leyfl amtmanns á þeim stað, er barnið er.
6. gr.
Þegar faðir óskilgetins barns hefur að lögum verið skyldaður til að greiða
meðlag með þvi, en menn vita eigi, hvar hann er niður kominn, hefur bæði
móðir barnsins og sá er eítir hana látna, burtfarna eða af öðrum orsökum á að
annast framfærslu þess og uppeldi, svo og fátækrastjórnin, hafi hún orðið að
takast framfærslu þess á hendur, rétt til þess, ef þörf gjörist, að krefjast fulitingis lögreglustjórnar til þess að leita uppi verustað hans.
7- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. mai 1900, og falla þá úr gildi lög 24. janúar
1890, um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl. Þó koma ákvæði nefndra laga
til greina um meðlög þau, sem fallin eru í gjalddaga fýrir 1. mai 1900, ef beiðni
um borgun á þeim er komin til dvalarsveitar eða framfærslusveitar barnsföður
fyrir nefndan dag.
Nd.
76. Frumvarp
til laga um aðflutningsgjald á kynjalyfum (arcana).
Frá tollmálanefndinni. Framsögumaður £órður J. Thoroddsen.
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1. gr. Af kynjalyfum alls konar skal greiða aðflutningsgjald f Jandssjóð.
Af fljótandi kynjalyfum er aðflutningsgjaldið 1 kr. á hverjum pela eða minni
ilátum. Að sama skapi skal aðflutningsgjald greiða, sé lyfið flutt i stærri ilátum,
og reiknast þá hver hluti úr pela sem heill peli væri.
Af öllum öðrum kynjalyfum, hvort heldur það eru hlutir, plástrar, pillur
eða smyrsli eða annað þvi likt, skal aðflutningsgjald greiða, er sé jafnt útsöluverði
þeirra hér á landi, að aðflutningsgjaldinu undanskildu.
Gjaldheimtumenn fá 2 af hundraði i innheimtulaun.
2. gr. Á vöruskrám skal tilgreint, hvers konar kynjalyf og hve mikið af
þeim sé flutt með hverju skipi, og skal auk þess hver sá, sem fær flutt kynjalyf
frá útlöndum, skyldur að segja til upp á æru og samvizku, hvort hann hafi fengið
kynjalyf frá útlöndum og hvað mikið með hverri ferð, og skal hann um leið greiða
aðflutningsgjaldið.
Nú er kynjalyf þess eðlis, að aðflutningsgjaldið er miðað við útsöluverð
þess hér á landi, og skal þá sá, er aðflutt fær, skyldur til að segja til, uppá æru
og samvizku, hvort, og með hvaða verði hann ætli sér að selja það hér á landi.
Sé kynjal) fið flutt án þess, að það verði haft til sölu hér á landi, skal aðflutningsgjaldið vera V3 hærra en innkaupsverð.
3. gr. Nú verður ágreiningur um, hvort lyf eða hlutur, sem fluttur er frá
útlöndum, heyrir til flokks þeirra lyfja, sem nefnd eru kynjalyf, eða ekki, og er
þá rétt að héraðslæknir sá, er i hlut á, skeri úr. Skjóta mega málsaðilar úrskurði
héraðslæknis undir dóm landlæknis.
4. gr. Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100—ioookr. —{>eim,
er fyrstur ljóstrar upp broti, skal greiddur helmingur sektarinnar, verði hinn sakfeldi uppvfs. Hinn hluii sektarinnar renni i landssjóð.
5. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. nóvember 1899.
Nd.
77. Frumvarp
til laga um stofnun gróðrartilraunastöðvar á íslandi. Flutningsm: Pétur Jónsson, Guðjón Guðlaugsson.
1. gr. í Reykjavík eða grend við hana skal sett á stofn gróðrartilraunastöð.
Skulu þar fara fram tilraunir, er snerta ræktun fóður- og matjurta og trjátegunda, svo
og hagnýting áburðar, eftir því sem búast má við, að komið geti að notum hér á landi.
2. gr. Tilraunastöðin skiftist í tvær deildir. 1 annari þeirra fa*a fram tilraunir með matjurtarækt og trjárækt, en í hinni með fóðurjurtir og hagnýting áburðar.
Við tilraunastöðina skipar landshöfðingi tvo forstöðumenn, sinn fyrir hvora deild.
3. gr. Forstöðumenn skulu annast allar tilraunirnar og önnur þau störf, er tilrannastöðina snerta. Skulu þeir árlega semja skýrslur um árangur tilraunanna, er sendast landshöfðingja. Ef búnaðarfélag íslands óskar, sknlu skýrslur þessar birtast almenningi á þann hátt, sem heppilegast virðist. Peir gjöii einnlg landshöfðingja glögg reikningsskil fyrir kostnaði og ijárhag gróðrarstöðvarinnar.
4. gr. Laun forstöðumanna hvors um sig skulu vera 2500 krónur, er greiðast
úr landssjóði.
5. gr. Til stofnunar tilraunastöðvarinnar skal veita 6000 krónur úr landssjóði.
Árlegur kostnaður veitist á hvers árs fjárlögum.
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6. gr. Forstöðnmenn velja tilranna svæðið með samþykki landshöfðingja, og er
landsstjóminni falið að útvega það.
7. gr. Mönnum skal gefinn kostur á, að kynna sér þau vinnubrögð og aðferðir,
er fvrir koma á tilr iunastöðinni. Skulu forstöðumenn í samráði við landshöfðingja semja
reglur um það.
8.. gr. Verði búnaðarkensla sett á stofn í Reykjavík á kostnað landssjóðs, skulu
forstöðumenn vera kennarar á þeim skóla án sérstaks endurgjalds, en þó svo, að kenslustörf þeirra koma eigi í bága við umsjón tilraunastöðvarinnar.
Nd.
78. Nefndarálit
i málinu: hvalaveiðar við strendur landsins.
Nefnd sú, er hin háttvirta neðri deild kaus til þess að ihuga hvalaveiðar við strendur landsins, hefir nú íliugað málið að því er henni var frekast unt.
Askoranir hafa komið til þingsins úr eigi all-fáum kjördæmum um það,
að alþingi semji lög, er banni allt hvaladráp í landhelgi við strendur Islands og
landflutning þeirra hvala, sem drepnir eru utan landhelgi, eða til vara, að svo
hár útfiutningstollur sé lagður á allar afurðir hvala, að ekki geti svarað kostnaði að reka þessa atvjnnu framvegis. Koma áskoranir þessar fram eigi að eins
i þingmálafundargjörðum úr Norður-Þingeyjarsýslu, frá Bakkagerði í Borgarfirði
og úr Vopnafirði, heldur koma og beinar áskoranir til þingsins um sama efni
frá kjósendnm í Vopnafirði, í Hálshreppi, i Kelduness, og Axarfjarðarhreppum
og í Eyjafirði með samtals 293 undirrituðum nöfnum.
Af áskorunum þessum virðist mega ráða, að það sé almenn ætlan manna
I Eyjafjarðar, Þingeyjar og Norðurmúla sýslum, að hinar miklu hvalaveiðar, er
Norðmenn nokkra undanfarna tfð hafa rekið hér við land, hafi spillandi áhrif á
sildar- og þorskgöngur inn á firðina, enda rökstyðja Vopnfirðingar, er lengst
ganga inn á efni málsins, áskorun sína með þessu. Taka þeir það fram, að áður fyrri hafi Austfirðir allir mátt heita fuliir af síld og fiski meiri hluta árs, en
það hafi á 4 —5 síðustu árum breyzt svo, að til stórvandræða horfi, svo að bátfiski, sem að eins er hægt að stunda innfjarða, hafi brugðist ár eftir ár. Þykjast þeir vita með vissu, að hér sé eigi því um að kenna, að síld og aðrar fiskitegundir hafi eigi gengið þessi ár að landi hér, eins og áður, heldur hafi þeir
samhljóða vitnisburð allra, sem stunda fiskiveiðar á skipum úti fyrir, að mikil
sildarganga hafi á hverju sumri verið fyrir utan land, þótt ekki hafi orðið vart
viö hana á fjörðum. Hika þeir sér eigi við, að lýsa yfir þeirri sannfæringsinni,
að orsökin til þessa sé hið takmarkalausa hvaladráp, er Norðmenn hafi á síðari
árum rekið við Austurland, eins og annarsstaðar, og nálega sé búið að gjöreyða
og hrekja buitu allan hval frá landinu.
Kveða þeir margra ára reynslu
fyrir því, að síld gangi mjög lítið inn á firði eða á grunn, neraa því að eins, að
hvalir séu til að reka hana inn; að öðrum kosti standi hún kyr á dýpinu fyrir
utan firðina.
Þar sem nú nefndin treystist ekki að kveða upp áreiðanlegan úrskurð
um það, hvort áskoranir þessar og umkvartanir væru á sönnum rökum bygðar, að því er síldar- og þorskgöngut til landsins snertir, þannig að full ástæða
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væri til að banna með lögura hinar umgetnu veiðar við strendur landsins, þá
sneri hún sér til þess manns, er nefndin áleit færastan til þess að gefa bendingar hér að lútandi, flskifræðings Bjarna Sæmuudssonar, og óskaði eftir áliti
hans á þessu máli. Hefir hann góðfúslega orðið við tilmælum nefndarinnar og
sent henni skriflegt álit sitt á þá leið er hér segir:
Þar eð nefnd sú, er sett heflr nú verið á alþingi til þess að ihuga kröfur þær, er komið hafa til þingsins, um að það gjöri ráðstafanir til að koma í
veg fyrir hvalafækkun af völdum hvalaveiðara hér við land, heflr æskt þess,
að eg léti í ljósi álit mitt um það, hvort hvalir muni hafa áhrif á fiskigöngur,
sérstaklega sildargöngur, á þann hátt, að þau séu beillavænleg fyrir fiskiveiðar vorar, og hvalaveiðar þær, er reknar eru nú hér við land, þvi skaðlegar fyrir þær, eins og haldið hefir verið fram síðast liðinn vetur, sérstaklega i Eyjafirði, þá skal eg, um leið og eg skírskota til greinar, er eg hefi ritað um það
efni i 28.—30. tbl. »ísafoldar» þ. á., og til skýrslu um fiskirannsóknir 1898 i
Andv. XXIV. bls. 110—117, verða við þessura tilmælum nefndarinnar.
Skoðun sú, að hvalir séu nauðsynlegir til þess að síld og loðna gangi af
hafi inn í firði (að hvalir »reki« sild og loðnu inn í firði) er, mér vitanlega,
hvergi uppi nerna á Finnmörk i Noregi, og á allmarga áhangendur víðar í Noregi, og hefir nú rutt sér til rúms hér á Norðausturlandi. Hún er bygð áþví, að
menn verða þess oft varir, að hvalir og þorskur koma með síld og loðnu inn á
firði, og ætla menn því, að hvalirnir reki sildina. Hins vegar er það vist, að
síld kemur oft inn á firði án hvala, og því nefi eg tekið eftir hér á Reykjavikurhöfn 3 sumur í röð. Málsmetandi maður einn, sem hefir stundað sildarveiðar hér lengi, telur hvalina ónauðsynlega í þessu sambandi og ýmsir menn segja,
að hvalir geti einnig stygt síld út úr fjörðum, en að veðráttan ráði mestu um
göngur hennar i firðina. — Eg get því eigi betur séð, en hér sé hvor skoðunin
á nytsemi hvalanna og göngu sildarinnar annari andstæð, og að þessi hvalareksturskenning sé engin reynsla, heldur að eins ímyndun fiskimanna, sem allar
sannanir vantar fyrir, og hér sé oft ruglað saraan orsök og afleiðingu.
Máli mínu til stuðnings vil eg fyrst taka það fram, að sild, loðna og sili
hafa samkvæmt eðli sínu næga hvöt til þess aö ganga á grunn eða í firði, þótt
engir hvalir né önnur dýr reki, og hvötin er ýmist hrygning eða þörf á fæðu;
svo eru ytri orsakir, svo sem hiti og selta sjávarins. Ætið (fæðan) er mestmegnis ýms krabbadýr »krabbaflær« (eopepoda) og »ögn«, »augnasili< (Boreophansia)
á norsku kril. Þetta síldaræti lifir aftur af enn smærri dýrum og jurtum, er
hrekjast um í sjónum, ofarlega eða neðarlega, fyrir straumum, sem aftur koma
af áhrifum vinda og hita á hafið. — Þetta mikilsverða atriði hafa rannsóknir á
hafinu um síöasta mannsaldur leitt i Ijós; eg segi mikilsverða, því það bendir
greinilega á, að hiti, straumar, æti og hrygning sé það, sem einkum ræður göngurn fiska og einnig hvala, en þar með er ekki sagt að einhver rekstur geti ekki
stundum átt sér stað.
Til skýringar á sambandinu milli hinna ýmsu hvala og fiska, vil egtaka
það fram, að steypireiðurin (n. Blaahval), sá hvalur sem einna mest er
veiddur hér, lifir að mestu af samskonar fæðu og síldin, sömuleiðis sléttbakur-
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inn (n. Nordkaper;, sem nú er mjög sjaldgæfur hér. Hnúfubakurinn (n. Knölhval), sem er og mjög veiddur, lifir að mestu af sams konar fæðu, en nokkuð af
smáfiskum (siid). Það er því eðlilegt, að þessir hvalii séu oft saman með sild.
— Svo eru hér 2 hvalategundir, önnur mikið veidd, á norsku Sildehval (ísl.
síldreki?), hin sjaldgæf, n. Finhval (Seihval), er mest lifa af síld og sili og
einnig af stærra fiski, t. d. þorski. Búrhveli (Kaskelot) og andarnefja, sem stundum veiðast hér, lifa mest af smokkfiskum. — Enn er einn skiðishvalur, hrefna
eða hnýfill (N. Vaagehval) og ýmsir minni tannhvalir, einkum báhyrnur, sem
ekki eru veiddir; þeir lifa mjög af sild og öðrum fiski, og þeir segja menn mér
að séu helzt með sildinni inni á fjörðum.
Það eru þá einkurn þessir 4 hvalir: sildreki, Finhval, hrefna og háhyrna,
sem helzt ættu að »reka< síld.
Hinir 2 fyrnefndu koma litið á firðina, en hinir 2 síðarnefndu mjög, en þeir eru ekki veiddir; það bætir mikið úr, þar sem
margir segja, að þeir geri gagn með þvi að styggja síldina á fjörðunum upp að
löndum, svo hún veiðist betur. En að þessir sildetandi hvalir reki sildina fremur upp að landi en út á haf, er engin vissa fyrir og lítil líkindi til. En hitt er
víst, að hvalirnir eru líkum skilyrðum háðir í göngum sínum og önnur umfiakkandi sjávardýr.
í öðru lagi vil eg taka fram hina sögulegu reynslu fyrir ftáttum fiskigangna
hér við land. Eg hefi afiað mér þeirra upplýsinga, er eg hefi getað, frá 2 síðustu öldum, og þær sýna, að vanalegar fiskiveiðar hafa oft brugðist (eins og líka
allir vita), jafnvel um mörg ár i senn, viða hér við Íand, bæði á fjörðum og í
útverum, án þess að mögulegt sé að setja það í samband við hvalveiðar eða
hvalafækkun; og engar sannanir eru fyrir þvi, að fiskitregðan á Austfjörðum á
siðustu árum eigi rót sína að rekja til hvalafækkunar; þegar hvalaleysi og fiskileysi fer saman, getur hið fyrra jafnvel verið afleiðing af hinu siðara, eða hvorttveggja stafað af sömu orsökum, þ. e. a. s. ytri skilyrðum, sem mennirnir eru alls
ekki ráðandi. — Að sildarveiðum á fjörðum, bæði hér og i Noregi og Svíþjóð,
eru, eins og líka sagan sýnir, mikil tímaskifti, sem heldur ekki standa í neinu
sýnilegu sambandi við hvalaveiðar.
í þriðja lagi get eg þess, að hvalveiðamálinu i Noregi hefir verið til þessa
fremur lítið sint. Stórþingið hefir enn eigi samþykt neitt hvalveiðabann, þrátt
fyrir ítrekaðar áskoranir, og auk þess hefir »Selskabet for de norske Fiskeriers
Fremme< — öflugt og merkilegt allsherjarfélag fyrir alt landið, — ekki tekið þetta
málefni til meðferðar enn þá, það eg frekast veit, hvorki i ræðu né riti, eða á
annan hátt. -- Fiskiveiðum Norðmanna hafa heldur ekki hnignað að neinu leyti á
hvalveiðatímabilinu.
Samkvæmt hinu framangreinda get eg eigi séð, að hvalir hafi þá hina
miklu þýðingu fyrir fiskiveiðar vorar, er sumir nú ætla, né heldur, að þeim (fiskiveiðunum) sé háski búinn, þótt hvalveiðum verði haldið áfram kringum landið,
utair landhelgi. Eg verð öllu heldur að álita marga hvali skaðlega fyrir fiskiveiðar vorar vegna þess, hve mjög þeir eta þorsk og sild eða fæðu frá verðmætum fiskategundum.
Eg verð af þeim ástæðum, er eg hefi tilfært, að halda fram þeirri skoð-
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un, að alþingi megi ekki að svo stöddu semja lög, er beinlinis banni hvalveiðamönnum að haía stöðvar hér A landi, né á annan hátt (t. a. m. með of háum
útflutningstolli af hvalsafurðum) gjöra þeira ómögulegt að reka þessa atvinnu
hér á landi framvegis; því fyrst og fremst vantar algjörlega nægar ástæður fyrir atvinnubanni og öruggan grundvöll til að byggja lagaboð á, og svo væri með
þvilíku banni ekki loku skotið íyrir, að hvalveiðamenn gætu fraravegis haldið
áfram veiðum sfnum á skipum fyrir utan landhelgi, og landið færi þannig á mis
við allan þann arð, er það heflr, eða getur haft af þessum veiðum, án þess að
fá nokkuð í staðinn, því það er mikið efamál, hvort flskiveiðar vorar yrðu nokkru
betur settar, þó hætt væri öllum hvalveiðum hér við land.
Virðingarfylst.
Reykjavík, 13. júlí 1899.
Bjarni Sæmundsson.
Að fengnum þessum upplýsingum sá nefndin ekki ástæðu til að ráða
hinni háttvirtu deild til að samþykkja lög um bann gegn hvalaveiðum í landhelgi við Island, enda þótt efamál geti verið um, hvort slikt ekki væri réttara,
ekki af því, að nefndin álíti það sannað, að hvalaveiðarnar spilli síldar- og
fiskigöngum á firði inn, heldur af því, að auðsætt er að nefndarinnar áliti, að
með sama áframhaldi á hvalveiðunum muni hvalur allur innan skamms gjöreyðast hér við land, en slikt telui- nefndin skaðlegt, þar sem það er kuunugra en
frá þurfi að segja, að hvalrekar hafa oft hér á landi komið landsmönnum að
mjög miklum notum, og það helzt í neyðar árum. Alítur nefndin, að hið tiltölulega litla gjald, er hvalveiðamenn láta af hendi til almennra þarfa, geti ekki
jafnast á við það gagn, er landsraönnum oft hefur orðið að slíku.
En þar sem nú svo almennar áskoranir og umkvartanir hafa komið fram
f þessu máli, enda ef til vill nokkrar líkur til, að áskoranirnar hafi við einhver
rök að styðjast, virðist nefndinni, að þingið ekki geti leitt það hjá sér algjörlega,
en að eitthvað þurfi að gera. Virðist nefndinni þá næst liggja að fara að dæmi
Norðmanna í þessu efni, sem þegar raunu byrjaðir heima hjá sér að hefja rannsóknir um þetta mál. Vill nefndin því leggja það til, að stjórninni sé fengið
hæfilegt fé f hendur og á hana skorað, bæði að láta rannsaka mál þetta hér
við land, að því að framast er unt, svo og að leita áreiðanlegra upplýsinga um,
hvað sams konar rannsóknum í Noregi verður ágengt.
Enn fremur vill nefndin leyfa sér að leggja til, að hækkaður verði útflutningstollur á hvalafurðum, sérstaklega hvallýsi. Styður nefndin þá tillögu
sína við það, að eftir hinum mikla arði, er hvalveiðamenn í flestum árum hafa
og hafa haft af rekstri þessarar atvinnu, þá álitur nefndin að þeir greiði tiltölulega of lítið til opinberra þarfa hér á landi, og sé því ekkert þvi til fyrirstöðu,
að þeim sé íþyngt á þennan hátt. — Beinast lægi, ef til vill, við, að hvalveiðamenn væri látnir greiða skatt til landssjóðs af þessari atvinnu sinni, en eftir
þeirri reynslu, sem fengist hefur með framtal til sliks skatts hér á landi, telur
nefndin, að slfkt raundi i reyndinni ekki hafa tilætlaðan árangur.
Samkvæmt ofanskrifuðu muu nefndin leggja fyrir hina háttvirtu deild
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tiUögu til þingsályktunar am rannsóknir á áhrifum hvaladráps á sildar- og
fiskigöngur, en að þvi er snertir toll á hvalafurðir hefur nefndin snúið sér til
tollmálanefndar þeirrar, sem skipuð hefur verið í deildinni, og mun sú nefnd
koma með frumvarp i þá átt.
Neðri deild alþingis 14. júlí 1899.
Kl. Jónsson
Þórður J. Thoroddsen
forraaður og framsögumaður.
skrifari.
Tr. Gunnarsson.
B. Sveinsson.
Þórður Guðmundsson.
Nd.
79. Tillaga
til þingsályktunar um rannsóknir á áhrifum hvaladráps við strendur landsins á
síld- og þorskgöngur á firði inn. Frá hvalmálanefndinni.
Framsögumaður Kl. Jónsson.
Alþingi ályktar að skora á stjórnina að láta rannsaka, aö þvi frekast
er unt, áhrif hvaladráps við strendur landsins á síld- og þorskgöngur á firði inn.
Ennfremur skorar deildin á stjórnina að leita upplýsinga um, hver
árangur sams konar rannsóknir hafa haft í Noregi, og að leggja fram skýrslu
um það á næsta þingi.
80. Frumvarp
til laga um að umsjón og fjárhald tveggja landssjóðskirbna skuli fengið hlutaðeigandi
söfuaðum í hendur. Flutningsmenn: Valtýr Guðmundsson og Klemens Jónsson.
Stjórninni veitist heimild til að selja blutaðeigandi söfnuðum i hendur umsjón
og fjárhald þessara landssjóðskirkna:
1. Söfnuðinum i Vestmannaeyjasókn í Rangárvallaprófastsdæmi umsjón og fjárhald
Vestmannaeyjakirkju með þeim kjörum, að henni fylgi í álag 7000 kr.
2. Söfnuðinum í Munkaþverárklausturssókn í Eyjafjarðarprófastsdæmi umsjón og fjárhald Munkaþverárklausturskirkju með þeim kjörum, að henni fylgi i álag 55o0 kr.
Nd.

81. Frumvarp
til laga um breyting og viðauka við tilskipun um bæjarstjórn i Beykjavík 20. apríl 1872.
Flutningsmaður: Jón Jensson.
1. gr. Stjórn fátækramála kaupstaðarins skal bæjarstjórnin hafa á hendi. Enginn má gjörast. húsmaður eða þurrabúðamaður nema hann til þess fái leyfi hjá bæjarstjórninni; synji bæjarstjórnin um leyfið, skal hún skyld að tjá hlutaðeiganda það bréflega með ástæðum fyrir synjuninni, og er bonum þá heimilt að skjóta máli sfnu til
landshöfðingja, sem sker úr, hvort synjunin sé gild eða ekki.
Bæjarstjórnin getur falið
sérstakri fátækranefnd framkvæmd allra þeirra mála, sem ræðir um 1 þessari grein, og
má einnig í samþykt bæjarstjórnarinnar ákveða, að hin sérstaka umsjón með fátækum
og fátækrastofnnnum skuli falin á bendur fátækrastjórum, sem ekki eru í bæjarstjóruinni, ogeru þeir sbyldir að takast þennan starfa á hendur kauplaust. Sóknarpresturinn
skal taka þátt í umræðunum um þau mál, er snerta uppeldi og kenslu fátækra harna
Nd.
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og hafa atkvæði í peim. Fallist bæjarstjórnin ekki á álit hans um það, bvar komá eigá
pessum börnum fyrir, má hann skjóta þeirri ályktun til landshöfðingja.
2. gr. Stjórn á tekjum og gjöldum hafnarsjóðs, svo og allra hafnarmála, skal
bæjarstjórnin hafa á hendi; fer með reikningshald, endurskoðun og úrskurð reiknings
hafnarsjóðs á sama hátt sem ársreikning kaupstaðarins. Hafnarnefndin hefír á hendi
nmsjón og framkvæmd hafnarmála og eru í henni bæjarfógeti og tveir menn aðrir, er
bæjarstjórnin kýs, annan að minsta kosti úr sínum flokki.
3. gr. Stjórn byggingarmála kaupstaðarins skal bæjarstjórnin hafa á héndi og
falla burtu afskifti amtmanns af peim. Byggingarnefndin hefír á hendi umsjón og framkvæmd byggingarmála. í henni hafa sæti bæjarfógeti, forstjóri brunamálanna og fjórir
menn, er bæjarstjórnin kýs; skulu tveir peirra vera úr flokki bæjarfulltrúanna. J>á er
bæjarstjórn og lóðareiganda greinir á í byggingarmálum, eða byggingarnefnd og lóðareiganda í peim byggingarmálum, sem bæjarstjórn hefír í sampykt sinni fengið byggingarnefnd í hendur til fullnaðarúrslita fyrir sina hönd, getur lóðareigandi leitað úrskurðar
landshöfðingja.
4. gr. Stjórn heilbrigðismála og prifnaðarmála kaupstaðarins skal bæjarstjórnin
hafa á hendi. Til pess að hafa umsjón og framkvæmd pessara mála skal sett sératök
nefnd og hafa sæti í henni bæjarfógeti, héraðslæknir og einn bæjarfulltrúi, sem bæjarstjórnin kýs.
5. gr. í sampykt bæjaratjórnarinnar skulu tilteknar nákvæmari reglur fyrir
störfum og verksviði allra framangreindra nefnda. Nefndarmenn skulu skyldir til að
vinna starf sitt kauplaust í 6 ár.
6. gr. Með lögum pessum eru numdar úr gildi 13. gr., 15. gr. og 16. gr. i
tilskipun um bæjarstjófn í Keykjavík 20. apríl 1872, svo og ákvæði' pau í tilskipun um
lausamenn og húsmenn 26. maí 1863, í reglugjörð fyrir hafnarnefndina í Reykjavík 15.
maí 1856 og í opnu bréfl um stofnun byggingarnefndar f Reykjavík 29. maí 1839, sem
koma í bága við lög pessi.

Nd.
82. Nefndftrálit
i raálinu: Frumvarp til laga um aðflutningsgjald af smjörliki.
Jafnvel þó mál þetta út af fyrir sig sýnist eigi mjög yflrgripsrfaikið, er
aUmikill vandi um það að dæraa, meðan ekki er tekin föst stefna I tollmálum
landsins.
Þareð sumar tekjugreinir landssjóðs þverra, og búast má við, að útgjöldin fari vaxandi, er fyrirsjáanlegt, að nauðsyn beri til, að auka tolltekjur
að miklum mun, en þá hlýtur að koma til álita, hverjar vöfutegundir helzt eigi
að tolla. Nefndarmenn bafa þvi i sambandi við þetta mál borið saman álit sitt
um, hvaða tollmálastefnu beri að fylgja yfirleitt, og hefir það koraið fram; að
nefndin aðhyllist þá stefnu, að leggja aðflutningstoll fyrst og fremst á þær vörur, sera landsraenn geti án verið eða sparað meira en nú, og í annán stað á
vörur þær, er landið sjálft getur framleitt, svo að fullnægt verði þörfura manna.
Sarakvæmt þessu telur nefndin rét't að leggja toll á aðflutt smjörlíkij ef
svo verður álitið, að landsmenn með haganlegri notkun þess feitmfetis, fer landið
gefur af sér, geti að skaðlausu án þess verið, að sækja viðbit til útlánda. Og
er nefndin ekki i neinura vafa um, að landið gæti að þessu léyti birgt sig sjálft
28*
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ef lögð væri stund á að auka og bæta framleiðslu sinjörs og nota rétt tólgina,
sem nú er ýmist eytt innanlands, áu þess hún komi aö fullum notum sökum óhentugrar raeðferðar, eða hún er seld til útlanda fyrir afarlágt verð.
Til að hrinda þvi í lag, sem ábótavant er f þessum greinum, hefir nefndin borið sig saman við stjórn Búnaðarfélags landsins um að koma á fót innlendri kenslu í mjólkurmeðferð, og í öðru lagi mun nefndin koma fram með
þingsályktunartillögu til undirbúnings því, að smjörlikisverksmiðja verði stofnuð
hér á landi. Á hinn bóginn getur nefndinni eigi dulist, að tollur á aðfiutt smjörliki mundi, eins og nú stendur, vera öflugt meðal til þess, að tryggja framleiðendum smjörs og annars feitmetis hér á landi markað i landinu, og að sá raarkaður væri aftur trygging fyrir aukinni framleiðslu þessarar vörutegunda.
Að öðru leyti höfum vér ekkert sérlegt við frumvarpið að athuga, og
leggjum til, að það verði samþykt óbreytt.
Neðri deild alþingis 15. júlf 1899.
Pétur Jón8son
Björn Sigfússon
Olafur Briem
formaöur.
framsögumaður.
skrifari.
Guðjón Guðlaugsson.
B. Sveinsson.
Þorlákur Guðmundsson.
Einar Jónsson.
Nd.
83. Tillaga
til þingsályktunar um smjörlíkisverksmiðju.
Frá landbúnaðarnefndinni.
Alþingi ályktar að skora á stjórnina að undirbúa stofnun smjörllkisverksmiðju bér á landi, og láta gjöra nauðsynlegar rannsóknir og áætlanir um alt, er
lýtur að kostnaði við stofnun og aðra tilhögun á slíkri verksmiðju, svo og um
árlegan tilkostnað og væntanlegan arð af þessu fyrirtæki.
Nd.
84. Nefridarálit.
um hin lægri mentamál.
Hin háttvirta neðri deild alþingis 1899 hefir kosið oss undirritaða i nefnd
til þess að Ihuga mentamál landsins. Eftir að vér nú höfum ihugað og rætt á
fundum með oss sérstaklega hin lægri mentamál, viljum vér láta uppi álit vort
um þau.
Nefndinni dylst eigi, að þvi fyrirkomulagi, sem nú er á barnauppeldi
hér á landi, er í mörgu ábótavant., og að ráðstafanir þær, sem hingað til eru
gerðar, muni ekki vera til frambúðar.
Til þess að koma þessu velterðarmáli hinnar fslenzku þjóðar 1 verulega
heillavænlegt horf, þarf að sjálfsögðu að semja ítarleg uppfræðslulög, en af
ýmsum orsökum þóttist nefndin að þessu sinni eigi geta ráðist í það, og þó
einkum af þeirri ástæðu, að málið er eigi svo undirbúið lil þess, sem skyldi.
Nefndin hefir því látið við það lenda, að halda málinu í líku formi og
verið hefir, en stingur að eins upp á nokkrum breytingum á þeim skilyrðum,
sem nú gilda fyrir styrkveitingu úr landssjóði til barnakenslu. En í breytingum
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slnum þykist nefndin hafa farið svo varlega, að hún gerir sér góðar vonir um,
að hin heiðraða deild muni fallast á þær.
Að þvi er snertir núgildandi skilyrði fyrir landsjóðsstyrk til barnaskóla, heflr nefndin farið ftam á þá efnisbreytingu, að barnaskólar standi undir
þriggja manna stjórnarnefnd, sem sóknarpresturinn sé sjálfkjörinn í; að skólanefnd
þessi skipi prófdómanda við árspróf skólanna og að nauðsynlegustu kensluáhöld
séu til við hvern skóla til afnota við kensluua. Nefndin leggur það og til, að
skilyrðunum fyrir landsjóðsstyrk til sveitakennara sé breytt nokkuð að efninu
til: að sveitirnar leggi fram fé til sveitakenslunnar að rainsta kosti til jafns við
landsjóðsstyrkinn og að hver kennari veiti tiisögn að minsta kosti 6 mánuði af
árinu, og önnur börn komi eigi til greina við styrkveitinguna en þau, er notið
hafa tilsagnar hans að minsta kosti tvo mánuði af árinu.
Ennfremur leggur nefndin það til, að barnakennarar, — hvort heldur er
kennarar við fasta skóla, eða sveitakennarar — séu ráðuir með skrifiegum samningi með 3 mánaða uppsagnarfresti af beggja hálfu, og að þeir kennarar, sem
tekið hafa pröf við kennaraskóla, gaugi fyrir óæfðum barnakennurum.
Að því er snertir áðurtaldar breytingar, vill nefndin taka það fram,
æm hér segir:
Það virðist heppilegt og eðlilegt, að stjórn barnaskólanna sé, að svo
miklu leyti sem auðið er, falin hreppsbúum sjálfum. Slik afskifti hreppsbúanna
af uppeldis- og raentamálunum ætti að auka skilning þeirra á barnauppeldinu
og glæða áhuga þeirra á þvi, að afla hinni komandi kynslóð sem hollastrar og
staðbeztrar undirbúningsroentunar. Og þegar um það er að ræða, að fela hreppsbúum eftirlit raeð skólunum, virðist eðlilegt, að fvrst og fremst sé prestinum falin slik afskifti, og í alla staði sanngjarnt, að hreppsnefndin, sem á að veita fé
til skólanna, hafi og nokkuð hönd i bagga um stjórn þeirra, en til þess er henni
gefið tækifæri raeð þvi, að fela henni kosningu tveggja manna í stjórnarnefndina með prestinum.
Kosning prófdómanda þykir nefndinni og eðlilegast að falin sé stjórnarnefndinni, þvi að bæði getur svo staðið á, að í hreppnum sé prestinum jafnfær
maður til að dæma um kensluna og framfarir barnanua, og eins ber það oft við,
að prófverður að fara fram í tveim sóknum á sama tíma, og getur sóknarpresturinn þá eigi verið á báðum eða öllura stöðunum i senn.
Tillögum nefndarinnar um það, að hver barnaskóli eigi hin nauðsynlegustu kensluáhöld til afnota við fræðslu barnanna, þykjumst vér fullvissir að hin
háttvirta deild sinni, þar sem það er bersýnilegt, að jafnvel hinum bezta kennara er ómögulegt að fræða börn til nokkurs verulegs gagns í sumum þeim
námsgreinum, sem hann á að kenna, ef hann á að gera það áhaldalaust, enda
er kostnaðurinn við útvegur slíkra kensluáhalda svo litill, að hann getur með
engu móti verið fráfælandi.
Það geta verið skiftar skoðauir um það, hve mikil eða litil, fullkomin
eða ófullkomin kensluáhöld barnaskólakennarar geti koraist af með.
Nefndin
leyfir sér að nefna til dæmis sem hin allra-nauðsynlegustu: Uppdráttur af Gyðingalandi; uppdráttur af Miðjarðarhafslöndunura raeð ferðura Páls. Uppdráttur
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íslands, jarðlikan og uppdráttur af Norðurálfu. Nokkrar rayndir af pörtum
mannlegs líkama. Hitaraælir, loftþungavog, leiðarsteinn, einföld gutuvél; glerog
speglar til afnota við Ijósfræðina; ein rafraagnskolla. Kúlnagrind Við sveitakensluna ætlar nefndin að komast megi af með nokkuð minni áhöld, og telur að
ttægja raætti fyrst um sinn nauðsvnlegustu landauppdrættir, myndir úr náttúrufræðinni og kúlnagrind
Að því er snertir tillögu nefndarinnar um það, að sveitirnar leggi fé
fram til kenslunnar til móts við landsjóðsstyrkinn, skal það tekið fram, að áhugi
manna víðsvegar um land á barnauppeldinu virðist vera orðinn svo sterkur, að
varla er ástæða til að ætla, að menn vilji skorast undan að taka nokkurn þátt
I kostnaðinum við kensluna, enda eru menn hér á landi enn ekki á eitt mál
sáttir um það, að hve miklu leyti styrkja beri hina fyrstu undirbúningsmentun úr
landsjóði, eða hvort landsjóðsfé skuli yfir höfuð að tala að nokkru leyti varið
til barnafræðslu fyrir fermingar-aldur.
Styttra nám en 2 mánaða undir kennara hendi telur netndin svo gagnslítið, að hún telur ekki rétt að styrkja það, og leggur því til að þau börn, sem
njóta skemur tilsagnar en í 2 rnánuði, komi eigi til greina við styrkveitinguna.
Þar sem nefndin að síðustu leggur það til, að kennarar séu ráðnir meö
skriflegum samningi og ákveðnum uppsagnarfresti, og að þeir, sem háfa aflað
sér kennaramentunar, séu að öðru jöfnu látnir gauga fyrir þeim umsækjendum,
sem eigi hafa gengið í kennaraskóla, þá verður hún að telja bæði þessi atriði
til verulegra bóta.
Að þvf erjyrra atriðið snertir, þá er það alkunnugt, að nú, sem stendur, er allmikið ólag og los á kennararáðningunni, og hlýtur að vera báðum
málspörtum þægilegra og tryggilegra, að skriflegur samningur sé gerður.
En að því er seinna atriðið snertir, þá vakti það einkum fyrir nefndinni, að það, að efnilegir og vel hæfir menn með kennaraprófi, sem sækja um
kennarasýslan, séu látnir standa alveg jafnfætis öðrum, sem engrar nauðsynlegrar undirbúningsmentunar hafa aflað sér, hljóti að leiða til þess, að draga úr
áhuga ungra og efnilegra manna á því að afla sér hinnar nauðsynlegu undirbúningsmentunar. Og verður nefndin að telja mjög illa farið, ef svo færi, þvf
að það háir tilfinnanlega mörgum barnakennurum, þó að annars séu góðir og
gegnir menn, að þeir hafa farið á mis við þá fræðslu, sem hverjum kennara er
lffsnauðsyuleg, ef kenslan og umgengni hans við börnin og andleg áhrif hans á
þau eiga að geta komið að fullum notum.
Af þessum ástæðum vill nefndin nálgast það takmark, að vér — að
dæmi annara þjóða —, notum með timanum eigi aðra raenn til barnauppfræðingar við opinbera skóla, eða stofnanir, en þá, sem sérstaklega eru til þess
mentaðir, og sem sýnt hafi með þvf að standast próf, að þeir séu til þess hæfir.
Samkvæmt þvi, sem að framan er tekið fram, vill nefndin leyfa sér að
leggja það til, að deildin samþykki þær tvær tillögur til þingsályktunar, sem
hér fara á eftir.
Alþingi 15. júlí 1899.
Sigurður Gunnarsson
Valtýr Guðmundsson.
Jón Þórartnsson
formaður.
skrifari og framsögum,
Einar Jónsson.
Eirfkur Gislason.
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Tillaga

til pingsályktunar nm skilvrði fyrir landssjóðsstyrk til barnakenslu. Frá nefndinni í
alþýðumentunarmálinu.
Alpingi ályktar, að skilyrðin fyrir styrkveitingu úr landssjóði til barnakenslu
skuli vera pessi:
I. Til barnaskóla, annarstaðar en í kaupstöðum.
. 1. Að kent sé auk kristindóms: móðurmálið (lestur, réttritun ogæfingar í pví, að setja
fram eigin hugsanir skriflega), skrift, reikningur, meginatriði landafræðinnar, einkum
íslands, og helztu grundvallaratriði náttúrufræðinnar, — samkvæmt reglugjörð, er
stiftsyfirvöldin sampykkja.
2. Að skólinn standi eigi skemur en 6 mánuði af árinu og að minsta kosti 12 nemendur njóti par tilsagnar allan kenslutfmann og gangi undir árspróf í peim ná»sgreinum, sem skylt er að kenna samkvæmt reglugjörð skólans.
3. Að skólinn standi undir stjórn þriggja manna nefndar, sem í séu sóknarpresturinn
og 2 menn, er hreppsnefndin kýs.
4. Að við próf, sem baldið er við lok bvers kenslutfmabils, sé, auk kehnarans, viðstaddur prófdómandi, ahnaðhvort einn úr skólanefndinni, eða maður, sem hún kýs
til þesss.
5. Að skólinn njóti að minsta kosti jafnmikils styrks annarstaðar frá, og pess, er
honum er veittur úr landssjóði.
6. Að nauðsynlegustu kensluáhöld séu til við hvern skóla til afnota við kensluna, eftir
pvf, sem stiftsyfirvöldin nánar ákveða.
Styrkbeiðslum frá skólunum skal jafnan fylgja nákvæm skýrsla um síðasta árspróf skólans, kenslntilhögun, kensluáhöld og um ástand skólahússins,* svo og endurrit af
sfðasta ársreikningi yfir tekjur skólans og gjöld.
II. Til sveitakennara.
1. Að kennarinn sé ráðinn til starfa síns af hreppsnefndinni með ráði hlutaðeigandi
sóknarprests, og hagi störfum sínum eftir pví, sem sóknarpresti og hreppsnefnd
kemur saman um.
2. Að sveitirnar leggi fram fé til sveitakenslunnar, að minsta kosti til jafns við landssjóðsstyrkinn, auk fæðis og húsnæðis handa kennaranum, pann tíma, sem kenslan
stendur yfir.
3. Að kent sé, auk kristindóms, að minsta kosti: móðurmálið, skrift og reikningur.
4. Að kennarinn kenni að minsta kosti 6 mánuði af árinu, og kemur ekkert barn til
greina við styrkveitinguna, sem notið hefir skemur tilsagnar en 2 mánuði.
5. Umsóknarbréfum um styrk til sveitakenslu skal jafnan fylgja nákvæm skýrsla um
kensluna (próf, ef pað hefir verið haldið), tölu nemanda, hvað kent hafi verið oghve
lengi hver nemandi hafi notið tilsagnar, svo og vottorð hlutaðeigandi prests um framfanr peirra.
Kennarar skulu ráðnir, hvort heldur er til bamaskóla, eða sveitakenslu, með
skriflegum samningi og priggja mánaða uppsagnarfresti af beggja hálfu.
Sé kostur á kennara, sem staðist hefir próf við kennaraskóla, skal hann tekinn
fram yfir óæfðan kennara, pegar kennarar eru ráðnir.
Nd.
86. Tillaga
til þingsályktunar um rétt til að taka að sér barnakenslu.
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Frá mentamálanefndinni.

Eftir árið lgo5 hafa aðrir eigi rétt til barnakenslu, sem að einhverju leyti
er kostað af landssjóðsfé, en þeir, sem:
a, staðist hafa próf við kennaraskóla;
b, haft hafa barnakenslu á hendi annaðhvort við fasta skóla, eða sveitakenslu að
minsta kosti 5 undanfarin ár samfleytt.
pó má með leyfi stiftsyfirvaldanna eða hverrar þeirrar kenslustjórnar, sem
skipuð kann að verða, gera undantekningar frá þessu, ef eigi er kostur á kennurum, sem fullnægja framangreindum skilyrðum.
Nd.
87. Breytingartillaga
við breytingartillögur nefndarinnar í málinu nm skipun læknahéraða á íslandi o. fl. (á
pingskjali 65.).
Frá Halldóri Daníelssyni.
1. Á eftir tölulið 24 komi nýr töluliður, er verði 25. töluliður, svo hljóðandi: »Mýrahérað: Mýrasýsla vestan Langár og Hnappadalsaýsla.'
2. 32. töluliður falli burtu.
Töluliðatalan breytist samkvæmt atkvæðagreiðslunni.
Nd.
88. Breytingartillögur
við frv. til laga um skipun læknishéraða á Islandi o. fl. og við breytingartillögur nefndarinnar á pskj. 65. * Frá Kl. Jónssyni.
1. Við brtill. pskj. 65 við 1. gr. frvs. á eftir »26. þingeyrarhérað o. 8. frv.,
komi: 27. Siglufjarðarhérað: Hvanneyrar og Póroddstaða hreppar í Eyjafjarðarsýslu.
Læknirinn í héraði pessu er skyldur til, pegar pess er leitað og pví verður við komið,
að vitja sjúklinga i Grímsey.
Greinatalan brevtist samkvæmt pessu.
2. 37. liður falli burt.
3. Við 2. gr. frvs. i stað orðanna i upphafi 3. liðs: >Ef opinber sjúkrahús eru
á peim staðc komi: Ef sjúkrahús, er njóta styrks úr landssjóði, eru á peim stað.
Nd.
89. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þingskjali 69 (Frá Valtý Guðmundssyni).
Breytingartillagan orðist svo:
Undanþágu frá hjúskaparlýsingu má þó fá með konunglegu leyfisbréfi. Gjaldið fyrir
hjónavfgslubréf skal eftirleiðis vera 10 krónur.
Nd.
90. Breytingartillögur
við breytingar nefndarinnar í málinu: Frumvarp til laga um skipun læknahéraða á íslandi
o. fl.
Frá þórði J, Thoroddsen. Guðjóni Guðlaugssyni. Sighvati Ámasyni.
1. við 1. 7. í stað iHúnavatnssýsla austan Gljúfurár« komi: •VindhælÍB, Engihlfðar, Ból-
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st&ðarhltöar, Svínaa&tBs, Tarf&lækjar, Áas og Sveinsataða hreppar í Húnavatnesýslm.
2. — 1.

8. í stað orðanna: >Seilu, Lýtingsstaða, Akra og Rípur* komi: >Rfpur, Vfðvík-

3. — 1. 12.
i. — 1. 13.

5. — 1. 14.
6. — 1. 14.

7. — 1. 37.

Nd.

ur, Hóla og Hofs«.
Liðurinn orðist svo: >8teingrímsfjarðarhérað: Nyrðri hluti Strandasýslu að
Ennishöfða«.
Liðnrinn orðist svo: >Hrútafjarðarhérað: Óspakseyrar og Bæjar hreppar i
Strandasýslu, Staðar, Torfastaða (Fremriog Ytrijog Etrfejubvamms hreppar
i Húnavatnssýslui.
Liðurinn orðist svo: >Setluhérað: Seilu, Lýtingsstaða, og Akra hreppar í
Skagafjarðarsýslu og Svartúrdalnr í Húoavatnssýshw.
Á eftir þessum tölul. komi nýr tölul., er verði 15., og orðist svo: >Siglufjarðarhérað: Fells og Holts hreppar í Skagafjarðarsýslu og Hvanneyrar
og þóroddstaða hreppar í Eyjafjasðanýslo. Læknirinn í héraði þessu er
ennfremur skyldur tál að vitja sjúklinga í Grímsey, þegar þess er leitað og
því verður við komið*.
Töluliðurinn falli burt.
Töluliðatalan breytist eftir atkvæðagreiðslunni.
91.

THIaga

tii þingsályktunar um að rannsaka hafnarstæði við LagarfljótsÓ9 (eins og hún var
samþykt við fyrri umr. f Nd).
Alþingi ályktar, að skora á stjórnina, að láta útlendan verkfræðing rannsaka á kostnað landssjóðs, hve mikið muni kosta, að byggja höfn við Lagarfljótsós, og hvort það muni dýrara en að leggja akveg frá Reyðarfirði yfir Fagradal
að Egilsstöðum, eða hve miklu dýiara það mundi verða. Skal hann eigi að eihs
meta kostnaðinn við hafriargerðina og vegariagninguna, heldur og áætla, hvort
muni hafa meiri viðhaldskostnað f för með sér.
Ennfremur skal og verkfræðingi þessum falið, að rannsaka lendinguna f
verstöðinni i Solungarvfk f ísafjarðarsýslu, og að gjöra áætlun um kostnaðinn við
byggingu brimgarðs, er geri lendinguna tryggari og hættuminni.
Nd.
92. Breytingartillaga
við breytingartillögur nefndarinnar í læknahéraðamálinu (þingskj. 65).
Frá Jens Pálssyni.
Úr 2. flokki tftUi: 7. Blönduósshérað: Húnavatnssýsla austan Gljúfurár.
Úr 3. flokki falli: 14. Hofsósshérað: Viðvfkur, Hóla, Hofs, Fells, Haganess og
Holtshreppar i Skagafjarðarsýslu.
15. Höfðahverflshéraö: Svarfaðardalshreppur og Arnarnesshreppur inu að Hillum í Eyjafjarðarsýslu, Grýtubakkahreppur og Hálshreppur norðan við Hálssókn í Þingeyjarsýslu.
— og setjist héröð þessi inn i 4. flokk næst á eftir »26: Þingeyrarhérað*.
Tölur liðanna breytast samkvæmt þessu.
29
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Nd.
93. Breytíngartillðgur
við breytingartillögur nefndarinnar í læknaakipunarmálinu (þingskj. 65).
Frá Valtý Guðmundssyni.
Þessi læknahéruð flytjist úr 3. flokki yfir í 4. flokk.
1. Nr. 13 Miðfjarðar hérað.
2. Nr. 14 Hofsóss hérað.
3. Nr. 15 Höfðahverfls hérað.
4. Nr. 18 Fljótsdals hérað.
Nr. 42 Vestmannaeyja hérað flytjist úr 5. flokki yfir i 4. flokk,
Fyrir orðið »embætti« i 2. lið 2. greinar komi: læknahéruð.
Nd.
94. Viðaukatillaga
við frumvarp til laga um skipun læknahéraða á Islandi o. fl.
Flutningsmenn: Guðjón Guðlaugsson. Pétur Jónsson.
Við 3. gr. Inn í greinina bætist (eftir málsgreinina: »Launin greiðist
úr landssjóði<) svo hljóðandi málsgrein:
Eftirlaun læknis skal þannig reikna, að hanu fái
þeirrar launaupphæðar, sem hann hafði þegar hann fékk lausn frá embætti, og auk þess 20 kr.
fyrir hvert embættisár. Þetta ákvæði nær þó ekki til þess læknis, sem hefur
fengið veitingu fyrir embættinu áður en lög þessi öðlast gildi. Að öðru leyti
skal farið eftir hinum almennu eftirlaunalögum.
Nd.
95. Breytingartillðgur
við breytingartillögur nefndarinnar i málinu: frumvarp til laga um skipun
læknahéraða á íslandi o. fl.
Frá Þórði J. Tboroddsen og Sighv. Árnasyni.
1. Á undan 9. tölul. komi í 3. flokki nýr tölul., er verður hinn 9. svohljóðandi:
•Skipaskagahérað: Hvalfjarðarstrandarhreppur inn fyrir Ferstiklu
og hinir 4 syðstu hreppar Borgarfjarðarsýslu*.
2. Á eftir 21. tölul. komi nýr tölul., er verður hinn 22. svohljóðandi: »Mýrdalshérað: Álftavers, Hvamras og Dyrhóla hreppar í Vestur-Skaftafellssýslu og Austur-Eyjatjallahreppur í Rangárvallasýslu«.
3. Á eftir 22. tölul. komi nýr tölul., er verður hinn 24. svohjóðandi:
»Grimsness hérað: Skeiða, Gnúpverja, Hrunamanna, Biskupstungna,
Grimsness og Grafnings hreppar í Árnessýslu«.
4. 24., 29. og 30. tölul. falli burt, og töluliðatalan breytist eftir atkvæðagreiðslunni.
Nd.
96. Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunar á þingskj. 79.
Frá Kl. Jónssyni.
Fyrir orðið »deildin« í upphafl annars liðs, komi: alþingi.
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Nd.
97. Tillaga
til þingsályktunar um styrkveitingu til búnaðarfélaga.
Frá landbúnaðarnefudinni. Framsögumaður Pétur Jónsson.
Alþingi ályktar, að skilyrði fyrir styrkveitingu úr landssjóði til búnaðarfélaga og reglur fyrir úthlutun styrksins skuli vera á þessa leið:
A. Almenn skilyrði.
1. Að télagið hafi unnið næsta ár á undan því, er styrkurinn er veittur, að
minsta kosti 12 dagsverk fyrir hvern búanda í félaginu að meðaltali að þeim
jarðabótum, er efla grasrækt og garðrækt, og að minst 8 félagsmenn hafl
tekið þátt 1 jarðyrkjustörfum félagsins.
2. Að bónarbréfum um styrkiun, sem skulu stýluð til landshöfðingja, fýlgi
reikningur fyrir uæsta ár á undan yfir tekjur og gjöld búnaðarfélags þess,
er um styrkinn sækir, og skýrsla um hin unnu störf, útgefln af skoðunarmanni, er sýslunefnd eða bæjarstjórn hefir til þess nefnt. Skoðunarmenn sé
eigi fleiri en 3 1 sýslu.
3. Að skýrslur skoðunarmanna sé samdar eftir formi þvf, er landsstjórnin gefur
út, að í 8kýrslunura sé tekin fram stærð hverrar jarðabótar, og að skoðunarmaður riti á skýrsluna vottorð sitt um, að hann hafi ekki tekið til greina
aðrar jarðabætur en þær, sem vel eru af hendi leystar.
B. Reglur.
1. Þessar jarðabætur skulu teknar upp í skýrslurnar:
a. Þúfnasléttur.
b. Matjurtareitir ný-yrktir, jarðvegur byltur og blandaður.
c. Varnargarðar um tún, sáðreiti, fjárbæli og engi.
d. Varnarskurðir.
e. Flóðgarðar.
f. Stiflugarðar.
g. Vatnsveitingaskurðir.
h. Lokræsi.
Aðgjörðir á gömlum jarðabótum má ekki taka upp f skýrsluna, né heldur
þær jarðabætur, sem ekki eru fullgjörðar samkvæmt reglum þessum.
2. Jarðabætur skulu lagðar þannig i dagsverk:
a. þúfnasléttur............................................................................. 12 Q faðmar
b. matjurtareitir ...
..........................................................20 □-------c. varnargarðar:
1- grjótgarðar einhlaðuir, 3*/» fet á hæð............................ 3---------2. grjótgarðar tvfhlaðnir, 31/* fet á hæð............................
P/»----3. garðar úr torfi og grjóti, 4 fet á hæð............................ 3*/»---------4. garðar úr torfl, 3 fet á hæð og5 fet á þykt að neðan 4------d. varnarskurðir, 5—6 feta breiðir að ofan, 2 feta djúpir, og
garður á bakkanum 2 feta hár, þakinn að ofan og innan 5
----e. flóðgarðar.................................................................................. 200 teningsfet
f. stíflugarðar..............................................................................150---------g. vatnsveitingaskurðir:
29*
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1. einstungnir (1 fet á. dýpt)................................................ 400 teningsfet
2. tvfstungnir (2 feta djúpir)................................................ 300
—
3. þristungnir (3 feta djúpir)................................................. 200
-------h. lokræsi:
1. með grjóti (mölræsi)...............................................................3 faðraar
2. með hnaus (holræsi)............................................................8----------3. Styrkurinn skal miðaður við tölu dagsverka þeirra, sem unnin hafa verið í
félaginu að framantöldura jarðabótum næsta almanaksár á undan því, er
styrkurinn er veittur.
4. Bónarbréfin um styrkinn eiga að vera komin til landshöfðingja fyrir 1. júlí
ár það, sem styrkurinn er veittur.
Nd.
98. Frumvarp
til laga ura verðlaun fyrir sölu á útfluttu íslenzku smjöri. Frá Jens Pálssyni.
1. gr. Fyrir hver 1000 pd. af islenzku smjöri, er flutt eru í einu lagi til
markaðar erlendis og seld þar í einni heild því verði, er eigi sé meir en 5aurum lægra en verð er á dönsku smjöri i 1. flokki á sama stað og i sama mánuði
samkvæmt vottorði frá hinu danska landbúnaðarfélagi, greidast úr landssjóði útflutnings- og söluverðlaun 100 kr.
2. gr. Útflutnings- og 9öluverðlauo þessi lætur landshöfðingi greiða útflytjanda smjörsins, þá er hann með skýrslu skipstjóra þess, er smjörið flutti,
reikningi söluumboðsmanns sfns, vottorði frá hinu danska landbúnaðarfélagi um
markaðsverð á dönsku 1. flokks smjöri, og eigin skýrslu upp á æru og samvizku hefir fært sönnur á, að hann hafi fullnægt verðlaunaakilyrðununa.
Ed.
99. Breytingartillögur
við frv. til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja.
Frá Hallgr. Sveinssyní.
1. Við 7. gr. I stað »amtsins« i 6. linu komi: amtmanns.
2. — - — í stað »og þvf næst...............staðfest það«, komi: og því næst
verður meiri hluti fundarmanna og meiri hluti bæjarstjórnar að
hafa fallist á veitingaleyfið og amtmaður staðfest það.
Ed.
100. Frnmvarp
til laga um stofnun landsspitala i Reykjavík.
Flutningsmaður: 4. konungkjörni þingmaður.
1. gr. í Reykjavik skal á hentugum stað byggja landsspitala, er hafl alt að
40 sjúkrarúm. Til byggingar spftalans og útbúnaðar á honum má
j
verja alt að 130,000 kr. úr landssjóði, að meðtöldu andvipði hins núverandi sjúkrahúss í Reykjavík, er Reykjavíkurbær leggur til.
2. gr. Reykjavikurbær skal hafa rétt til að fá ókeypis aðhjúkruo alla og
læknishjálp á sjúklingum, er legið geta í 4 sjúkraTÚmum á spftala
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3. gr.

4. gr.

5. gr.

6. gr.
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þessum á ári hverju, en auk þess skal veita éfceypis aðhjúfcrun og
læknishjAlp ártega fátækum sjúklingum annarsstaðar af hvndinu, er
legið geta í 16 sjúkrarúmum, eftir því, sem stjórn spftalafts ákveður.
í stjórn spitalans eru amtmaður og landlæknir og læknir sá í Reyfejwvik, er Jandshðfdingi skipar. Stjórnin serour reglftgjörð tyrit spítalaná
og erindisbréf fyrir starfsmenn hans, er landshöfðihgi staðtestir. Hún
hefur alla umsjón með spitaíanum og spítalahaldinu, ræður Starfsmenn
og segir þeim upp, og ákveðnr borgun þá, er sjúklingar þerr, sero
ekki fá ókeypís aðhjúkrun sanikv. 2. gr., skulu greiða fyrfr spítalavístina.
Starfsmenn spítalans skulu vera þessir, auk nauðsynlegs vinnufólks ög
hjúkrunarfólks: 2 yflrlæknar og 1 aðstoðarlæknir; ráðsiftað'ur og ráðskona; yfirhjúkrunarkona; endurskoðari reikninga.
Ráðsmaðurinn fær 1000 kr. þóknun á ári fyrir starfa sinn; ráðskonau og yfírhjúkrunarkonan fá auk fæðis og húsnæðis 400 kr. hvor
á ári í kaup; endurskoðari 200 kr. á ári og aðstoðarlæknirinn 600 kr.
á ári auk húsnæðis.
Þangað til öðruvisi verður ákveðið, skulu kennararnir i útvortislækningum (kirurgi og operation) og innvortis lækningum (therapi) við
læknaskólann i Reykjavik takast á hendur yfirlæknastörfin við spítalann, og má greiða alt að 2000 kr. fyrir læknisstörfin, eftir því sera
stjórnin nánar ákveður og landshöfðingi samþykkir.
Kaup starfsmanna, svo og allur kostnaður árlagur við spitala þennan,
að því er gjöldiu fara fram úr tekjunum, skal greiða úr Jandssjóði,

Nd.
101. Frumvarp
til laga um lögaldur. Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.
Hver karlmaður, og hver ógiftur kvennmaður, verður fjár sins ráðandi
með tilsjónarmanni 16 ára, en fullráður fjár sins 21 árs, og getur þá og tekið
að sér ábyrgð i fjármálum, svo að gild sé.
Nd.
102. Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunar um að rannsaka hafnarstæði við Lagarfljótsós
(þingskj. 91).
Frá Valtý Guðmundssyni, Jóni Jónssyni, þm. Eyf., Þórði J. Thoroddsen,
Pétri Jónssyni, Halldóri Daníelssyni, Birni Sigfússyni.
í stað orðanna »en að leggja akveg — að Egilsstöðum* komi: en að
leggja akveg annaðhvort frá Seyðisfirði yfir Fjarðarheiði, Reyðarfirði yfir Fagradai eða einbverja aðra leið frá sjó að Egilsstöðum.
Ed.
Io3. Frumvarp
tíl lðga utn viðauka við og breyting á tilskipun 5. janúar 1866 um fjárkláða og

23C
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önnur næm fjárveikindi á fslandi, og tilskipun 4. marz i87i um viðauka við tilskipun þessa. (Eins og það var samþykt við 2. umræðu f efri deild).
1. gr. Heimilt er amtmönnum, þá er þeim virðist nauðsyn bera til, að
fyrirskipa almennar skoðanir og baðanir á sauðfé svo og sótthreinsun fjárhúsa á
stærri eða minni svæðum f ömtum sfnum, enda þót. eigi sé full vissa fyrir þvf,
að fjárkláða hafi orðið vart á stöðum þeim, er um er að ræða.
Kostnað, er af þessu leiðir, skal greiða samkvæmt reglunum f 3. og 6. gr.
tilskipunar 5. janúar 1866 um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á íslandi.
2. gr. Verði vart við kláða f fé á timabilinu frá byrjun rétta til jólaföstu,
skulu hinar sýktu kindur þegar f stað skornar, nema eigandi kjósi heldur, að
hreppstjóri eða aðstoðarmenn hans taki sjálfir kindurnar til umsjónar og lækni
þær, og borgar þá eigandi allan kostnað, er af þvf leiðir.
3. gr. Allir fjáreigendur skulu hafa glöggar gætur á, hvort kláða verður,
vart f sauðfé þeirra, og tafarlaust skýra hreppstjóra eða aðstoðarmönnum hans frá
sérhverri grunsamlegri sýki, er fyrir kemur, og þangað til næst til þeirra annast
um, að hinar sýktu eða grunuðu kindur séu hafðar aðgreindar frá öðru sauðfé.
4. gr. Ákvæðunum f fyrsta hluta 7. gr. f fyrgreindri tilskipun 5. janúar
1866 um sektir alt að 2o rdl. er breytt þannig, að sektirnar eru frá 5 til 2oo kr.,
og gilda ákvæðin f 7. og 8. gr. tilskipunarínnar einnig fyrir brot gegn lögum
þessum.

Nd.
104. Frumvarp
til laga um meðgjöf með óskilgetnum börnum 0. fl.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. í ed.).
1. gr.
í yflrvaldsúrskurði þeim, er gjörir barnsföður að skyldu að greiða meðlag með óskilgetnu barni sínu, eða þar sem meðlagsskyldan er staðfest, skulu
vera upplýsingar þær, er fyrir hendi eru, um aldur hans, fæðingarstað ogframfærslusveit.

2. gr.
Heimilt er móður óskilgetins barr.s að krefjast þess, að föður þess verði
gjört að skyldu að greiða að rainsta kosti helming þess kostnaðar, er af barnsförunum leiddi fyrir hana, og ef þörf gjörist þröngvað til þess, svo sem heimilað er i lögum til greiðslu á meðgjöf með óskilgetnum börnum.
Yfirvöldin tiltaka upphæð þessarar fjárreiðslu, og getur móðir barnsins heimt hana eftir
reglum þeim, er segir i 4. gr.
3. gr.
Nú deyr karlmaður og lætur eftir sig barn óskilgetið yngra en 16 ára,
og skal þá greiða af fjármunura dánarbúsins sem skuld, er komin sé i gjalddaga,
barnsfúlgu þá, er hinn dáni skyldi gjalda, svo framarlega sem beiðni um það
kemur til skiftaráðanda áður eu skuldlýsingarfrestur (Proclama) er Iiðinn eða 6
mánuðir frá láti hans, hafi skuldlýsingarfrestur eigi boðaður verið.
Ef ekkja
barnsföður eða skilgetin börn hans eru á lifi, þá skal eigi fé út leggja öðrum
óskilgetnum börnum hans en þeim, er fædd voru fyrir hið síðasta hjónaband,
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og skal þess gætt, að meðgjöí sú, er greidd er óskilgetnu barni til framfærslu,
nemi eigi meiru fé en því, er barnið skyldi i arf taka, ef skilgetið væri. Nú
situr ekkja barnsföður í óskiftu búi, og heldur hún þá áfram að greiða meðgjöf
þá, er á barnsföður hvíldi, að svo miklu leyti sem yfirvaldi þykir hæfa eftir
efnum hennar og með hliðsjón til fyrtéðra fyrirmæla, þó eigi lengur en þar til
barnið er orðið 14 vetra. Um barnsfúlgu, er greidd er af hendi i einu eftir lát
föðurins, skal fara sera um fé ómyndugra, og skal til taka, á hvaða tima og
hverjum greiða skal meðlögin. Falli barnsfúlga niður að nokkru eða öllu, þá
skal fé það, er óeytt er þá er barnið deyr eða verður 16 ára, koma til skifta
meðal erfíngja.
4. gr.
Sé barnsfúlga, sem föður óskilgetins barns er skylt að borga samkvæmt
úrskurði amtmanns eða sættargjörð, staðfestri af honum, eigi greidd á réttura gjalddaga, og eigi móðir þess rétt til framfærslu hér á landi, þá er henni heimilt, ef
skilyrði þau eru fyrir hendi, er siðar getur ura, að krefjast þess munniega eða
bréfiega af löggreglustjóra í þvi lögsagnarumdæmi, er hún dvelur í, að meðlagið, en eigi nema fyrir síðasta árið, verði greitt henni af sveitarfé, án þess það
verði talið henni veittur sveitarstyrkur. Beiðninni skal fylgja vottorð um það
frá sveitarstjórninni í dvalarsveit hennar, að hún sé eigi svo efhum búineða hafi
þá atvinnu, að hún sé sjálf fær um að annast svo sem vera ber framfærslubarnsins og uppeldi, og ennfremur löglega birtur úrskurður amtmanns um barnsfúlguna, eða löglega birt sættargjörð, staðfest af honum, og lffsvottorð barnsins, og
skal hún jafnframt láta þær upplýsingar í té um dvalarsveit og framtærslusveit
barnsföður, er bún er fær um.
Nú þykir lögreglustjóra það liklegt, eftir að hann hefir rannsakað raálið,
að barnsfaðir sé dáinn eða farinn úr landi, og vfsar hann þá beiðninni aftur. Að
öðrum kosti krefur hann barnsföður um meðlagið fyrir milligöugu dvalarsveitar
hans, ef kunnugt er þegar orðið um hana. Náist eigi borguu með þessu móti,
eða sé ókunnugt um dvalarsveit barnsföður, er dvaiarsveit móður barnsins skyld
til þess, undireins og henni hefir verið gjört aðvart um þetta, að greiða henni
meðlagið fyrirtram, en lögreglustjóri gjörir jafnframt nauðsynlegar ráðstafanir til
þess að innheimta það. Þegar meðlagið er borgað af sveitarfé, skal afplánun
að lögum því að eins eiga sér stað, að framfærslusveit barnsföður beiðist þess.
Nú reynist meðlagið ófáanlegt, af því að barnsfaðir hefir eigi getað borgað, eða eigi hefir verið hægt að hafa upp á honum, og skal þá sveitarstjórninni
í þeirri sveit, sem greitt hefir meðlagið fyrir fram, þegar í stað skýrt frá þessu,
og meðlagið skal siðan talið sveitarstyrkur til handa barnsföður frá þeirri sveit,
og fer um endurgjald á honum eftir ákvæðum fátækralaganna.
Nú hefir meðlagið hvorki verið innheimt né afplánað, fyrir því að eigi
hefir orðið haft upp á barnsföður, eða hann hefir komist undan lagaaðförum, og
er þá sveit þeirri, er eigi hefir fengið styrk sinn endurgoldinn, heimilt, er hann
síðar kemur fram, að ganga að honum að lögum, ef eigi er um seinan, að þvi
er meðlagið snertir, og ennfremur beita við hann lögum 4. nóvbr. 1887, um sveitarstyrk og fúlgu.
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ð. gr.
Þann hinn sama rétt, sem móöir aö óskilgetnu barni hefureftir3.og4.gr.
iaga þessara, hafa og þeir menn, er annast eiga fram^ærslu og uppeldi barnsins eftir móöurina látna, burtfarna eður af öðrum likum orsöku®, og enn fremur
fátækrastjórn, þá er hán hefur orðið að takast framfærslu þess á hendur.
Þá er móðir óskiigetins barns deyr, á faðir þess þvl að eins rétt á að
fá það til sin, til framfærslu og uppeldis, að hann annaðhvort ættleiði það,
eður hann fái til þess leyfi arntmanns á þeim stað, er barnið er.
6. gr.
Þegar faðir óskilgetins barns hefur að lögum verið skyldaður til að greiða
meðlag með því, en menn vita eigi, hvar hann er niður kominn, hefur bæöi
móöir barnsins og sá er eftir hana látna, burtfarna eða af öðrum orsökum á að
annast framfærslu þess og uppeldi, svo og fátækrastjórnin, hafi hún orðið að
takast framfærslu þess á hendur, rétt til þess, ef þörf gjörist, að krefjast fulltingis lögreglustjórnar til þess að leita uppi verustað hans.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1900, og falla þá úr gildi lög 24. janúar
1890, uro meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl. Þó koma ákvæði nefndra laga
til greina um meðlög þau, sem fallin eru f gjalddaga fyrir 1. maf 1900, ef beiðni
um borgun á þeirn er komin til dvalarsveitar eða framfærslusveitar bamsföður
fyrir nefndan dag.
Nd.
105. Frumvarp
til laga um skipun læknishéraða á Islandi o. fl. (eins og það var samþykt vift
2. umr. í Nd).
1. gr.
íslandi skal skift i 42 læknishéruð, þau er hér segir:
1. flokkur.
.
1. Reykjavíkurhérað: Reykjavíkur kaupstaður, Seltjarnarness, Bessastaða, Garða og Mosfells hreppar.
2. ísafjarðar héraö: ísafjarðar kaupstaður, ásamt Eyrar, Hóis og Súðavíkur hreppum og Vigur í Ögurhreppi. ,
3. Akureyrar hérað: Akureyrar kaupstaður, Öngulsstaða, Saurbæjar,
Hrafnagils, Glæsibæjar og Skriðu hreppar, og Arnarness hreppur út fyrir Hillur, og Svalbarðsstrandar hreppur i Þingeyjarsýslu. Læknirinn í
héraði þessu er skyldur til, þegar þess er leitað og þvi verður viðkomið, að vitja sjúklinga í þeim hluta Höfðahverfis héraðs, sem er að vestanverðu við Eyjafjörð.
4. Seyðisfjarðar héraö: Seyðisfjarðar kaupstaftur, ásamt Loftmundarfjarðar, Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar hreppum.
2. flokkur.
5. Keflavikur hérað: Vatnsleysustrandar, Njarftvíkur, Rosmhvalaness,
Miðness, Hafna og Grindavíkur hreppar i Gullbringusýslu.
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6. Barðastrandar hérað: Barðastrandarsýsla fyrir vestan Vatnsdalsá.
7. Blönduóss hérað: Húnavatnssýsla austan Gljúfurár.
8. Sauðárkróks hérað: Skefilsstaða, Sauðár, Staðar, Seilu, Lýtingsstaða,
Akra og Rípur hreppar 1 Skagafjarðarsýslu.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

3. flokkur
Borgarfjarðarhérað:Skoradals,Audakíls,Luudarreykjadals,Reykholtsdals og Hálsahreppar í Borgarfjarðarsýslu og Mýrasýsla austan Langár.
Stykkishólms hérað: Eyrarsveit, Helgafellssveit og Skógarstrandar
hreppur. Læknirinn í héraði þessu er ennfremur skyldur til, þegar því
verður v;ð komið og þess er leitað, að vitja sjúklinga í Fellsstrandarhreppi
vestan Kjallaksstaðaár og í Skarðsstrandar hreppi sunnan Ballarár, ásamt
eyjunum 1 þessum hreppi, nema Rauðseyjum, Rúfeyjum og Akureyjum.
Dalahérað: Dalasýsla, nema Rauðseyjar og Rúfeyjar.
Strandahérað: Strandasýsla nema Bæjarhreppur.
Miðfjarðar hérað: Húnavatnssýsla vestan Gljúfurár og Bæjarhreppur i Strandasýslu.
Hofsósshérað: Viðvíkur, Hóla, Hofs, Fells, Haganess og Holts hreppar í Skagafjarðarsýslu.
Höfðahverfis hérað: Svarfaðardals hreppur og Arnarness hreppur inn
að Hillum í Eyjafjarðarsýslu, Grýtubakka hreppur og Háls hreppur norðan við Hálssókn í Þingeyjarsýslu.
Húsavíkur hérað:
Grimsey í Eyjafjarðarsýsla, Ljósavatnshreppur
upp undir Þóroddstað, Aðaldæla og Húsavíkur hreppar.
Vopnafjarðar hérað: Skeggjastaða og Vopnafjarðar hreppar. Læknirinu í héraði þessu er skyldur til að vitja sjúklinga i Möðrudal ogViðidal, þegar hans er vitjað og því verður við komið.
Fljótsdalshérað: Jökuldalshreppur fyrir ofan Gilsá, beggja megin
Jökulsár, að meðtaldri Jökuldalsheiði, Möðrudal og Viðidal, Fella, Fljótsdals, Skriðdals og Valla hreppar.
Reyðarfjarðar hérað: Reyðarfjarðar og Norðfjarðar hreppar.
Hornafjarðar hérað: Austur-Skaftafellssýsla.
Siðu hérað: Vestur-Skaftafellssýsla frá Skeiðarársandi að Hólmsá og
Kúðafljóti.
Rangár bérað: Rangárvallasýsla, nema Austur-Eyjafjallahreppur.
Eyrarbakka hérað: Villingaholts, Hraungerðis, Gaulverjarbæjar
Stokkseyrar, Eyrarbakka, Sandvikur, Ölfus og Selvogshreppar i Árnessýslu.
4. flokkur.
Skipaskaga hérað: Hvalfjarðarstrandarhreppur inn fyrir Ferstiklu
og hinir 4 syðstu hreppar Borgarfjarðarsýslu.
Ólafsvikur hérað: Syðri hluti Snæfellsnessýslu frá Straumfjarðará
að Búlandshöfða.
Þingeyrarhérað: Vestur-ísafjarðarsýsla.
Siglufjarðarhérað: Hvanneyrar og Þóroddsstaða hreppar í Eyjafjarð-
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arsýslu. Læknirinn í héraði þessu er skyldur til, þegar þess er leitað
og því verður við komið, að vitja sjúklinga í Grimsey.
Reykdælahérað: Hálshreppur út að Draflastaðasókn, Ljósavatnshreppur ofan fyrir Þóroddsstað, Reykdæla og Skútustaða hreppar.
Hróarstunguhérað: Jökuldalshreppur beggja meginn Jökulsár
upp að Gilsá, Hlíðar, Tungu, Hjaltastaða, Eiða og Borgarfjarðar hreppar.
Mýrdalshérað: Álftavers, Hvararas og Dyrhóla hreppar i VesturSkaftafellssýslu og Austur Eyjafjallahreppur f Rangárvallasýslu.
Grimsnesshérað: Skeiða, Gnúpverja, Hrunaraanna, Biskupstungna,
Grimsness og Grafnings hreppar í Árnessýslu.
5. flokkur.
Kjósarhérað: Þingvallahreppur, Hvalfjarðarstrandarhreppur út fyrir
Hrafnabjörg og Kjósarsýsla, nema Mosfellshreppur.
Mýrahérað: Mýrasýsla vestan Langár og Hnappadalssýsla.
Reykhólahérað: Geiradals,Reykhóla og Gufudalshreppar; læknirinn
í héraði þessu er enn fTemur skyldur, þegar þess er leitað og þvi verður við komið, að vitja sjúklinga í Múlahreppi og á Hjarðarnesi.
Flateyjarhérað: Flateyjarhreppur, Rauðseyjar ogRúfeyjariDalasýslu,
Múlahreppur og Hjarðarnes að Vatnsfirði; læknirinn i héraði þessu er
enn fremur skyldur, þegar því verður komið við og þess er leitað, að
vitja sjúklinga i Barðastrandarhreppi milli Vatnsdalsár og Hagavaðals.
Naateyrarhérað: Ögurhreppur uema Vigur, Reykjarfjarðar, Nauteyrar og Snæfjalla hreppar.
Hesteyrarhérað: Grunnavikur og Sléttu hreppar.
Axarf j arðarhérað: Kelduness, Fjalla og Skinnastaða hreppar og
Presthólahreppur að Skinnalónsheiði.
Þistilfjarðarhérað: Hinn hluti Norður Þingeyjarsýslu.
Fáskrúðsfjarðarhérað: Fáskrúðsfjarðar og Breiðdals hreppar.

41. Berufjarðarhérað: Beruness og Geithellna hreppar.
42. Vestmannaeyjahérað: Vestmannaeyjasýsla.
Landshöfðingi getur eftir tillögum hlutaðeigandi sýslunefndar eða sýslunefnda gert breyting á takmörkunum milli hinna einstöku læknishéraða, og verða
læknar að sætta sig við þá breyting endurgjaldslaust.
Nú er héraðslæknis vitjað úr öðru héraði til konu í barnsnauð eða í
öðru jafn-brýnu tilfelli, fyrir þá sök, að hægra er til hans að ná en hlutaðeigandi læknis, og hefir hann þá sömu skyldur eins og héraðsbúi hans ætti í hlut.
2. gr.
Konungur skipar héraðslækna í embætti þau, er talin eru i 1., 2. og 3. flokki.
Læknishéruð þau, er talin eru i 4. og 5. fiokki, veitir landshöfðingi, og fylgir
þeim eigi réttur til eftirlauna.
Héraðslæknir er skyldur til að setjast að í þeim hluta héraðsins. sem
landshöfðingi ákveður, eftir að búið er að leita um það álits hlutaðeigandi sýslunefndar eða sýslunefnda. Nú er lækni skylt að búa utan verzlunarstaðar, og
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skal hlutaðeigandi sýslunefud eða sýslunefndir þegar útvega honum aðsetursstað,
en ábýlisjörð svo fljótt, sem unt er, et hann óskar þess. Landsstjórnin skal
til landssjóðsjarðir fyrir læknissetur, þar sem því verður viðkomið.
Hérað8læknarnir i Reykjavikur, ísafjarðar, Akureyrar og Seyðisfjarðar
héruðum skulu vera búsettir í þeim kaupstað, er héraðið er kent við. Héraðslæknirinn i Reyðarfjarðarhéraði skal vara búsettur á Gskifírði og héraðslæknirinn í Barðastrandarhéraði á Patreksfirði.
Ef sjúkrahús, er njóta styrks úr landssjóði, eru á þeim stað, er héraðslæknirinn býr, eða sfðar verða reist þar, skal hann skyldur að takast á hendur
lækniseftiriit við hús þessi án sérstakrar þóknunar; sama er um sóttvarnarhús
þau, er getur um f lögum nr. 30, 17. desember 1875, smbr. lög nr. 32, 18. desember 1897.
3. gr.
in héraðslækna eru þannig ákveðin:
fiokki................... . . . 1900 kr.
flokki................... . . . 1700 —
flokki ................... . . . 1500 —
fiokki .................... . . . 1500 —
flokki................... . . . 1300 —
Launin greiðast úr landssjóði.
Hafi nokkur héraðslæknir, er nú er skipaður í fast embætti, hærri laun
(að meðtöldura húsaleigustyrk og embættisjörð), en honum bæri eftir lögum þessum, heldur hann þvi, sem fram yfir er, sem viðbót fyrir hann sjálfan. Þegar
læknisembættið losnar, skal embættisjörðin lögð til landssjóðs.
Þangað til smámsaman er búið að skipa héraðslækna í hiu nýju embætti, skal læknahéraðaskifting sú, sem nú er, haldast, að því leyti er snertir
þau embætti.
Héraðslæknar þeir, sera nú eru í embættum, verða endurgjaldslaust að
sætta sig við hverja breyting, sem verður á héruðum þeirra eftir lögum þessum.
4. gr.
Þegar ekki er samið fyrir fram við lækna um borgun fyrir læknisstörf, svo sem um vissa þóknun á ári, þá ber þeim, hvort sem er fyrir læknisstörf i þarfir hins opinbera eða einstakra manna, þessi borgun:
1) Þegar leitað er ráða til þeirra heima eda þeir vitja sjúklinga eigi lengra en
J/io úr mílu frá bústað sinum, eins þó þeir um leið gefi út læknisfyrirsögn,
geri lítils háttar skurði og bindi um, dragi út tönn, nái þvagi af manni eða
því um líkt, alt aö.......................................................................................1 kr.
Komi sjúklingurinn eftir umtali við lækninn þrisvar eða oftar
þar á eftir til hans eða vitji læknirinn sama sjúklings þrisvar eða
oftar, færist borgunin niður um helming.
Sé læknis leitað frá kl. 11 e. h. til kl. 6 f. h., tvöfaldast borgunin.
2) Fyrir ferð læknis á skip, er liggur á höfn..................................................4 —
3) Fyrir að kippa í lið, stinga á manni eða taka fingur af eða tá . . 2 —
4) Fyrir aö binda um beinbrot......................................................................... 3 —»
30*
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5) Fyrir að taka af stærri limi, eða gera þvílíkan meiri háttar likamsskurð 8 —
6) Fyrir að hjálpa sængurkonum með verkfærum...................................4
—
7) Fyrir að hjálpa sængurkonum án verkfæra....................................... 4
—
Fyrir önnur verk lækna skal borga eftir tiltölu við það, sem hérer talið.
Þurfi læknir aðstoðar við hina meiri háttar likamsskurði, skal að auki
greiða sanngjarna borgun fyrir þá aðstoð.
5. gr.
Fyrir störf i þarfir heilbrigðis- og réttargæzlu ber lækni, hvort sem hið
opinbera eða einstakir menn leita hans:
1) Fyrir líkskoðun....................................................................................... 2 kr.
2) Fyrir uppskurð á líki.............................................................................. 16 —
Hjálpist fleiri læknar að en einn við likskurðinn, skiftist borgunin
jafnt á milli þeirra.
3) Fyrir »kemiska« eða »mikróskópiska« rannsókn, er um eitrun er
að ræða, ásamt skýrslu um málið......................................................4 —
Þegar lik er skorið upp, skal þó ekkert greiða fyrir slika raunsókn sérstaklega.
4) Fyrir að rannsaka heilsufar manns, eðli sjúkdóms, geðveiki, getnaðarhæfileika, hvort barn sé fullburða, eða því um likt....................3 —
Séu fleiri en einn rannsakaðir á sama stað og í sama tilefni, skal
þó aðeins greiða 2 kr. fyrir hvern þeirra.
5) Fyrir að rannsaka sjóskemdar vörur, meðöl, matvæli, hús eða þvi
um likt, ásamt vottorði......................................................................... 3 —
Et raeira en 5 stundir ganga til starfsins, skal greitt tvöfalt gjald.
6. gr.
Verði læknir að takast ferð á hendur til þess að leysa af hendi störf
8in í þarfir hins opinbera eða einstakra raanna, skal sjá honum fyrir flutningi ókeypis og sem beinasta leið að hægt er, og greiða honum ennfremur auk
borgunar eftir 4. og 5. grein 3 kr. fyrir hverjar 12 stundir, sem hann er á ferð,
eða að læknisstörfum, og að þvi skapi fyrir kafla úr 12 stundum. Sjái hann
sér sjálfur fyrir farkosti, skal endurgjalda bonum það, eftir þvi sem tiðkast i
því bygðarlagi.
7. gr.
Lög 15. október 1875 um aðra skipun á læknahéruðum á íslandiog fleira
eru úr gildi numin.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1900.
Ed.
106. Frumvarp
til laga um ákvörðun verzlunarlóðarinnar i ísafjarðarkaupstað. (Eins og það var
samþykt við 3. umr. í nd.).
Svæði það, sem reisa má á verzlunarhús í ísafjarðarkaupstað, er alt kaupstaðarsvæðið fyrir neðan hinn nýja veg, er lagður hefur verið úr Krók suður i
Bug, að götu þeirri, er þar gengur upp úr kaupstaðnum.
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Nd.
107. Frumvarp.
til laga um afhending lóðar til vitabyggingar o. fl. (eins og það var samþykt við
2. umr. i nd).
1. gr. Hverjum manni er skylt að láta af hendi, gegn hæfilegu endurgjaldi,
lóð eftir þörfum til vitastæðis, undir fveruhús og til jarðnæðis handa vitagæzlumönnum, til vega f þarfir vita o. fl., og ennfremur lóð þá, er þart til að stækka
áður gerða vita.
Ennfremur má skylda hvem mann til að leyfa, að efni þau, er þarf til að
byggja eða halda við vitum, svo sem grjót, möl, sandur leir o. s. frv., sé tekin úr
lóð hans eða flutt um hana, gegn endurgjaldi bæði fyrir það, sem efni þessi kosta
og fýrir það, sem hann að öðru leyti kann að skaðast á burtnáminn og vinnunni
við það.
8. gr. Landshöfðingi ákveður í hvert sinn, að hve miklu leyti beri að afhenda lóð og leyfa bráðabirgðaafnot af lóð annars manns samkvæmt 1. gr. Hann
getur og ákveðið, að kvaðir skuli lagðar á sama hátt gegn endurgjaldi á landið
umhverfis vita, um húsabygging þar og því um lfkt, ef kvaðir þær þykja nauðsynlegar vegna vitanna eða þess, er þeim til heyrir.
3. gr. Ef eigi verður komið við samningum um endurgjaldið samkvæmt
undanfarandi greinum, skulu það ávalt meta óhlutdrægir, dómkvaddir menn.
Nd.
108. Frumvarp
til laga um friðun á Hallormsstaðarskógi.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. f neðri deild).
1. gr. Stjórninni veitist heimild til að gjöra ráðstafanir til þess, að jörðin
Hallormsstaður f Suður-Múlasýslu með kúgildum þeim, er henni fylgja, og ftaki hins
fyrverandi þingmúlaprestakalls i Hallormsstaðar-skógi, verði eign landssjóðs og
leggist undir Skriðuklausturs-umboð, gegn þvi, að gjald það til landssjóðs, að upphæð 1000 kr. á ári, er samkvæmt 1. gr. laga 27. febr. 1880 greiðist frá Vallanesprestakalli, færist niður i 76O kr.
2. gr. Amtsráð Austuramtsins skal hafa yfirumsjón með byggingu og ábúð
Hallormsstaðar, skipa fyrir um meðferð á skóginum og semja tillögur um eftirgjald eftir jörðina, er landshöfðingi ákveður siðan.
Nd.
I09. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um aðflutningsgjald á kynjalyfum (þingskj. 76).
Frá Sighv. Árnasyni
1. Við 1. gr. 1 staðinn fyrir „1 kr.“ komi 5o aurar.
8. — — — í staðinn fyrir orðin „er sé jafnt útsöluverði-* komi: er sé jafnt
hálfu útsöluverði.
Ed.

110.

Frumvarp

til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja á ídandi (eins og pað var sampykt við
8. nmr. f Ed.).
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1. gr. Hver sá, er rekur verzlun með áfenga drykki — sbr. pó 3, gr. — borgar í landssjóð 500 króna árlegt gjald fyrir hvern sölustað, og skat pað greitt fyrir fram
fyrir eitt ár í senn, en lögreglustjóri innheimtir.
Álstaðar þar sem áfengir drykkir eru nefndir i lögnm pessum er með peim talið staðjastað öl.
2. gr. þeir menn, sem hafa rétt til að reka verzlun með áfenga drykki, er lög
pessi öðlast gildi, halda pessum rétti gegn pví að borga gjald pað, er segir í fyrstu grein.
peir menn, sem vilja öðlast rétt til áfengisverzlunar, purfa sérstakt leyfisbréf,
sem að eins gildir fyrir einn sölustað, er í pví sé nefndur. Leyfisbréfið gefur amtmaður út, og gildir pað að eins 5 ár, og verður að fá nýtt leyfisbréf að peim tíma liðnum.
Fyrir hvert leyfisbréf greiðist 500 króna gjald, er rennur í landssjóð.
Amtmaður úrskurðar, hvort veita skuli leyfisbréf, að fengnu áliti hreppsnefndar
eða bæjarstjórnar. Á stöðum, par sem áður er verzlað með áfengi, ber að veita pað að
jafnaði, ef hreppsnefnd eða bæjarstjórn er pví meðmælt. Á stöðum, par sem engin pess
háttar verzlun er, má ekki veita pað, nema hreppsnefnd sé pví meðmælt.
3. gr. Til pess að mega verzla með áfenga drykki á skipi á löggiltum verzlunarstöðum parf sérstakt leyfisbréf og greiðist fyrir pað 600 króna gjald til landssjóðs. en
gjald fyrir notkun á pví skal eigi greiða. Leyfisbréfið gefur amtmaður út og gildir pað
að eins í eina verzlunarferð, og er á verzlunarstað er komið, skal sýna pað lögreglustjóra
áður en verzlað er með vfnföng á peim stað.
Leyfisbréfið má eingöngu nota í höfnum peim, par sem heimilt er að verzla með
drykki pessa á sjálfum verzlunarstaðnum.
4. gr. Eigi má selja áfenga drykki f smærri skömtum en hér segir:
a) af víni á flöskum með lakki eður innsigli fyrir, sömuleiðis af brennivíni, rommi,
konjakki, púnsextrakti eða pvílfkum drykkjum, ekki minna en •/* úr potti;
b) af öli á tré-ílátum ekki minna en */4 úr tunnu;
c) af öli á flöskum ekki minna en 2 priggjapelaflöskur eða 4 hálfflöskur (U/s pelaflöskur).
5. gr. Hver sá verzlunarmaður, forstjóri eða annar starfsmaður kaupfélags eða
pöntunarfélags, sem ekki hefir sjálfur leyfi til að verzla með áfenga drykki, en pantar pá
handa öðrum eða annast um sendingu á peim til annara frá kaupmönnum á íslandi, er
leyti petta bafa, eða frá stöðum fyrir utan ísland, gjörir sig sekan í ólöglegri verzlun.
6. gr. Hver sá, er rétt hefir til veitingar áfengra drykkja, skal borga í landssjóð 200 krónur í árlegt afgjald, og greiðist pað á sama hátt og afgjaldið af verzlun
með áfenga drykki.
7. gr. Nú vill maður öðlast leyfi til veitingar áfengra drykkja, skal pá senda
umsókn um pað til hreppsnefndar eður bæjarstjórnar, og vilji hún sinna málinu, skal
bera pað undir atkvæði á hreppaskilapingi eður almennum fundi bæjarmanna, er atkvæðisrétt eiga í bæjarmálum. Til pess að leyfið verði veitt og skilyrði sett fyrir pvf, parf í
hreppi meiri hluti atkvæða peirra hreppsbúa, er atkvæðisrétt eiga i sveitamálum, og enn*
fremur sampykki meira hluta hreppsnefndar og sýslunefndar og staðfestingu amtmanns,
en í kaupstöðum verður að minsta kosti priðjungur allra atkvæðisbærra bæjarmanna að
hafa 8Ótt fundinn, og pvi næst verður meiri hluti fundarmanna og meiri hluti bæjarstjórnar að hafa fallist á veitingarleyfið og amtmaður staðfest pað. Hver sem fær leyfi
petta, skal skyldur til að geta hýst ákveðna tölu ferðamanna og selt peim nauðsynlegan
greiða. Fyrir leyfið greiðast 50 kiónur, er renna í landssjóð.
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Leyfisveitingin og skilyrðin fyrir henni sknln borin upp til atkvæði í einu lagi
Liggi fleiri tillögur fyrir en ein, skal pá fyrst upp bera, er síðaat kom fram, o a. frv.
Leyfið skal veita fyiir 5 ár í senn, en amtmaður getur, eftir tillögum hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, eða að fengnu áliti bennar, tekið leyfið af leyfishafa, ef hann
ekki heldur skilyrði pau, er leyfið er bundið.
8. gr. Leyfi til veitinga áfengra drykkja og leyfi til að verzla með pá má eigi
sami maður hafa. J»eir er rétt hafa til veitinga og líka hafa rétt til að verzla með áfenga drykki, er lög pessi öðlast gildi, halda pó pessum rétti gegn pví að borga gjald
pað er segir, f 1. gr., auk gjalds pess, er segir í 6. gr. laga pessara.
9. gr. Hver sá, er rétt hefir til að verzla með eða veita áfenga drykki, getur
leyst sig undan gjöldum peim, er ákveðin eru í 1. og 6. gr., með pví að gefa lögreglustjóra skriflega yfirlýsingu um pað, að hann afsali sér rétti sínnm til verzlunar eða veitingar áfengra drykkja. þar sem réttur pessi byggist á sérstöku leyfisbréfi, skal ennfremur
afhenda pað til ónýtingar. Afsal á rétti til áfengissölu skal lögreglustjóri tilkynna amtmanni.
10. gr. Sérhver lyfsali hefir heimild til að selja áfenga drykki, sem fyrirskipaðir
eru eftir læknisforskrift, enda pótt hann hafi eigi rétt til að verzla með áfengi.
11. gr. ólöglegar veitingar eru taldar:
a) ókeypis veitingar áfengra drykkja í verzlunarhúsum eða í sambandi við verzlunaratvinnu yfir höfuð að tala.
b) sala áfengra drykkja af manni, er til pess hefir leyfi, ef drvkkjanna er neytt par á
staðnum, jafnvel pó pað sé gjört án hans leyfis, ef pað er á hans vitorði, eða ef atvik liggja svo tiL að hann hefir haft ástæðu til að gruna, að pað yrði gjört, nema
hann sanni, að hann hafi gjört pað, sem í hans valdi stóð, til að koma í veg fyrir
pað.
12. gr. Enginn námsmaður á skólum, er standa undir umsjón landsstjórnarinnar, er skyldugur til að borga áfenga drykki, sem hann fær til láns.13. gr. Ólögleg verzlun með áfenga drykki — að frátöldum brotum á 4. gr. —
varðar sektum, fyrsta sinn öO—250 kr., ef brotið er ítrekað, 100—500 kr., og par að
auki missa peir, er verzlun reka, einnig verzlunarrétt sinn í priðja sinn, sem brotið er
Auk pessara hegninga skal einnig gjöra upptæka alla áfenga drykki, er hjá hinum seka
finnast, en er svo á stendur, sem segir í 5. gr., pó pví að eins, að hann reki verzlun.
14. gr. Brot gegn 4. gr. varða í fyrsta sinn 25—250 kr. sektum. Sé brotið
ftrekað, varðar pað 50—500 króna sektum og missi réttinda til að verzla með áfengi.
15. gr. ólögleg veiting áfengra drykkja varðar sektum 25—250 kr. ífyrsta sinn,
og 50—500 kr., ef ítrekað er, og missir hinn seki, ef hann hefir rétt til að verzla með
áfenga drykki, par að auki rétt pennan, ef brotið er ítrekað, og ef hann rekur verzlun,
missir hann verzlunarrétt sinn, er brotið er priðja sinn. Loks skal við annað brot gjöra
upptæka alla áfenga drykki, er finnast hjá hinum seka.
16. gr. Nú veitir sá, er rétt hefir til veitinga áfengra drykkja, drykki pessa
unglingi, innan 16 ára aldurs, eða manni, sem sölumaður veit gjörla, að á síðastliðnum
5 árum hefir verið sviftur fjárforráðum vegna drykkjuskapar, eða á sama tíma hefir
pjáðst af drykkjumanna-geðveiki eða er skertur á geðsmunum, og varðar pað pá 25—100
kr. sektum fyrsta sinn, 50—200 kr. sektum annað sinn og missi veitingaleyfisins
hið priðja sinn.
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17. gr. Xú hefir maður fyrir brot á lögum þessum eða lögum um veitingu og
8ölu áfengra drykkja 10. febrúar 1888 fyrirgjört. rétti sínum til verzlunar með eða veitinga
á vörnm þessum, og getur hann þá ekki fengið nýtt leyfisbréf fyr en 5 ár eru liðin frá
því hann misti hin fyrri réttindi sin, án þess hann á þeim tima hafi brotið áðurnefnd lög.
Brjóti hann síðan lög þessi, skal telja það brot hans sem brot i annað sinn.
18. gr. Hreppsnefndir og bæjarstjórnir eiga ásamt lögreglustjórnum að hafa
eftirlit með, að eigi fari fram ólögleg verzlun eða veitingar áfengra drykkja.
19. gr. Sektir þær, er nm ræðir í lögum þessum og andvirði fyrir drykki þá,
er upptækir hafa verið gjörðir samkvæmt þeim, renna í sjóð sveitar þeirrar eða kanpstaðar, er brotið er framið i.
20. gr. Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem opinber lögreglumál.
21. gr. Lög um veitingu og sölu áfengra drykkja 1G. febrúar 1888 eru úr
gildi numin.
22. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1900.
Xd,
111. Viðaukatillaga
við frv. um friðun á Hallormsstaðarskógi (108).
Frá Jóni Jónssyni, þm. A.-Skaftf., Kl. Jónssyni, Pétri Jónssyni.
Birni Sigfússyni, Sigurði Gunnarssyni, Sighv. Árnasyni.
Milli orðanna >með« og >kúgildum« í 1. gr. bætist inn í: hjáleigum og.
Ed.
112. Breytingartillaga
við frumv. til laga um eftirlaun (nr. 61).
Frá Hallgr. Sveinssvni.
Við 2. gr. Fyrir: þá ’/s #/o komi: þá l°/o.
Ed.
113. Breytingartillaga
vid frumvarp til laga um eftirlaun. Frá Siguröi Stefánssyni.
Við 2. gr. fynr »J/5« komi: 7*.
Nd.
114. Breytingartillögur
vid tillögu til þingsályktunar um að rannsaka hafnarstæði við Lagarfljótsós (91).
Frá Birni Sigfússyni, Jóni Jónssyni, þm. A.skaftf., Þorláki Guðmundssyni, Eiriki
Gislasyni, Sighv. Árnasyni, Þórði Guðmundssyni.
1. í stað fyrri greinarinnar komi:
Alþingi ályktar að skora á landshöfðingja, að láta verkfræðing landsins
rannsaka, svo fljótt sem því verður viðkomið, hvort bæta megi skipaleið inn um Lagarfljótsós, og hvort tiltækilegt sé, að leggja akveg frá
Reyðarfirði um Fagradal að Egilsstöðum, og gjöra áætlun um kostnað við
hvorttveggja.
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Tillaga til þingsályktunar ura rannsókn á Lagarfljóts-

Nd.
115. Breytingartillögur
við firumv. til laga um afhending lóðar til vitabyggingar o. fl.
Frá Jens Pálssyni, Skúla Thoroddsen, Valtý Guðmundssyni,
Jóni Jenssyni, Sigurði Gunnarssyni, Halldóri Daníelssyni.
1. Við breytingartillögu nefndarinnar við 1. gr.:
i stað >jarðnæðis< komi: ræktunar.
2. Við breytingartill. nefndarinuar við 2. gr.:
a, orðin: »á sama hátt<, falli burt.
b, í stað orðanna: »um húsabyggingar þar<
komi: að því er snertir húsabyggingar þar, hagagöngu fyrir skepnur
vitagæzlumanna.

Nd.
116. Breytingartillag'a
við frumv. til laga um skipun læknahéraða á Islandi o. fl.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.).
Frá landshötðingja.
Við 3. gr. 3. kafla. I staðinn fyrir orðin: »þangað til smám saman er
búið að skipa héraðslækna i hin nýju embætti< komi: þangað til smára saman
er búið að skipa héraðslækna i hin nýju lækníshéruð.

Nd.
117. Breytingartillaga
við ftumv. til laga um aðflutningsgjald á kynjalyfum (arcana).
Flutning8m.: Guðl. Guðmundsson.
1. í stað 1. gr. komi:
Af öllum bitter tegundum (Bitter-Essents, Bitter-Likör, Elixir o. fl.) skal
greiða i toll 50 a. af hverjum pela eða minni ilátum. Eftir sama hlutfalli skal aðflutningsgjald greiða, sé drykkjarvai an aðflutt í stærri ilátum.
Hlutur úr pela skal talinn sem heill peli.
2. 2. gr. falli burt.
3. 3. gr. falli burt.
4. 4. gr. falli burt.
5. í 5. gr.: í stað »1. nóvbr. 1899< komi: 1. janúar 1900.
6. Yfirskriftin verði:
Frumv. til laga um viðauka við lög nr. 29 7. nóv. 1879 um breyting á
lögum um gjald ábrennivini og öðrum áfengum drykkjum 11. febr. 1876
og tilsk. 26. tebr. 1872.
31
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Nd.
118. Breytingartillaga
við tillögu til þingsál. um að rannsaka hatnarstæði við Lagarfljótsós (þingskj. 91).
Frá Einari Jónssyni, Valtý Guðmundssyni, Sigurði Gunnarssyni,
Halldóri Daníelssyni, Pétri Jónssyni, Eiriki Gíslasyni.
1. Fyrir orðin: »að byggja höfn við Lagarfljótsós* komi: að gjöra Lagarfljótsós
skipgengan smærri skipum.
2. Fyrir orðin: »hafnargerðina og vegarlagninguna* komi: að gjöra ósinn
skipgengan og við vegarlagninguna.
3. Orðin .hafnarstæði við« i fyrirsögninni falli burt.
Nd.
119. Viðaukatillaga
við frumv. til laga um breyting á lögum 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla.
Frá Kl. Jónssyni.
Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Tillag þetta greiðist þvi að eins, að sérstakur prestur sé skipaður i prestakallið.
Ed.
120. Frumvarp
til laga um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands (eins
og það var samþykt við 3. umr. í Nd.).
Áður en hjónavigsla má fara fram, skal lýsa hjúskaparáformi hjónaefnanna aí prédikunarstól við hámessu á sunnudegi i sóknarkirkju brúðarinnar að
rainsta kosti 3 vikum fyrir vigsludag.
Undanþágu frá hjúskaparlýsingu má fá með konunglegu leyflsbréfi.
Gjaldið fyrir hjónavigslubréf skal eftirleiðis vera 10 krónur.
Nd.
121. Breytingartillaga
við frv. til laga um skipun læknahéraða á Islandi o fl. Frá Skúia Thoroddsen,
Guðjóni Guðlaugssyni, Pétri Jónssyni, Tryggva Gunnarssyni, Halldóri Danielssyni
og Guðl. Guðmundssyni.
Við 1. gr. Á eptir 26. tölulið komi nýr liður, er svo hljóðar:
27. Hesteyrarbérað: Grunnavikur- og Sléttuhreppar
og breytist töluliðatalan eftir þvi.
37. liður falli burtu.
Ed.

122. Neftidarálit
í stjórnarskrármálinu.
Vér, sem háttvirt efri deild skipaði i nefnd til að ihuga og segja álit vort
um frumvarp það, sem hér liggur fyrir, höfum nákvæmlega rætt og íhugað mál
þetta.
Frumvarp þetta er alveg sarahljóða frumvarpi þvi, sem efri deild samþykti i þessu máli 1897.
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Þær aðalbreytingar á stjórnarfyrirkomulaginu, sem það fer fram á, erul
þvi fólgnar, að skipaður sé sérstakur ráðherra fyrir ísland, er mæti á alþingi,
mæli á islenzka tungu og beri fyrir þvi ábyrgð á allri stjórnarathöfninni.
Þegar litið er á hið núverandi stjórnarfyrirkomulag, þá verður vart annað sagt, en að þessar breytingar horfi til allmikilla bóta.
ísland á að fá sérstakan ráðherra, er eigi hafi öðrum ráðgjafastörfum aðgegna; þessi maður getur
þvi gefið sig allan við málefnum íslands, hann getur aflað sér nákvæmrar og
yfirgrípsmikillar þekkingar á landi voru og þjóð. í þessu út af fyrir sig er alimikil trygging fyrir þvf, að hann geti leyst starf sitt betur af hendi en dómamálaráðherra Dana, sem hingað til hefir haft stjórn Islands sérstöku mála íhjáverkum og engan kost hefir átt á að kynna sér þau til nokkurrar hlítar. í
annan stað á þessi ráðherra að mæta á alþingi; hann á þannig kost á að kynnast persónulega fulltrúum þjóðarinnar og þar af leiðandi landi og þjóð, háttum
þeirra, þörfum og ásigkomulagi. Samkvæmt embættisstöðu sinni á hann að vinna
saman með alþingi að hverju einasta löggjafarmáli. Hann heyrir sjálfúr vilja og
óskir þingsins og það veit skoðanir hans og vilja i hverju raáli. í þriðja lagi ber hann
áhyrgð fyrír alþingi á öllura stjórnarathöfnum sínum. Tvö þessi siðastnefndu ákvæði fríimvarpsins vantar alveg i stjórnarskrána frá 5. jan. 1874. Nefndin
getur ekki betur séð en að öll þessi aðalákvæði frumvarpsins séu til stórmikiUa
bóta, og að i þeim sé fólgin mikil trygging fyrir hagfeldara stjórnaríarí en íslendingar hafa hingað til átt við að búa.
Eins og kunnugt er, var þvl á alþingi 1897 lýst yfir af hendi stjórnarinnar, að hún væri fáanleg til að lögleiða þessar breytingar á stjórnarskránni.
Stjórnin lýsti þvi einnig yfir í ráðherrabréfi 29. maí 1897, að engin tiltök væri
til þess, að hún enda nokkurn tfma léði liðs^ui sitt til þess að lögleiða sumar
þær breytingar á stjórnarskránni, er alþingi 1895 fór fram á I þingsályktunum
þeim, er samþyktar voru i báðum deildura i stjórnarskrármálinu. Allir vissu
lika, að engrar áheyrnar var að vænta hjá stjórninni um staðfesting hinnarendurskoðuðu stjórnarskrár fyrrí þinga.
Á þessu þingi eru enn komnar fram yfiríýsingar ftá stjórninni um það,
að hún sé fáanleg til að vinna að þvi með þinginu, að þessar aðalbreytingar,
sem írumvarp þetta fer fram á, geti orðið lögteknar; að þvi leyti á alþingi enn
kost á að leiða stjórnarskipunarmálið til lykta með allmiklum árangrí.
Eins og máli þessu er nú komið, bæði að þvi, er snertir afstöðu þess til
þjóðar og stjórnar, virðist ekki nema um tvent að gjöra fyrír þingið: annaðhvort að
tak-. þessum umbótum, sem nú er kostur á, eða leggja árar i Lát og binda þannig enda á hina iöngu stjórnarbaráttu og sætta sig við hið núverandi óhagkvæma
8tjórnarfyrirkomulag, er þó i fyrstunni knúði þing og þjóð til þessarar baráttu.
Sé fyrri kosturinn tekinn, komumst vér töluvert áleiðis að þvi takmarki, er stefnt
hefir veríð að 1 sjálfstjórnarbaráttu undanfarínna ára; en sé hinn síðari upp tekinn, stöndum vér I sömu sporum og fyrir 14 árum, og höfum að eins eytt tima
og stórfé i allsendis árangurslausa baráttu.
Að því er sérstaklega kemur til afstöðu stjórnarinnar til þessa frumvarps,
þá heflr hún að visu lýst þvi yfir i ráðherrabréfi dagsettu 26. mai þ. á., aðhún
31*
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geti ekki leitað allrahæstrar staðfestingar á þvi, eins og það liggur fyrir. Samkværat bréfi þessu eru það iveir agnúar í frumv., sera stjórnin sérstaklega leggur áherzlu á. Annar sá, að ekki er tekin upp í fruravarpið breytingsú á 61. gr.
stjórnarskrárinnar frá 5. jan. 1874, er í samráði við stjórnina vartekin íprivatfrumvarp það, er fyrst kom fram í máli þessu á þinginu 1897; hinn er orðunin á 2. gr. frumvarpsins. — Bæði þessi atriði hefir nefndin athugað rækilega.
Eins og nefndin telur það frágangssök, þótt til samkomulags væri, að
ganga að þeim breytingum á frumvarpinu, er á nokkurn hátt kæmi i bága við
meginákvæði frumvarpsins um skipun sérstaks ráðherra, er mæti á alþingi og
beri því ábyrgð allra sinna stjórnarathafna, eða að öðru leyti skertu á nokkurn
hátt landsréttindi íslands, eins taldi hún sér skylt að sníða alla þá agnúa af
frumvarpinu, er, að þessum ákvæðum og réttindum óhreyfðum, gætu orðið þvf til
fyrirstöðu, að samkomulag næðist við stjórnina á þessum grundvelli. Við þetta
stefnuákvæði nefndarinnar eru því breytingar hennar á frumvarpinu miðaðar
Breytingin á 61. gr. stjórnarskrárinnar mundi auðvitað hafa það í för raeð sér,
að alþingi yrði ekki leyst upp né til almennra kosningar stofnað út af breytingu á
stjórnarskránni, nema þegar stjórnin vildi styðja þá breytingu, þar sem stjórnin nú
verður að leysa upp þingið og stofna til nýrra kosninga, hvort sem hún vill eða vill
ekki, ef alþingi einungis hefir samþykt stjórnarskrárbreyting. — Það kann f fljótu
bragði að virðast skerðing á valdi þingsius, að stjórnin ekki þurfi að leysa upp þingið
og stofna til nýrra kosninga, þrátt fyrir það, þótt alþingi samþykki breyting á
stjórnarskránni, nema stjórnin vilji sjálf styðja málið; en þegar litið er til þeirrar reynslu, sem vér höfum i þessu efni og sem hlýtur að verða hin sama, svo
lengi sem núverandi stjórnarfyrirkomulag belzt óbreytt, þá virðist ekki miklum
hlunnindum slept, þótt þessi breyting yrði lögleidd. Réttindi þau, sem 61. gr. veitir
alþingi i þessu efni, hafa ekki þokað sjálfstjórnarraáli voru vitund áleiðis. Þótt stjórnin hafi hvað eftir annað orðið að leysa upp alþingi og stofna til almennra
kosninga, þá hefir það alls engin áhrif haft á skoðanir hennar í þá átt, að veita
oss fremur fyrir það liðsinni sitt til að fá þeim breytingum á stjórnarskránni
framgengt, er alþingi hefir samþykt. En vér sjálfir höfum haft mikið og kostnaðarsamt, en að mestu leyti árangurslaust starf, þar sem aukaþingin eru. Hversu
oft sem alþingi er leyst upp og aukaalþingi háð, getur stjórnin komið í veg
fyrir allar umbætur á stjórnarfyrirkomulaginu.
Þessa valds hefir hún neytt
gagnvart ossogmun neyta i öllum þeim tilfellum, sem hún sjálf ekki vill styðja
að stjórnarskrárbreytingunni.
Verði þessi breyting á 61. gr. lögleidd, verður
munurinn i stjórnarframkvæmdinni sá, að þá verður alþingi þvi að eins leyst upp
og stofnað til almennra kosninga, að áreiðanleg vissa sé fyrir því, að þær breytingar á stjórnarskránni, sem alþingi óskar eftir, verði lögleiddar, að svo miklu
leyti sem stjórnin fær að gert, þar sem vér nú getum haldið hvert aukaþingið á
fætur öðru og þannig kastað út stórfé, án þess að fá nokkura breytingu á
stjórnarskránni lögleidda.
Annars virðist það ekki miklu máli skifta, hvort þessi grein er óbreytt
eða þannig breytt, sem stjórnin vill; sé samvinnan góð milli þings og stjórnar,
og 8tjórnin þekki vel þarfir lands og þjóðar og láti sér af alhug ant um hag-
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sældir hennar, þá má telja það mjög liklegt, að sjaldan korai til þess, að stjórnin vilji spyrna á móti nauðsynlegum bótum á stjórnarfyrirkomulaginu og setja
sig sökum þess upp á móti vilja þingsins.
Að þessu athuguðu getur nefndin ekki séð neitt hættulegt við það, að
fallast á þessa breytingu. Sjálfsforræði íslands getur aldrei orðið nein hætta
búin af henni, en hún getur komið í veg fyrir, að stórfé sé kostað til árangurslausrar stjórnarbaráttu.
Hinum aðalagnúa fruravarpsins heflr og nefndin reynt að bæta úr án
þess að raska með því grundvallarákvæðum frumvarpsins.
Að þvi er snertir aðrar þær breytingar, sem nefndin heflr gjört á frumvarpinu, þá eru þær flestar mestmegnis orðabreytingar, og mun nánari grein
gerð fyrir þeim í tramsögu málsins.
Samkvæmt þessu vill nefndin því ráða hinni háttvirtu deild til að samþykkja frumvarpið með eftirfylgjandi breytingum:
1. Við 1. gr. Fyrir orðin: »önnur stjórnarstörf« komi: »annað ráðgjafaerabætti*.
2. — 2. gr. Fyrir:»konungur eða alþingi geta« komi: »alþingi getur«.
3. — 3. gr. Þessi grein falli burtu, greinatalan breytist eftir þvi.
4. Við 5. gr. Fyrir: >bæði hið fasta tillag og aukatillagið< komi: >tillag það«
5. — 6. — Onnur málsgrein greinarinnar orðist þannig:
»í forföllum ráðgjafa má hann veita öðrum manni umboð til þess,
að mæta á alþingi fyrir sína hönd, en að öðrum kosti mætir
landshöfðingi fyrir hönd ráðgjafa«.
6. — 6. — (2. málsgr. 61. gr. stj.skr.). Á ettir 6. gr. frv., er verður 5. gr.,
komi ný 6. gr. svohljóðandi:
»Nái uppástungau um breytingu á stjórnarskránni samþykki
beggja þingdeildanna og vilji stjórnin styðja málið, skal leysa alþingi upp þá þegar og stofna til almennra kosninga af nýju«.
7. — 7. — Orðin »konungur eða« falli burtu.
8. I formála frumv. falli burtu orðið: »8. gr.«
9. --------- ----------- á eftir »34. gr.« komi: »2. raálsgr. 61. gr.«
Alþingi 17. júli 1899.
Hallgr. Sveinsson
Sigurður Stefánsson
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Kristján Jónsson.
Þorleifur Jónsson.
Eg hef ekki getað orðið minum heiðruðu meðnefndarmönnum fyllilega
samdóma um það, að umbætur þær á stjórnarfari voru, er frumv. það hefir að
bjóða, sem nefndin hafði til meðferðar, væru svo mikilsverðar, að tilvinnandi
væri fyrir þær að hætta, þó ekki væri neraa ura stund, baráttunni fyrir innlendri stjórn, búsettri í landinu, og óháðri ríkisráði Dana, nteð ábyrgð, sem gjöra
mætti gildandi fyrir innlendum dómstóli. En eg er einn af þeim, sem óska, að
meðferð máls þessa á þinginu gæti orðið þannig, að það tæki sem minstan tfma,
og spilti sem minst samvinnu þingsins i öðrum raálum. Bæði vegna þess, og
svo líka af þvi, að eg hef heyrt ávæning um, að verið sé að gjöra tilraunir til
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samkomulags milli fiokkanna i stjórnarskrármálinu i Nd., þá vii eg ekki i þetta
sinn gjöra málið að deiluefni hér i deildinni. Eg sé mér heldur ekki til neins,
að sinni, að koma fraro með tillögur til breytinga á frumv. í þá átt, sera eg
mundi kjósa, því eg þykist viss um, að stefna meiri hluta nefndarinnar á vist
fylgi meiri hlutans í þessari heiðruðu deild, og gætu því breytingar frá mér
ekki ieitt tii neins sarakomulags. Eg mun því biða raeð öll frekari mótmæli
gegn stefliu frumv., þar til raálið kemur aftur úr Nd., f þeirri von, að þar verði
þau málalok, sem eg og margir fleiri æskja, sem alvarlega hugsa um áhrif og
afleiðingar stjórnarskrárbaráttunnar.
Alþingi 17. júlí 1899.
Jón Jónsson.
Nd.
123. Breytingartillögur
við frumv. til laga um skipun læknishéraða á íslandi o. fl. (þingskj. 105). Frá
nefndinni.
1. Þessi læknahéruð flytjist úr 3. flokki yfir i 4. flokk.
13. Miðfjarðarhérað.
14. Hofsósshérað.
15. Höfðahverfishérað.
2.
18. Fljótsdalshérað flytjist úr 3. flokki yfir i 4. flokk og 29. Hróarstunguhérað flytjist úr 4. flokki yfir i 3. flokk.
Nd.
124. Frumvarp
til laga ura breyting á 3. gr. i reglugjörð fyrir fátækramálefna lögun og stjórn
fyrst um sinn á Islandi 8. jan. 1834.
Flutningsmaður: Þórður J. Thoroddsen.
1. gr. Rétt skulu sveitarstjórnir hafa til þess að skjóta þrætum út af
fátækramálefnum til úrskurðar æðri yfirvalda, og skal þeim það heimilt, hvort
sera sýsluraenn þeir, sem hlut eiga að máli, hafa komið sér saman um málið
eða ekki.
2. gr. Þau ákvæði 3. gr. í reglugjörð fyrir fátækramálefna lögun og
stjórn fyrst um sinn á íslandi 8. jan. i834, er koma i bága við lög þessi, skulu
úr lögum numin.
Nd.
125. Breytingartillaga
við frumv. til laga um skipun læknishéraða á íslandi (samþ. við 2. umr. i Nd.).
Frá B. Sveinssyni, Skúla Thoroddsen, Jóni Jónssyni, þm. A.-Skaft.,
Jóni Jónssyni, þm. Eyf., Sigurði Gunnarssyni, Pétri Jónssyni,—
að tölul. 38 i 5. flokki: »Axarfjarðarhérað: Keldunes, Fjalla og Skinnastaða hreppar og Presthólahreppur að Skinnalónsheiði«,
færist upp i 4. flokk.
Tölul. breytast þvi samkvæmt.
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Nd.
126. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um skipuu læknishéraða A IslandiFlutningsm. Guðjón Guðlaugsson, Skúli Thoroddsen, Sigurður Gunnarsson,
Jón Jónsson, þm. Eyf., Kl. Jónsson, Pétur Jónsson.
Við 1. grein:
1. 7. tölul. orðist svo:
Blönduóshérað: Húnavatnssýsla að undanskildum Staðar, Torfastaða (Fremri
og Ytri) og Kirkjuhvamms hreppum.
2. 12. tölul. orðist svo:
Steingrímsfjarðarhérað: Nyrðri hluti Strandasýslu að Ennishöfða.
3. 13. tölul. orðist 8vo:
Hrútafjarðarhérað: Óspakseyrar og Bæjar hreppar i Strandasýslu, Staðar,
Torfastaða (Fremri og Ytri) og Kirkjuhvamms hreppar í Húnavatnssýslu.

Ed.

127.

Frumvarp

til laga um eftirlaun (ein» og það var samþykt við 2. umr. í Ed).
1. gr. Hver sá, sem fengið hefir konungs veitingu fyrir embætti og fær iaun
úr landssjóði, á rétt á að fá eftirlaun eftir lögum þessum, þegar honum er veitt lausn
frá embætti fyrir aldurs sakir eða heilsulasleika, eða annara orsaka vegna, sem honum
eru ósjálfráðar.
2. gr. Eftirlaunin skulu greiðast úr landssjóði. Upphæð eftirlaunanna skal
þannig reikna, að sá, er fengið hefir Iausn frá embætti, fái í eftirlaun '/4 þeirra em>
bættislaunaupphæðar, er bann hafði, þegar hann fékk lausn frá embættinu, og auk þess
20 kr. fyrir hvert ár, sem bann hefir þjónað embætti með eftirlaunarétti, samkvæmt lögum, hafi embættislaunin verið 2500 kr. eða minni, en hafi þau verið meiri, þá V/- af
þeim fyrír hvert þjónustuár með eftirlaunarétti; þó koma eigi til greina fleiri þjónustuár en 35. Sá sem er fullra 70 ára á rétt á að fá lausn með eftirlaunum samkvæmt
lögum þessum. Sá embættismaður, sem slasast þannig, þegar hann er að gegna embætti
sinu, aðhann verður að fáiausn frá embættinu, fær ávalt | af embættistekjum sfnum 'f
eftirlaun. Ef eitthvert embætti er lagt niður, á sá embættismaðnr, er því gegnir, heimting á að njóta j af embættistekjum sinum i 5 ár i biðlaun, en er þá undir eins skyldur
til að taka aftur við hæfilegu embætti með sömu tekjum að minsta kosti, sem því embætti fylgdu, sem niður var lagt. Hafi hann ekki fengið embætti að 5 áta fresti, verða
honum veitt eftirlaun. þau ár, sem hann hefir notið biðlauna, skal álita sem þjónustuár, þegar farið verður síðar að reikna eftirlaun bans; en eftirlaunin skal reikna eftir þeim
embættistekjum, er hann hafði, áður en hann fékk biðlaun. Ef hann tekur á móti embætti, sem minni tekjur fylgja, fær hann af þeim eftirlaunum, sem honum ber eftir hið
meira embætti, er hann áður hafði, svo mikið, sem tekjur hins nýja embættis vantar til
að jafnaat við tekjur hins fyrra embættis, er hann hafði, og ekki meira.
3. gr. Sá embættismaður, sem sökum heilsubrests hefir fengið lausn frá embætti með eftirlaunum, skal á ári hverju senda landshöfðingja vottoið frá héraðslækni
um, að hann sé ekki fær um að hafa embætti á hendi. Nú fær hann ekki þetta læknisvottorð og missir hann þá rétt til eftirlauna.
4. gr. þær embættistekjur, sem tekuar verða til greina, þegar reiknuð aru eft-
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irlann eða biðlaun samkvæmt 2. gr., eru: 1, viss árleg laun; 2, launaviðbót, sem veitt er
manninum sjálfum; 3, aukatekjur og hlunnindi, svo sem leigulaus bústaður, bújörð, eldiviður og ljós, sem með berum orðum eru veitt embættismanninum sem laun eða hluti
af launum hans. Aukatekjurnar skulu taldar eins og þær hafa verið að meðaltali 5 aíðustu árin, áður en embættismaðurinn fékk lausn fra embætti, eða öll þau ár, sem hann
hefir embætti þjónað, hafi árin verið færri en 5.
5. gr. Sá, er fyrirgjörir embætti sínu, missir einnig rétt til eftirlauna.
6. gr. þegar embættismaDni er vikið frá fyrir einhverjar misfellur, sem ekki
varða embættismissi, en veikja þó þá virðingu og traust, sem nauðsynlegt er fyrir stöðu
hans, skal ákveða eftirlaun hans með sérstökum lögum.
7. gr. Eftirlaun eða biðlaun missast: 1, gjörsamlega eða að tiltölu, þegar hlutaðeigandi fær aftur embætti og laun; 2, þegar hann án konungsleyfis gengur í þjónustu
útlendra rikja; 3, þegar hann tekur sér bústað í öðrum löndum án samþykkis konungs;
4, þegar hann hefir ekki tekið eftirlaun sín eða biðlaun í 3 ár, og getur síðan ekki sannað lögmæt forföll; 5, þegar hann verður dæmdur sekur í þess konar athæfi, sem mundi
bafa svift hann embætti, eí bann hefði þá í því verið, eða ef upp á hann sannast, að
hann hafi orðið sekur í slíkri hegðun, áður en hann fékk lausn frá embættinu. Nú hefir embættismaður fengið lausn frá embætti með eftirlaunum, ogtekur við nýju embætti;
hefir hann þá rétt til að fá eftirlaun þau, sem hann áður hafði, er hann sleppir þessu
embætti.
8. gr. Hver kona, sem verður ekkja eftir embættismann, er hafði eftirlaunarétt
eða eftirlaun eftir lögum þessum, skal hafa rétt til að fá eftirlaun úr landssjóði með
þeiin undantekningum, sem til eru teknar í 8. gr. Eftirlaun ekkjunnar reiknast | af
launum mannsins, eins og þau eru talin eftir 2. og 3. gr. þessara laga, þegar þau eru
lögð til grundvallar fyrir því, hvernig reikna skal eftirlaun hans; þó mega þau eftirlaun
ekkjunnar, sem þannig reiknast, aldrei fara fram úr 1200 kr. né vera meirí en eftirlaun
þau, sem maðurinn hefði getað tengið eða hafði, þegar hann dó. þegar ástæður virðast
til, getur konungur í viðbót við eftirlaunin veitt 20—100 kr. árlega fyrir hvert barna
ekkjunnar, sem hún hefir fyrir að sjá, þangað til hvert barn er orðið 18 ára; þó skal
eftirlaunaviðbót þessi því að eins haldast, að ástæður þær, sem hún er bygð á, sé framvegis hinar sömu, og skal sanna það á hverju ári fyrir landsstjórninni.
9. gr. Pær embættismannaekkjur hafa engan eftirlaunarétt, sem hafa gifzt eldra
manni en 60 ára eða á banasæng hans, eða eftir að hann fékk lausu frá embætti með
eftirlaunum, eða ef hjónabandinu var gjöreamlega slitið, áður en maðurínn dó.
10. gr. Eftirlaun ekkna missast: 1, þegar ekkjan giftist að nýju; 2, þegar hún
tekur sér bústað í öðrum löndum án samþykkis konungs; 3, þegar hún hefir ekki hirt
eftirlauDÍn í 3 ár, og getur síðan ekki sannað lögmæt forföll; 4, þegar hún verður dæmd
sek í einhverri athöfn, sem að almenningsáliti er ósæmileg. — þegar ekkja missir eftirlaun, af því að hún hefir gifst af nýju, á hún rétt á að fá aftur hin sömu eftirlaun, ef
hún verður ekkja í annað sinn.
11. gr. Föðurlausum og móðurlausum börnum þeirra embættismanna, sem áttu
rétt til eftirlauna, getur konungur veitt hverju um sig 40 tii 200 kr. árlega, að svo
miklu leyti og svo lengi, sem þau þurfa við og eru þeirra verð, þó ekki lengur en þangað til þau eru 18 ára; þörf þeirra og verðleik skal árlega sanna fyrir landsstjórninni.
12. gr. þeir, sem eru i embættum, þá er lög þessi öðlast gildi, og hafa rétt
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til eftirlauna samkvæmt tilskipun 31. maí 1855, halda rétti til eftirlauna samkvæmt
þeirri tilskipun. Að öðru leyti er sú tilskipun úr lögum numin með þessum lögum.
Ed.
128. Frumvarp
til laga um stofnun veðdeildar í landsbankanum í Reykjavík (eins og það var sampykt
við 2. umræðu í Ed.).
1. gr. í landsbankanum í Reykjavík skal stofná veðdeild, til pess að veitt verði
lán um langt árabil og með vægum vaxtakjörum gegn veði i fasteignum.
2. gr. Tryggingarfé deildarinnar er 200,000 kr., sem landssjóður leggur til, og
skal pað, áamt veðbréfum, sem veðdeildin lær hjá lánpegum sfnum og öllum öðrum
eignum veðdeildarinnar, vera til tryggingar pví, að bún standi í skilum.
Fyrstu 10 árin, eftir að veðdeildin hefir stofnsett verið, veitiat henni 5000 króna
tillag á ári úr landssjóði.
3. gr. Tryggingarfé deildarinnar skal vera í ríkisskuldabréfum; er pað undir um.
sjón landsstjórnarinnar og vextir pess renna í Iandssjóð. Má eigi ráðstafa tryggingar.
fénn á annan hátt, nema veðdeildin sé brott feld og bafi staðið í skilum við alla.
Beri nauðsyn til að taka á tryggingarfénu, til pess að veðdeildin geti staðið í
skilum, skal endurgjalda íé pað, sem notað hefir verið, undir eins og efnahagur deildarinnar leyfir.
4. gr. Leggja skal í varasjóð tekjuafgang pann, sem kann að verða samkvæmt
árlegum reikningsskilum veðdeildarinnar. Sýni reikningsskil tekjuballa deildinni á hendur, skal hann greiddur úr varasjóði.
5. gr. Veðdeildin má gefa út skuldabréf, sem hljóða upp á handhafa (bankavaxtabréf), en sem má nafnskrá í deildinni. Landsstjórnin ákveður um lögun og útlit skuldabréfanna. 011 upphæð peirra má ekki fara fram úr sexfaldri upphæð tryggingarfjárins
og varasjóðs samtals; eigi mega heldur nokkru sinni vera I veltu bankavaxtabréf, er nemi
meiru en veðskuldabréf pau, er veðdeildin á.
6. gr. TJpphæð bankavaxtabréfanna skal talin í gjaldgengum peningum og skal
landshöfðingi og stjórn landsbankans rita undir pau.
Fjárhæð peirra skal ákveðin í
reglugjörð veðdeildarinnar, svo og vextir og gjalddagi vaxtanna.
7. gr. Fé veðdeildarinnar má lána gegn veði í jarðeignum, eða húseignum með
lóð í kaupstöðum og verzlunarstöðum, en gegn veði í húseignum pv{ að eins, að pær séu
vátrygðar í vátryggingarstofnun, er bankastjórnin telur góða og gilda. Eigi má lána, nema
gegn fyrsta veðrétti.
Lánsupphæðin má ekki fara fram úr helmingi af virðingarverði fasteignarinnnr og skal verð húsa peirra, er á jörð eru, pvf að eins telja með, að
pau séu vátrygð, svo sem fyr er sagt.
8. gr. Eignir pær, er veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánpega virða á
pann hátt, er nákvæmar verður tiltekið f reglugjörð fyrir veðdeildina. í reglbgjörðinni
má meðal annars ákveða, að stjórn landsbankans megi nefna til pá menn, er virða skuli
veðin. Ennfremur má ákveða f reglugjörðinni, að pegar bankastjórnin krefst pess, skuli
sýslunefndir segja álit sitt um verð fasteigna f sýslufélaginu, svo og að bæjarfógetar og
hreppstjórar fyrir hæfilega póknun, er landshöfðingi ákveður og veðdeildin borgar, hafi
eftiriit með eignum peim, sem f kaupstaðnum eða hreppnum eru veðsettar veðdeiidinni.
: 9. gr. Lán pau, er veðdeildin veitir, má hún greiða f bankavaxtabréfum eftir ákvæðisverði peirra, en lánþegi hefir rétt til að heimta, að bankastjórnin annist um að
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k«na hankavaxta.bréfunum igjaldgenga peningaendurgjaWslauat; en borgaskalhannkóstnað pann, sem af pví leiðir.

10. gr. Lánnm peim, er veðdeildin veitir, má hún eigi segja upp, meðan lánpegi
gegnir að öllu leyti skyldum peim, sem hann hefir undir gengist. En ef ákvæðisgjöld
hans verða eigigreidd á réttum gjalddaga, eða ef veðiðgengnr svo úr sér, að paðer eig
lengur svo tryggjandi, sem vera sfeal, eða haldi skuldunautur ekki vátrygðum húseign*
um, er að veði eru, og talin eru með í matinu (sbr. 7. gr.)t eða talli á veðið eftirstöðvar
af sköttum eður afgjöldum, er ganga fyrir kröfu veðdeildarinnar, er bankastjórninni heimilt að telja eftiratöðvar lánsins feomnar í gjalddaga undir eins án nppsagnar.
11. gr. Skuldnnautar veðdeildarinnar sknlu greiða vexti,. afborganir og tillög til
að borga kostnað við deildina og til varasjóðs í einn lagi með jafnri upphæð samtais á
hveijum gjalddaga. Till&gið til að borga kostnað við deildina og gjaldið til varasjóðs
er % af hundraði á ári af upprunalegri npphæð lánsins. og afborgunargjaldið má eigi nema
minna en svo, að lánum sé lokið á 40 árum, pegar veðið er jarðeign, og á 25 árum, pegar veðið er húseign.
Á hinum ákveðnn gjalddögnm má hver lántakandi án undangenginnar uppsagnar
greiða ankaafborganir af skuld sinni, pó ekki minna en 100 kr. í einn, eða endurborga
hana að öllu levti. Gjald petta má hann greiða með bankavaxtabréfum deildarínnar eftir
ákvæðisverði peirra.
12. gr. Afborgnnnm peim og endurborgunnm, er greiddar eru í peningum á hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabréf pau, er veðdeildin hefir gefið út, eftir
hlntkesti, sem notarins publicus hefir umsjón með og fram fer í viðuivist tveggja manna;
annan kveður .landshöfðingi til pess, hinn bankastjórnin. þá er hlntkesti hefir íram farið,
skal augl/sa með 9 mánaða fyrirvara númerin á skuldabréfum peim, er upp hafa komið
til innlausnar, og á hverjum gjalddaga pau verði útborguð. Nánari ákvæði um auglýaingar pessar skal setja i reglngjörð veðdeildarinnar. Veðdeildin má og á pann hátt og
með peim fyrirvara, er áðnr segir, innleysa bankavaxtabréf í stærri stíl.
13. gr. Handhafar eða eigendur. skuldabréfa peirra, er innleysa skal, geta gegn
pví að afhenda pau með vaxtamiðum peim, er peim fylgja, fengið útborgaðan höfnðstól
peirra á ákveðnum gjálddaga, og greiðast engir vextir af höfuðstólnnm upp frá pví.
14. gr. Höfnðstóll og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga til útborgnnar, rennur í
varasjóð veðdeildarinnar, sé pess ekki vitjað innan 20 ára frá gjalddaga. Um ógilding
glataðra skuldabréfa og vaxtamiða fer eftir almennum lögúm.
15. gr. Skuldabréf pau, er innleyst hafa verið með hlutkesti. eða hafa verið
notuð iil að borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur akal óaýta; pau
nndir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) peirra á pann hátt, að pau með pvf
verði.úgild, ,og leggja. pau til geymslu í sjóð veðdeildarinnar, og skal svo við lok reikningsárains brenna pau í viðurvist endurakoðenda,ásamt vaxtamiðum. peim, er . innleystir
hafa verið pað reikningsár.
lfi.. gr. Yaxtamiða pg bankavaxtabréf, sem komin eru í gjalddaga, skal borga
út 1 landsbankanum í Eeykjavík; svo sknlu og, gjaldheimtumenn-landssjóðs taka á móti
peim til bprgunar á.sköttum og öðrum gjöldum til landasjóðs og innleysa vaxtamiðana
og. skuldabréfin,sftir pví sem peir hafa fyrir hendi fé^ sem á. aðborgast í iandssjóð.
í reglugjörð veðdeildarinnar skal ákveða, hvar borga skuli út erlendis vaxtamiða
'pg skuldabréf, sem komin eru í gjaiddaga.
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17. gT. Pegw lán er komið í gjalddaga fshr. 10. gr.), hefir veðdeildin heimildtil að
látaseljp veðið við opinbert upphoð án undanfarandi dóms, sáttar eða i fjárnámsn samkvœmti
átoBðnuamri tilslapua umtijárforTáð ðmjndngra JSL febr. 1847, 10. gn., eða láta.leggja
paðiireðííeitóimir.út til eiguar, ef pörfer 4. VeðdeiMin parf ekkiaðlátanein«-ivei*;/yrir aína.liönd ;við uppboðið^ og'fikal' t’ar ekki taka.mótmæli skuldunauts. til greina,;i.nenta,
þan séu auðsjáanlega á rðkum bygð, og eigi er heldur hægt að 8tödTa'.eðatíóa/teíupphoft*(
ið með neinskonar dómskoti. Veðdeildin hefir aftur á móti áhyrgð á pví, að skuldin sé
rétt og komin í gjalddaga, og akuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalda á ðllu
pví, er hann hefir skaðast á uppboðiou og öllura.~mátoko8tnaði að skaðlauau.
Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veðaettum fasteignum megi fram fara á skrifstofu uppboðshaldara.
18. gr. Fé ómyndugra manna og opinberra stofuana og. sjóða, par á moðal viðlagnpjóðsj' má verja til pess að kaupa skuldabréf veðdeiidarinnarj en pó eigt hænra ;verði
en ákvæðisverði peirra, eða séu skuldabréfin verðlögð í kaipmannahölluini i Kaopmasna-i
höfn, pá eigi hærra verði en sfðasta verðlag á peim par, er menn vita um í Reykjavík.
19. gr. Veðdeildinni skal stjómað af stjórn landsbankans. pegar veðdeildin er
stofnuð, skal póknun sú, seuv gæalustjóntri ‘bánkansi fá árlega, hækka upp í 750 kr. til
hvors. Fyrir endurskoðuH á reikningum veðdeildarinnar og til skrifstofuhalds máiverjaalt
að 2500 kr. á árij eftrr pvi sem nánar verður ákveðið í reglt^jönð veödeildarinnar.
Kostnað við að setja veðdeildiua á fót og hækkunina á launum gæilustjóra graiðit landsbaiddim.)
20. gr. Ákvæði pan, ersett eiu í lögum 18. sppt, 1885 um stofnun laadsbanka,.
13.14. 18—24. og 26.'—29, ogi30. gr- 1. lið, um hliinniud* fyrir bankaun, stjóu h&ns
og.feikningsskil, skulu eiaajg gilda um veðdeödina, stjóm hennar.og reikaingsskil.
21: gr. Reglugjörð veðdeildarinnar skalstaðfest af táðgjafanum. fyrir ísland og
auglýst í A-deild Stjórnartíðindanna.
Nd.
129. Frumvarp
til laga um breyting á 7. gr. 1 lögum um styrktarsjóði handa alþýðufólki 11. júli
1890. Frá Þórði Guðmunda&ynjj
Fyrstn.20árineftir að alþýðiistyrktarsjóður .er stofnaður i sveitarfólög-.
um, leggist hið árlega gjald alt. við höfuðstólinn ásamt. öllum vöxtum.
Nd.
130. Frumvarp
til laga um stofnún Ræktunarsjóðs íslands. Frálandbúnaðamefntiinni. Framsögumaður
Ólafur Briem.
1. gr. Af andvirði seldra þjóðjárða skal stofna sjóð, er nefnist Rsáktunarsjdðpr
íslands.
2. gr. Stofnfé sjóðsins er andvirði pjóðjarða peirra, er seldar bafa verið eftir ánlok 1883, bæði pað, sem greitt hefir verið í viðlagasjóð, og pað, sem stendur óborgað þjá
kaupendum jarðanna. Sá hluti, er runnið hefir f viðlagasjóð, skal út lagður ískuldabréfum sveitarfélaga fyrir jarðabótalánum; að því leyti sem pau hrökkva.
3. gr. Tilgangur ajóðsins er að efla ræktun landsins. Stófnfénu skál varið til Unveitinga til jarðabóta og annara framkvæmda, er að jarðrækt láta, Vöxtunum má veria
32*
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fcil verðlauna fyrir frábæran dugnað í jarðabótum, að pví leyti sem peim er eigi varið til
að auka stofnfé sjóðsins.
4. gr. Stjórn sjóðsins skal falin á hendur Búnaðarfélagi íslands. Stjórnarnefnd
félagsins semur skipulagsskrá fyrir sjóðinn, svo og reglugjörð um lánveitingar og úthlutun
verðlauna. Skipulagsskráin skal lögð fyrir konnng til staðfestingar: reglugjöiðin skalsampykt af landshöfðingja.
Nd.
131. Breytingartillaga
við breytingartill. á þingskj. 114.
Flutningsm.: Jón Jónsson, þm. Eyf.
í stað orðanna: »Að leggja akveg....................... að Egilsstöðum* komi:
að leggja akveg annaðhvort frá Seyðisflrði yfir Fjarðarheiði, Reyðarfirði yfir
Fagradal eða einhverja aðra leið frá sjó til Héraðs.
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Ed.
132. Breytingartillaga
við frumv. til laga ura eftirlaun. (Eins og það var samþykt við 2. umr.).
Frá Hallgrími Sveinssyni, Sigurði Jenssyni og Sigurði Stefánssyni.
3. gr. orðist þannig:
Ef embættismaður, sem sökum heilsubrests hefir fengið lausn frá embætti
með eftirlaunum, kemst aftur til heilsu, er hann skyldur til að taka á móti em
bætti, sem landsstjórnin álftur við hans hæfi og skipar hann í, og séu launin
eigi lægrí en þess embættis, er hann fékk lausn frá.
Séu launin minni, fær
hann mismuninn greiddan úr landssjóði, sem viðbót fyrir sjálfan sig. Neiti embættismaðurinn að ganga að hinu nýja embætti og getur eigi fært fullnægjandi
sönnur á slíka vanheilsu, sem tálmi honum að gegna því, missir hann rétt til
eftirlauna.
Nd.
133. Breytingartillaga
við frumvarp til laga ura aðflutningsgjald á tóbaki. Frá nefndinni.
Við 1. gr. A eftir »100 vindlum* komi: eða minna.
----------- A eftir »2 krónur* komi: af hverju pundi af sígarettum eða minna

j

;

'

;

j
i
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I

1 króna.

Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalds og notuð, til
fjárböðunar, eru undanþegin aðfiutningsgjaldi.
Við 3. gr. Fyrir »hinn sakfeldi< komi: sakborningur.
Við 5. gr. Greinin orðist Svo:
.Lög þessi öðlast gildi þann dag, er skýrt er frá staðfesting þeirra i
B-deild Stjórnartiðindanna.
Nd.

134.

Frutnvarp

til lag i um útflutningsgjald á hvalafurðum. Frá tollmálanefndinui. Framsögum: þórður
J. Thoroddaen.
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Af hvalafurðum sk'al útflufningsgjald greiða scm hér segir:

1. Af hverritunnu hvallýsis............... ........ ................. kr. lyOQ .
2. — bverjum 100 pd. af hvalskíðum ...........
— 2,00
3. —---- 100
— ■—hvalkjöfemjöli.......... ...0,25
4. —----- 100----------- hvalguano
...... .. — 0,25
5. —-----100
— — hvalbeinum ...................
—r 0,05
6. —------- 100--------hvalbeinamjöli....... ••••:......
— 0,15
2. gr. Um gjald petta og greiðslu fer eftir fyrirmælum laga 4. nðv. 188l um
útfiutningsgjald á fiski og lýsi o. fl.
3. gr. Með lögum pessum er úr gildi .naœinn 6. tölul. 2. gr. laga um útflutningsgjald á fiski og lýsi o. fl., að pví er hvallýsi snertir, svo og 3. tölul. 1. gr. laga nr.
10, 13. apríl 1894 urn viðauka og.breyting á lögum 4. nóv. 1881 um útflutningsgjald i
fiski og lýsi o. fl.
4. gr. f»essi lög öðlast gildi 1. jan. 1900.

Nd.
135. Frumvarp
til laga um sölu þjóðjarða.
Flutningsm.: Guðl. Guðmundssori.
/
1. gr. Ráðgjafanum fyrir ísland veitist heimild til að sélja ábúandanum
þjóðjörðina Horn I Nesjahreppi I Austur Sknftafelissýslu fyrir að mirista kosti
3500 kr.
2. gr. Landshöfðingi gjöiir þær ráðstafanir, sem með þarf, um sölu
á ofangreindri jörð,
3. gr. Fjórðungur kaupverðsins greiðist um leið og kaupbróf er gefið út
fyrir jörðinni. Hinir þrír fjórðungar kiuipverðsins greiðást á 28 ái*um með 6°jo
1 vexti og afborgun. Hin selda jörð skal standa sem veð fyrir því, sem ólokið
er af andvirðipu, með fyrsta veðrétti, þangað til jarðarverðið er greitt að fúllu.
Kaupandi gefur úí skuldabréf fyrir þeim hluta jarðarverðsins, sem ekki er gréiðdur, um leið og kaupin eru gjörð, og skal það samið eins óg skúldabréf, sém gefin eru út fyrir ómyndugrafé.
,
.
4. gr. Heimild sú, er til sölu þessarar ’er veitt, gildir að eins tit Sl.
desember 1902.
, .
' '

Nd.

. .136. JFrumvarp

til Iaga um bann gegn tilbúningi áferigra drykkja. Flutnirigsmáðúr Guðl. Guðmundsson.
1. gr. Á íslandi skal vera bannað að búa tíl 'vínándadrykki og ’áferiga mfltdrykki og sérhverja aðra áfengisvökva, er ætlaðir sén til drykkjar.
J»ó skal leyft að hrugga öltegundir; er’éigi hafa meira en 2° atyrkleika.
2. gr. Brot gegn lögum pefeum varðá sektumtil landssjóðs, 10—2000 kr., og
skulu áfengisdrykkhr peir, er húnir hafa verið til, og áhöld pan', er notnð hafa veíið við
tilbúninginn, upptæk, og rennnr andvirðið í landssjóð.
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Nd.
137. Nefndarálit
f málinu: Frumvarp til laga um breytingu ogviðauka <á lögamum friðun fugla
og hreindýra,Vér,- 8em-ko8nir vorum f nefnd til að ibuga ofangreint framvarp, höfuin
eigi getað oröið að öllu leyti á eitt sáttir um raáHð.
Meiri blntinn álítur, að ástæðásó tibað taka frumvarp það, er hér ræðir um, til greina á þann hátt, að 'álftir 'verði*'friðaðar betur-en hmgað til, en til
þess að ná þvf takmarki, virðist einkum nauðsynlegt: að 'færa síðára friðunartakmarkið rrara, og hefir meiri hiutanum þótt i þvl efiri hæfilegtað miðát
við 20. september, í stað þess aö tiú er raiðað við 20.JÚ1Í. Á þessu tímabili,
sera meiri hlutinn vill bæta við friðunartimann, eru álftir »í sárum*, og ungwrnir sumpart ófleygir eða lítt fleygir. Er þessi tími notaðúr i sumum bygðrfrlögum
til þessaödrepa álftirnar og unga þeirra raiskunnarlaust, þegar vörnin er minst
fyrir, og er slíkt háttalag bæði rajög ómannúðlegt i sjálfu sér, og-miðár til þess
að eyða smátt og smátt þessari fegurstu og skemtilegustu fuglategund landsins.
Að þvi er aftur snertir friðun álftareggja, er raeiri hluti nefndarinnar
að vísu á því, að ástæða gæti verið til að friða þau á sama hátt og álftirnar.
sjálfar, en telur hins vegar mjög vafasamt, að slik friðunarfyrirmæli mundu í
framkvæmdinni koma að nokkr.u haldi, og ræður því til að láta ákvörðunina
um friðun álftareggja falla burtu..
Auk þessa þykir meiri hlutanum ástæða til að íriða rjúpur betur.en
gert befir verið bingað til, og telur heppilegt, að láta friðunartíma þeirra falla.
saman við friðunartima álftanna. Engin fuglategund á íslandi, sera friðuð er,
verður fyrir öðrum eins ofsóknum og rjúpurnar, enda verður eigi betur séð í
ýmsum landshlutum en að þær muni von bráðar eyðast. Til þess að.steraraa
nokkuð stign fyrir. þessari yfirvofandi eyðingu. ræður meiri hlutinn til að iengja
friðunartimann, að þvier þær snertir, til 20. september ár hvert. Með því móti
yrðu ungarnir eigi drepnir, eins og nú á sér stað, hálfvaxnir og meðan þeir eru
svo spakir og vitlitlir, að þeir ganga varla undan fótum veiðimannsins.
En til,
þess nú að gera ákvæðin um friðun fugla og hreindýra aðgengilegri fyrir almenning og bandhægari, ræður raeiri hlutinn til að gera eitt fruravarp.úr lögunum nr. 6, 17. raarz 1882, nr. 33, 16. desemb. 1885 um friðun fugla og hreindýra, og frumvarpi þvi, sem hér liggur fyrir, með þessari einu breytingu,. hvaá
fuglana snertir: »þó skulu álftir og rjúpur friðaðar frá 1. april til 20. september«. Og að því er hreiudýrin snertir, vill meiri hiutinn láta rceð berum orðum nema úr gildi þá ákvörðun í tilsk. um veiði á Islandi 20. júni 1849, § 7, að
hreiui megi elta og veiða, hvar sem er,. þar sem hún kemur i beina mótsögn
við friðun. þessara dýra í lögnnum frá 17. marz 1882.
Meiri hluti. nefndarinnar leyfir.sér, þvi að ráða hinni háttvirtu deild til
að samþykkja svolátandi.frumvarp t
Fruravarp ;

tit laga umtriðwn fugla og lireiraiýra.
1. gr.r Hér á landi-skulu þessar 'fugdateguadirií-friðaðarvfýiár raUrfc veiði.á
hverjum tima árs sem er:

Kríni^ snjótitHnga^'þútetitinigaE,; maríue«lurp8taio.-j
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deplar.þrestir, rindlarog auðnutitlingar; og allar aðrar ftiglategundir, * nema
ernir, valir, smirlar, hrafnar, kjóar, skúmar, vciðibjöllur, mávar, fiskiendur, himbrímar, lómar og bjargfugl, skulu fríðaðar frá 1. april til 20. júli ár hvert; þó
skulu>álftír og rjúpur friðaðar frá 1. april til 20. september, lundi frá 10. mai
til 20. júni, fýll frá 1. marz til 10. ágúst. Net og skot má eigi hafa við lundaeða fýlaveiði.
2. gr. Fyrir hvern fugl, sem friðlýstur er i lögum þessum, skal sá, er brot
legur vcrður, gjalda 50 aura sekt, er tvöfaldast fyrír hvert brot, : alt að 16
krónum.
3. gr. Hreindýr skulu friðhelg vcra frá 1. janúar til 1. ágúst ár hvdrt, og
varðar 5 kióua sekt fyrir dýr hvert hið fyrsta sinn, ef drepið er. Sektin tvöialdast, ef oftar er brotið, alt að 80 krónum.
4. gr. Málþau, er rísa út af brotum. gegn því, sem fýrir er mælt tlögum
þessum,'eru opinber lögreglumál. Rennur helmingur sektarfjárms i landssjóð,
en hinn hólmingttrinn ber uppljóstrarmanni.
5. gr. Lög nr. 6, 17. marz 1882 um friðiin fugla og hreindýra, .og lög nr.
33, 16. des. 1885 um breytingu á lögum 17. marz 1882 um friðun fugla og hreindýra skulu úr gildi numin.
Ennfreraur skal sú ákvörðun i tilsk. um veiði á íslandi 20. júni 1849 §
7: »Hreini má og veiða og elta hvar sera er<, úr gildi numin.
Neðri deild alþingis, 17. júlí 1899.
Tryggvi Gunnarsson,
Sigurður Guanarsson,
framsögumaður.
skrifari.
Eg hefi eigi getað oiðið samdóma háttv. meðnefndarmönnam mfnum-um
fyrra tlmatakmarkið fyrir álftaíriðuninui, og get eigi séð, að nauðsvn beri til að
þær séu friðaðar seinnipart vetrar eða að vorinu, iöngu fvrir varptíraann., Þvefrt
á móti hygg eg, að jafn ónauðsynlegt og óeðlitegt ákvæði verði, þess valdandi,
að auka freistni mauna til að brjóta lögin, eins og vafalaust hefir áttsér stað
áð undanförnu, og verð að telja óheppilegt að gjöra slíkt án þarfar.
f»að raun
reynast örðugt að koma þvl inn L meðvitund manna, að nokkur knýjandiástæða
sé til að fyrirmuna þann hagnað, sem hafa má af álftaveiði um þennan árstíma.
Jafn vel þó eg geti ekki séö að hér sé um néitt sérlegt þarfa- eða velferðarmál áð ræða, finn eg ekki brýna ástæðu til að gjöra ágreining um fleiri
atriði.
Samkvæmt þessu leyfi eg raér að leggja til, að 1. gr. i frumvarpi meiri
hlutans sé breytt þannig, að i stað orðanna: »þó skulu álftir og rjúpur friðaðar
frá 1. april til 20. september* komi: þó skuiu rjúpur friðaðar frá 1. april tíl
20. september og áiftir frá 1. júni til sama tima.
Neðri deild alþingis, 17. júlí 1899.
Björn Sigfússon.
Ed.
138. Nfefndarálit
f'inálrnu: Prumv. til iaga um fjármál hjóna.
Uödirskrifuð nefnd, sem háltvirt efri deild kaus til að ihuga öfannefut

2ðð

þlngskjal 138—

lagafrumvarp, hefur rannsakað og athugað það eftir föngum; höfum vér haldið
raarga fundi í því skyni, og skulum nú leyfa. oss að skýra frá áliti voru á þessa
...
leið; —' '
. Sumarið 1895 samþykti alþingi ályktun, er fór í þá átt, að skorað var
á stjórnina, að undirbúa og leggja fyrir næsta > þing lagafrumvaip, er tryggi
betur en nú er gjört rétt giftra kvenna í fjármálura þeirra, eða félagsbús þeirra.
Hafa raddir oft áður komið frara á þingi í sömu átt. Til þess að fullnægja árainstri þingsályktun- befur dandstjórnin , saraið frurav. það, sem hér er ura að
ræða, og lagt það nú fyrir alþingi. Undirbúningur frurav. hefur verið rækilegur. Um fjármál kvenna og hjúskaparhagi hefur yfirleitt saraa löggjöf gilt hér
á landi, síðan á fyrri öld, eins og i Danmörku,; og mjög áþekk löggjöf hefur
gengið f Noregi sfðan um lok 17. aldar. Þar sem sama löggjöfin, eða að minsta
kosti mjög áþekk löggjöf hefur gengið-i þessum þrem löndum úm ævalangan
tíma, og er orðin öllum alraenningi innlifuð og samgróin hugsunarhætti hans,
má ætla, að sömu eða áþekkar umbætur á löggjöflnni eigi heima i öllura löndunum. Með lögum 29. júní 1888 skipuðu Norðmenn fjármálum hjóna og höfðu
lög þau verið í undirbúningi í 17 ár, og var rajög vandað til laganna. Þá fengu
Danir tveimafhinum nafnkendustu lögfræðingum sínum (Nellemann og Deuntzer)
þann starfa, að semja lagatrumvarp um saraa efni fyrir Danmörku; gjörðu þeir
það, og var frumvarp þeirra, sem í öllu verulegu var sniðið eftir norsku lögunum, síðan lagt fyrir rikisþing Dana, §emssamþykti það með örfáum breytiugura.
Varð frumvarpið síðan að lögum fyrir Danmörku hinn 7. apríl þ. á. Eftir þessum lögura hefur stjórnarráðið saraið lágafrumvarp það til handa Islandi, sem
vér höfuin til meðferðar, og hefur áður verið leitað álits landshöfðingja um það.
Það má þanuig segja, að frumvarp þetta hafi verið rækilega undirbúið. —
Nefndfri Slítur og, ’ að frúmvárpið hafi i aér ftiígna talsverða réttarbót.
Það
dregiir saman á'einn stáð ög setur i eftt'lagaboð margvísleg ákvæði,-snertandi
fjármál hjóna, er áður hafa verið á vfð og dfeif;mörg ákvæði eru tekin upp 1
frumvarpið, sem eigi hafa áður verið i lögum, þótt þeim báfi verið beitt í praxis;
önnur ákvæði eru gjörð skýrari bg gleggri en áður hefur verið. Frumvarpið
ákveður að giftar konur skulu hafa sama fjárforræði -að lögum sem ógiftar (10.
gr.), og mun þetta vera samkvæmt óskum almennings hér á landí. Það ætlast
til; að hægra' verði áð gjöra kauproála milli hjóna eri áður hefur verið, en með
honnm iná á ýms'a vegfi tryggja fjárhagslega hagsmuni konunnar í hjónabandinu; það takmárkar að nokkru rétt bóndans til að ráða yfir félagsbúinu án
samþykkis konunnar; það setur ýmsar ákveðnar reglur um séreign hjóna, einkum til hagsmuna fyrir konuna, þegar svo á stendur; það veitir hjónunum, en
þó einkum kónúnnl, rétt til þess, að fá fjárfélaginu slitið og félagsbúinu skift,
án þess að skilnáður að borði og sæng þurfi að fafa 'fram, o. s. trv. Alt þettá
telur nefndin góðar réttarbætur. ' Hún leggur það þVÍ tll, að frumv. verði samþykt meö örfáum efnisbreytingum. En'áúharS hefur nefndin þózt verða að
gjöra mjög margar tillögur til breytin'ga á stíl og orðfæri frumv., þvi að þessu
er mjög ábótavant. Ef vel hefði átt að vera, befði þurft að semja frumvarpið
gjörsamlega upp af nýju, en til þess hafði nefndin eigi nægilegan tíma.‘ Verður
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þvi frumv. að þessu leyti eigi nándar nærri þvi svó veí ur garði gjört, sem
æskilegt væri og nefndin hefði haft vilja til, en þó vonum vér, að breytingartillögur vorar séu til talsverðra bóta. Efnisbreytingar eru við 3. gr. (»án könungsstaðfestingar«), við 7. gr. (»við varnarþing fasteignanna«), við 28. gr. (um
aðr skjóta skuli þar um ræddum úrskurði amtmanns til landshöfðingja). Fleiri
verulegar efnisbreytingar er eigi um að ræða. —
Þessar eru þá breytingartillögur vorar:
Breytingartillögur
við frumv. til laga um fjárinál hjóna.
Við I. þátt. Fyrir »Hjúskaparmálar« komi: Kaupmálar hjóna.
Við 1. gr. Greiniu orðist þannig:
Þá er gjöra á með kaupmála breyting á hinu venjulega helmingafélagi
hjóna, þá er hann því að eins gildur, að kaupmálinn sé skriflegur, og undirritaður af hjónunum, hvort sem hann er gjörður á undan eða eftir ‘giftingu. Eigi
má breyta kaupmála né fella hann úr gildi nema með nvjum kaupmála.
Við 2. gr.
Fyrir »hjúskaparmála« komi: kaupmála.
Fyrir »auk þess sjálfs< í síðustu línu, komi: auk samþykkis þess sjálfs.
Við 3. gr.
Fyrir »hjúskaparmála« komi: kaupmála.
Fyrir »og er hann þá skuldbindandi« komi: og er hann þá án kónungsstaðfestingar skuldbindandi.
Fyrir »ef hann er gjörður í hjúskap þeirra* komi: sé hann gjörður eftir
að þau gengu i hjónaband.
Á eftir »og erfingja« komi: þeirra.
Við 4. gr.
Fyrir »hjúskaparraála< komi: kaupmála.
Fýrir »ef staðfesting er áskilin —----------- að öllu leyti« komi: þurfi
kaupmálinn staðfestingar, má yfirvaldið svnja um hana að öllu eða nokkru léyti,
ef því sýnist svo.
Fyrir »i hjúskaparmála«, í 2. lið gr., komi: með kaupmála.
Fyrir »annars skuli« i 2. linu, komi: annars þeirra skulr.
Fyrir »vinnu« komi: atvinnu.
Fyrir »annars skuli« i 3. linu, komi: annars þeirra skuli.
Fyrir »i þess eins umráðum« til enda greinarinnar, komi: »undir umráðum þess eins; hjón geta eigi heldur með kaupmála þegið sig undan skyldum
þeim, er ræðir um f 11. og 22. gr. laga þessara.
Við 5. gr.
Fyrir 1. málslið komi:
Káupmáli er gildur gagnvart öðrum mönnum frá giftingardegi, sé hann
löglega þínglesinn áður (sbr. 6. og 7. gr.). Hann gildir þó gagnvart kröfum, sem
eldri eru en hjónabandið, hafi þess áður veriö beiðst, að hann yrði sem fyrst
þinglesinn. Annars gildir hann eigi gagnvart öðrum mönnum fyr en frá þinglýsingardegi.
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Fyrir 2. málslið komi:
Kaupmáli er eigi því til fyrirstöðu, að maður, er eigi hafði vitneskju um
hann, öðlist með samningi á undan þinglýsing hans réttindi yflr eigum hjónanna.
Skuldheimtumenn þeir, sem eiga kröfur, er eldri eru en þinglýsing kaupmála.is
eða beiðnin um þinglýsinguna, þegar svo á stendur eins og segir í 2. málslið undanfarandi raálsgreinar, og stafl krötur þeirra eigi frá samningi, er gjörður hefir
verið með vitund um kaupmálann, og hafi þeir árangurslaust leitað eftir borgun
hjá þvi hjónanna, sem er skuldunauturinn, geta gengið eftir borgun hjá hinu
hjónanna í fjármunum þeim, sem það hefir fengið til séreignar með kaupmálanum, nema það sannist, að skuldunautur sjálfur hafi átt nægilegt féfyrir öllum
skuldura sínum á þeim tíraa, er kaupmálinn gekk i gildi gagnvart skuldheimtumönnum. Ræði kaupmálinn um fé, er siðar aflast, er þó skuldheimtumönnum
fyrirmunað að leita borgunar i fé þessu, ef kaupmálinu er þinglesiun, áður en
þe8s var aflað. •
Við 6. gr.
Fyrir »hjúskaparmála« komi: kaupmála.
Fyrir »hér i landi« komi: hér á landi.
Við 7. gr.
Fyrir »hjúskaparraáli< komi: kaupmáli.
Fyrir »samninga um fasteignir« komi: ráðstafanir yfir fasteignum.
Fyrir »annars standa . . . óhaggaðir af honum« komi: annars standa
þeir samningar óhaggaðir, er þeir menn gjöra, er ókunnugt er um kaupmálann.
Fyrir »þeir samningar« i næst siðustu linu, komi: samningarnir.
Fyrir »hjúskaparmálinn« komi: kaupmálinn.
Fyrir »með tilliti til« komi: við varnarþing.
Við 8. gr.
Greinin orðist þannig:
Á skuldabréf, hlutabréf, ábyrgðarskirteini og önnur slik skjöl skal gjöra
áritun um kaupmálann. Þangað til það er gjört, geta þeir, er ókunnugt er un>
hann, eignast réttindi yfir téðum skjölum, er koma í bága við kaupmálann.
Við 9. gr.
Greinin orðist þannig:
Eftir ráðstöfun landshöfðingja skal f Reykjavik halda skrá yfir alla kaupmála hjóna, sem þinglesnir eru. Sýslumenn og bæjarfógetar skulu, þegar er
kaupmáli hefir verið þinglesinn, senda skrifstofu þeirri, er landshöfðingi ákveður og auglýsir, skýrslu um kaupmálann i ábyrgðarbréfi. I skýrslu þessari skal
tilgreina nöfn og stétt málsaðila, bústað þeirra og þinglýsingardag kaupmálans,
en eigi skal skýra frá efni hans. Sérhverjum er heimilt að fá skýrslu um það
eftir skrá þessari fyrir 1 krónu gjald, hvort kaupraáli hafi gjörður verið, og ef
svo er, hvar og hvenær hann hafi verið þinglesinn, en senda verður hann skriflega beiðni um það, er skýrir frá nöfnum málsaðila, og, ef unt er, stétt bónda.
Landshöfðingi gefur nánari reglur um fyrirkomulag skrárinnar, og hvernig hún
skal haldin. Kostnaðurinn, er af þessu leiðir, greiðist úr landssjóði.
Við lok
hvers mánaðar skal birta í auglýsingablaði stjórnarinnar það, sem fært hefir
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verið inn I skrána mánuð þanu, er liðinn er. Til að borga auglýsingarkostnað
þennan skal greiða 1 kr., auk þinglýsingargjalds fyrir kaupmála.
Við 10. gr.
Fyrir: »myndugleika« tvívegis í greininni komi: »fjárforræði«. Orðin: »1
þvi máli< I 3. línu falli burt.
Við 11. gr. 1. málsl.
Fyrir: »eigi raá hann þó« komi: »hann raá þó eigi«.
Fyrir: »fyrir óvenjulega langan< komi: »um óvenjulega langan«.
Fyrir: »þær fasteignir«, komi: »fasteignir þær«.
Fyrir: »heldur ekki«, komi: »ekki heldur«.
Fyrir: »þá er því er að gegna* korai: »hafi þær verið lesnar á þingi«.
Við 11. gr. 2. málsl.
Fyrir: »gjafaloforðum< komi: »loforðum um gjafir«.
Fyrir: »á neinu ári« komi: »svo, að það á einu ári fari«.
Fyrir: »eign þess«, 1 2. linu komi: »eign búsins«,
Fyrir: »úr séreign* i 4. linu komi: »af séreign«.
Fyrir: »hún fékk« i 6. línu komi: »konan fékk«.
Við 11. gr. 3. málsl.
Málsliðurinn orðist þannig:
Þegar svo stendur á, eins og segir í fyrsta kafla greinar þessarar, getur konan í stað þess að rifta ráðstöfuninni krafist skaðabóta af séreign bónda
sins eða hluta hans af félagsbúinu á sama hátt og segir i öðrum kafla greinarinnar.
Við 12. gr.
Fyrir »hjúskaparmála« komi: »kaupmála«..
Við 13. gr.
Greinin orðist þannig:
Ráðstafanir þær, er kona gjörir með samþykki og vitund bónda sins,
eða til sameiginlegs gagns og sakir óhjákvæmilegra nauðsynja, skuldbinda félagsbúið.
Ef gift kona verður skaðabótaskyld án þess að það stafl aí samningi, eða
baki hún sér gjöld fyrir hegningarvert athætí, raá ganga að félagsbúinu til greiðslu
nefndra gjalda, en bóndi hefir rétt til að fá þau endurgoldin af séreign konu sinnar, atvinnuarði hennar (sbr. 26. gr.) eða af hluta hennar af félagsbúinu, þegar
því verður skift.
Ef kona bakar sér aörar skuldbindingar í hjúskap sinum, verður til fullnustugjörðar á þeim eigi gengið að öðru en séreign hennar eða atvinnuarði (sbr
26. gr.) eða að hennar hluta af félagsbúinu, hvort sem þvi er skift eða hún situr i óskiftu búi.
Við 14. gr.
Eftir orðin »fullveðja kona«, komi: »hans«.
Fyrir »hans« síðast f greininni komi: >bóndans«.
Við 15. gr.
Fyrir »það loforð kemur fram f annari mynd« komi: »skuldbinding þessi
kemur fram á annan hátt«,
33*
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Fyrir »séreigum« komi: »séreignum«.
Fyrir »að það i raun og veru miði að þessu«, korai: »að skuldbindingin
i raun og veru miði að hinu sama«.
Fyrir »þá eru . . . fast aðsetur* komi: »þá eru þessar ráðstafanir ógildar, nema þær séu samþyktar af amtmanni«.
Við 16. gr.
Fyrir »þess háttar kostnaður« komi: >þess háttar gjöld«.
Fyrir »að fá hann« komi: »að fá þau«.
Fyrir »af hluta af< i siðustu linu komi: »af hluta hans af«.
Við 17. gr.
Fyrir »þótt arðsöm séu« komi: »þótt þau kunni að vera arðsöm«
Fyrir »önnur eins réttindi* komi: »sams konar réttindi*.
Fyrir »fjárhagsréttindi«, komi: »verðmæt réttindi«.
Fyrir »afgjaldseyrir« komi: »framfærsluréttur«.
Fyrir niðurlag greinarinnar »arður . . . vilja-ákvæði«, komi: *arður af
þessum réttindum, sem fellur til í hjónabandinu, rennur þó inn i félagsbúið, nema
öðru vlsi sé ákveðið i lögum, kaupmála, eða með annari lögmætri ráðStöfun«.
Við 18. gr.
Greinin orðist þannig:
»Það verður og séreign, þótt eigi sé það ákveðið 1 kaupmálanum, er
annáðhvort hjóna hefír eignast eða síðar eignast að erfð, þó lögarfur þess sé,
eða að gjöf, ef og að svo miklu leyti sem svo hefír verið ákveðið at arfleifanda
eða gefanda. Eigi má í kaupmála gjöra breyting á ákvæðum gefanda eða arfleifanda i þessa átt«.
Við 19. gr.
Fyrir »séreign hvað eina það er«, komi: »alt það séreign sem«.
Fyrir »hjúskaparmála< komi: >kaupmála«.
Við 20. gr.
Fyrir »hjúskaparmála< komi >kaupmála«.
Fyrir »gildu ákvæði« komi »lögmætu ákvæði«.
Fyrir »svo sem arfleifanda« komi »svo sem af hálfu arfleifanda*.
Fyrir »Fyrir konuna má ákveða það í hjúskaparmála, að hún megi«,
komi >1 kaupmála má ákveða, að konan megi<
Við 21. gr.
Fyrir »hjúskaparmála« komi »kaupmála«.
Fyrir »andvirði þess« komi »andvirði hans«.
Fyrir »í samningnum* komi »i kaupmálanum«.
Fyrir »er heyra séreign til« komi »sem í séreign eru«.
Fyrir »i hjúskaparmála* komi »í kaupmála«.
Orðið »kostnaður« falli burt.
Fyrir »má krefja endurgjalds af því« komi »má heimta endurgjald
fyrir það«.
Við 22. gr. Greinin orðist þannig:
»Et kostnaður til heimilisþarfa (þar með talin húsaleiga) og til viður-
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væri8 og uppeldis barnanna, getur eigi greiðst af félagsbúinu, er hvort hjóna af
sinni hálfu skylt til að leggja fram fé til gjalda þessara af séreign sinni, með
an hún vinst til. Geti hjónin ekki komið sér saroan, ákveður amtmáöur, bve
mikið þau skuli leggja til<.
Við 23. gr.
Fyrir >koma saman< komi »git'tast<.
Fyrir »tiltekið i hjúskaparmála< komi »ákveðið í kaupmála<.
Fyrir »þess konar skuldir greiddar verið< komi »þessar skuldir verið
greiddar<.
Fyrir »séreign hins< komi: séreign hins hjóna.
Við 24. gr.
Fyrir >bjúskaparmáli< koroi: »kaupmáli<.
Fyrir »nema gefnir séu niug i eimintil afnota eigi meira verðír, en sem
svari< komi: nema svo sé, að gefuir séunr unir til persónulegra nota, sem eigi
séu meira verðir en svo að samsvari.
Fyrir »framfærslueyrir bónda til handa konu sinni< komi: framfserslueyrir af hendi bónda fyrir konu sina.
Fyrir »ráðstafanir þær< komi: afsöl þau.
Fyrir »þar sem gefandi er< komi: en þá er gefandi.
Fyrir »er gefín öðrum út i frá, og af honum sfðan afsöluð<, komi: er
gefln einhverjum öðrum, en hann afsalar hana sfðan.
Við 25. gr.
Fyrir »eru f félagsbúi< komi: hafa félagsbú.
Við IV. þátt.
Fyrirsögnin: »Um arð konu af sjálfstæðri atvinnu i hjónabandi< komi
Umráð giftrar komu yfir aflaté hennar af sjálfstæðri atvinnu.
Við 26. grein.
Greinin orðist þannig:
Nú rekur gift kona sjálfstæða atvinnu, sem eigi aðallega er stofnuð né
henni viðhaldið með fé bónda hennar eða félagsbúsins, og hefir hún þá, meðan hún lifir, ein og án samþykkis bónda sfns eða fjárráðamanns, umráð yfir arði
þeirrar atvinnu, og yfir þvf, er sannað verður, að hún hafi aflað sér fyrir atvinnu-arð sinn. Meðan hún lifir, má eigi taka fé þetta til lúkningar skuldum
þeim, sem bóndi hennar hefir stofnað, nema samþykki hennar komi til.
Við V. þátt.
Fyrir »Félagsskap< í fyrirsögninni komi: fjárfélagið.
Við 27. gr.
Greinin orðist þannig:
Nú hefir bóndi eytt mjög eigum félagsbúsins, án þess það verði réttlætt
nægilega fyrir sérstök atvik, eða gefið fulla ástæðu til þess að óttast megi, að
hann muni fara illa með yfirráð sín yfir félagsbúinu, og getur kona hans þá
krafist þess, að fjárfélaginu sé slitið, og að full séreigu komist á.
Við 28. gr.
Greinin (fyrri hlutinn) orðist þannig:
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Þá er kona vill neyta þessa réttar, skal hún senda amtmanni skriflega
beiðni um það; rannsakar hann málið, og gefur bónda tækifæri til að láta uppi
skoðun sina og leggur siðan úrskurð á það; úrskurði hans má skjóta til landshöfðingja; þegar það er gjört, getur skiftaréttur o. s. frv.
Við 29. gr.
Greinin orðist þannig:
Nu slitur bóndi ólöglega samvistum við konu sina, eða sé félagsbú þeirra
tekið til gjaldþrota8kifta að honum lifanda, og getur kona hans þá krafist þess,
að fjárfélagi þeirra sé slitið. Beiðni um þetta sendir hún til aratmanns, og skal
beiðnin tekin til greina.
Ef kona slitur ólöglega samvistum við bónda sinn,
hefur hann og hinn sama rétt til þess að fá fjárfélagi þeirra slitið.
Við 30. grein.
Fyrir >félagsskap« komi: fjárfélagi, tvívegis.
Fyrir »kom fram.............:-hér á landi« komi: kom til yfirvaldsins, en
fyrir aðra frá þvi er úrskurðurinn er þinglesinn á varnarþingi bónda hér á
landi.
Fyrir »afleiðingar af þinglýsing< komi: verkanir þinglýsingarinnar.
Fyrir >afleiðingu af þinglýsing< á siðari staðnum (í 5. línu) komi: þingi
lýsingu.
Fyrir >hjúskaparmála< komi: kaupmála.
Við 31. giein:
Fyrir »í hjúskaparmála* komi: með kaupmála.
Fyrir »félagsskap« komi: fjárfélagi.
Fyrir »hjúskaparmálans« komi: kaupmálans.
Orðin »út í frá« (í 4. línu) falli burt.
Viö VI. þátt.
Fyrirsögnin orðist þannig: »Hvenær dæma skal um kaupmála eftir
útlendum lögum«. —
Við 32. grein.
Greinin orðist þannig:
Fyrirmæli laga þessara ná og til þeirra kaupmála, sem gjörðir eru erlendis, ef bóndinn á lögheimili hér á landi, en urn myndugleika konunnar til að
gjöra kaupmálann fer þó eftir lögum lands þess, þar er hún á heimili. —
Nú er kaupmáli gjörður at manni, er eigi er búsettur hér á landi, og
sé kaupmálinn gildur eftir lögum lands þess, þar sem maðurinn á heimili, og er
málinn þá, að þvl er fjármál hjónanna snertir, gildur hér á landi fyrir hjónin
sjálf og erfingja þeirra, ef hann ákveður ekkert, er kemur i bága við lög þessi,
svo og gagnvart öðrum, ef gætt er alls þess, er segir í 6.—8. gr. laga þessara,
svo fljótt sem auðið er eftir að bóndinn er fluttur hingað búferlum. —
í etri deild alþingis, 19. júlí 1899.
J. Havsteen,
Kristján Jónsson,
Sigurður Stefánsson.
formaður.
skrifari og framsögumaður.
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139. Frumvarp
til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja á íslandi (eins og það var samþyktvið
3. umr. í Ed.).

Nd.

1. gr. Hver sá, er rekur verzlun með áfenga drykki — sbr. þó 3. gr. — borgar í landssjóð 500 króna árlegt gjald fyrir hvern sðlustað, og skal það greitt fyrir fram
fyrir eitt ár í senn, en lögreglustjóri innheimtir.
Alstaðar þar sem áfengir drykkir eru nefndir í lögum þessum er með þeim talið staðjastað öl.
2. gr. þeir menn, sem hafa rétt til að reka verzlun með áfenga drykki, er lög
þessi öðlast gildi, halda þessum rétti gegn því að borga gjald það, er segir i fyrstu grein.
peir menn, sem vilja öðlast rétt til áfengisverzlunar, þurfa sérstakt leyfisbréf,
sem að eins gildir fyrir einn sölustað, er í því sé nefndur. Leyfisbréfið gefur amtmaður út, og gildir það að eins 5 ár, og verður að fá nýtt leyfisbréf að þeim tíma liðnum.
Fyrir hvert leyfisbréf greiðist 500 króna gjald, er rennur í landssjóð.
Amtmaður úrskurðar, hvort veiti skuli leyfisbréf, að fengnu áliti hreppsnefndar
eða bæjarstjórnar. Á stöðum, þar sem áður er verzlað með áfengi, ber að veita það að
jafnaði, ef hreppsnefnd eða bæjarstjórn er því meðmælt. Á stöðum, þar sem engin þess
háttar verzlun er, má ekki veita það, nema hreppsnefnd sé þvi meðmælt.
3. gr. Til þess að mega verzla með áfenga drykki á skipi á löggiltum veizlunarstöðum þarf sérstakt leyfisbréf og greiðist fyrir það 600 króna gjald til landssjóðs, en
gjald fyrir notkun á því skal eigi greiða. Leyfisbréfið gefur amtmaður út og gildir það
að eins í eina verzlunarferð, og er á verzlunarstað er komið, skal sýna það lögreglustjóra
áður en verzlað er með vínföng á þeim stað.
Leyfisbréfið má eingöngu nota á höfnum þeim, þar sem heimilt er að verzla með
drykki þessa á sjálfum verzlunarstaðnum.
4. gr. Eigi má selja áfenga d.ykki í smærri skömtum en hér segir:
a) af víni á flöskum með lakki eður innsigli fyrir, sömuleiðis af brennivfni, rommi,
konjakki, púnsextrakti eða þvílfkum drykkjum, ekki minna en ’/< úr potti;
b) af öli á tré-ílátum ekki minna en V1 úr tunnu;
c) af öli á fiöskum ekki minna en 2 þriggjapelaflöskur eða 4 hálfflöskur (l1/2 pelaflöakur).
5. gr. Hver sá verzlunarmaður, forstjóri eða annar starfsmaður kaupfélags eða
pöntunarfélags, sem ekki hefir sjálfur leyfi til að verzla með áfenga drykki, en pantar þá
handa öðrum eða annast um sendingu á þeim til annara frá kaupmönnum á íslandi, er
leyfi þetta hafa, eða frá stöðum fyrir utan ísland, gjörir sig sekan í ólöglegri verzlun.
6. gr. Hver sá, er rétt hefir til veitingar áfengra drykkja, skal borga í landssjóð 200 krónur í árlegt afgjald, og greiðist það á sama hátt og afgjaldið af verzlun
með áfenga drykki.
7. gr. Nú vill maður öðlast leyfi til veitingar áfengra drykkja, skal þá senda
umsókn um það til hreppsnefndar eður bæjarstjórnar, og vilji hún sinna málinu, skal
bera þsð undir atkvæði á hreppaskilaþingi eður almennum fundi bæjarmanna, er atkvæðisrétt eiga í bæjarmálum. Til þess að leyfið verði veitt og skilyrði sett fyrir þvf, þaif í
hreppi meiri hluti atkvæða þeirra hreppsbúa, er atkvæðisrétt eiga f sveitamálum, og ennfremur samþykki meira hluta hreppsnefndar og sýslunefndar og staðfestingu amtmanns,
en í kaupstöðum verður að miusta kosti þriðjungur allra atkvæðisbærra bæjarmanna að
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hsfa sótt fundinn, og pví næst verðnr meiri hluii fnndarmanna og meiri hluti bæjarstjórnar að hafa fallist á veitingarleyfið og amtmaðnr staðfest pað. Hver sem fær leyfipetta, skal skyldur til að geta hýst ákveðna tölu ferðamanna og selt þeim nanðsynlegan
greiða. Fyrir leyfið greiðast 50 krónur, er renna í landsajóð.
Leyfisveitingin og skilyrðin fyrir henni skulu borin upp til atkvæða f einn lagi.
Liggi fleiri tillögur fyrir en ein, skal pá fyrst upp bera, er síðast kom fram, o. 8. frv.
Leyfið skal veita fyiir 5 ár f senn, en amtmaður getur, eftir tillögum hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, eða að fengnu áliti hennar, tekið leyfið af leyfishafa, ef hann
ekki heldur skilyrði pau, er leyfið er bundið.
8. gr. Leyfi til veitinga áfengra drykkja og leyfi til að verzla með pá má eigi
sami maður hafa. f»eir er rétt hafa til veitinga og lfka hafa rétt til að verzla með áfenga drykki, er lög pessi öðlast gildi, halda pó pessum rétti gegn pvf að borga gjald
pað er segir, í l. gr., auk gjalds pess, er segir í 6. gr. laga pessara.
9. gr. Hver sá, er rétt hefir til að verzla með eða veita áfenga drykki, getur
leyst sig undan gjöldum peim, er ákveðin eru f 1. og 6. gr., með pví að gefa lögreglustjóra skriflega yfirlýsingu um pað, að hann afsali sér rétti sínum til verzlunar eða veitingar áfengra drykkja. par sem réttur pessi byggist á sérstöku leyfisbréfi, skal ennfremur
afhenda pað til ónýtingar. Afsal á rétti til áfengissölu skal lögreglustjóri tilkynna amtmanni.
10. gr. Sérhver lyfsali hefir heimild til að selja áfenga drykki, sem fyrirskipaðir
eru eftir læknisforskrift, enda pótt hann hafi eigi rétt til að verzla með áfengi.
11. gr. Ólöglegar veitingar eru taldar:
a) ókeypis veitingar áfengra drykkja f verzlunarhúsum eða f sambandi við verzlunaratvinnu yfir höfuð að tala.
b) sala áfengra drykkja af manni, er til pess hefir leyfi, ef drykkjanna er neytt par á
staðnum, jafnvel pó pað sé gjört án hans leyfis, ef pað er á hans vitorði, eða ef atvik liggja 8vo til. að hann hefir haft ástæðu til að gruna, að pað yrði gjört; nema
hann sanni, að hann hafi gjört pað, sem í hans valdi stóðj til að koma í veg fyrir
pað.
12. gr. Enginn námsmaður á skólnm, er standa undir nmsjón landsstjórnarinnar, er skyldngnr til að borga áfenga drykki, sem bann fær til láns.
13. gr. Ólögleg verzlnn með áfenga drykki — að frátöldum brotum á 4. gr. —
varðar sektnm, fýrsta sinn 50—250 kr., ef brotið er ítrekað, 100—500 kr., og. par að
auki missa peir, er verzlun reka, einnig verzlunarrétt sinn f priðja sinn, sem brotið er
Auk pessara hegninga skal einnig gjöra upptæka alla áfenga drykki, er hjá hinnm seka
finnast. en er svo á stendur, sem segir í 5. gr., pó pví að eins, að hann reki verzlun.
14. gr. Brot gegn 4. gr. varða í fyrsta sinn 25—250 kr. sektum. Sé brotið
ftrekað, varðar pað 50—500 króna sektum og missi réttinda til að verzla með áfengi.
15. gr« ólögleg veiting áfengra drykkja varðar sektum. 25—250 kr. í fyrsta sinn,
og/60—600fkn, e£ ítrekað er,og missir hinn seki, ef hann hefir rétt til að verzla með
áfeinga drykki, par að auki rétt
ef brotið er> ítrekað, og ef hann rekur verzlun,
mdssir hann verzlunarrótt sinn, er brotið er þriðja sinn. Loks skal við annað brot gjör*
upptokau alla áfenga drykki, er finnast hjá hiuum seka.
16. gr. Nó veitir sá, er rétt hefir til veitinga áfengra drykkja, drykki þessa
unglingi, innan 16 ára aldurs, eða manni, sem sölumaðnr veit gjörla, að á síð&stHðnum
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6 árum hefir verið sviftur fjárforráðum vegBa drykkju8kapar, eða á sama tíma hefir
þjáðst af drykkjutnaÐoa-geðveiki eða er skertur á geðsmunum, og varðar pað pá 25—100
kr. sektum fyrsta sinn, 50—200 kr. sektum annað sinn og missi veitingaleyfisins
tiið priðja sinn.
17. gr. Nú hefir maður fyrir brot á lögum pessum eða lögum um veitiðgu og
sölu áfengra drykkja 10. febrúar 1888 fyrirgjört rétti sínum til verzlunar meðeða veitinga
ávöram pessum, og getur hann pá ekki fengið nýtt leyfisbréf fyren 5 ár eru liðin frá
pví hann misti hin fyrri réttindi sin, án pess hann á peim tíma hafi brotið áðurnefnd lög.
Bijúti hann síðan lög pessi, skal telja pað brot hans sem brot i annað sinn.
18. gr. Hreppsnefndir og bæjarstjórnir eiga ásamt lögreglustjórnum að hafa
eftirlit með, að eigi fari fram ólögleg verzlun eða veitingar áfengra drykkja.
19. gr. Sektir pær, er um ræðir í lögum pessum og andvirði fyrir drykki þá,
er upptækir hafa verið gjörðir samkvæmt peim, renna i sjóð sveitar þeirrar eða kanpstaðar, er brotið er framið í.
20. gr. Með mál út af brotum á lögum pessum skal farið sem opinber lögreglumái.
21. gr. Lög um veitingu og sölu áfengra drykkja 1G. febrúar 1888 eru úr
gildi numin.
22. gr. Lög pessi öðlast gildi 1. janúar 1900.
Nd.
14o. Frumvarp
til laga um viðauka við og breyting á tilskipun 5. janúar 1866 um fjárkláða og
önnur næm fjárveikindi á íslandi, og tilskipun 4. marz i87i um viðauka við tilskipun þessa. (Eins og það var samþykt við 3. umræðu f efri deild).
1. gr. Heimilt er amtmönnum, þá er þeim virðist nauðsyn bera til, að
fyrirskipa almennar skoðanir og baðanir á sauðfé svo og sótthreinsun fjárhús* á
stærri eða minni svæðum í ömtum sfnum, enda þót. eigi sé Full vissa fyrir þvf,
að fjárkláða hafi orðið vart á stöðum þeim, er um er að ræða.
Kostnað, er af þessu leiðir, skal greiða samkvæmt reglunum í 3. og 6. gr.
tilskipunar 5. janúar 1866 um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á íslandi.
2. gr. Verði vart við kláða i fé & tfmabilinu frá byrjun rétta til jólaföstu,
skulu hinar sýktu kindur þegar í stað skornar, nema eigandi kjósi heldur, að
hreppstjóri eða aðstoðarmenn hans taki sjálfir kindurnar til umsjónar og lækhi
þær, og borgar þá eigandi allan kostnað, er af þvf leiðir.
3. gr. Allir fjáreigendur skulu hafa glöggar gætur á, hvort kláða verður,
vart f sauðfé þeirra, og tafarlaust skýra hreppstjóra eða aðstoðarmönnum hans frá
SérhVerri grunsamlegri sýki, er fyrir kemur, og þangað til næst til þeirra annast
um, að hinar sýktu eða grunuðu kindur séu hafðar aðgreindar frá öðru sauðfé.
4. gr. Ákvæðunum f fyrsta hluta 7. gr. f fyrgreindri tilskipun 5. janúar
1866 um sektir alt að 2o rdl. er breytt þannig, að sektirnar eru frá 5 til 2oo kr„
og gilda ákvæðin f 7. og 8. gr. tilskipunarinnar einnig fyrir brot gegn lögum
þéSStam.
34
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141. Frumvarp
til laga um bann gegn innflutningi á ósútnðum húðum. Flutningsm: Guðl. Guðtnundsson, Ólafur Briem.
1. gr. pað er öllum bannað, að flytja ósútuð skinn eða húðir bingað til lands
frá útlöndum.
2. gr. Brot gegn lögum pessum varðar sektum til landssjóðs, ekki lægri en 100
kr. fyrir skipstjóra pann, er húðirnar flytur inn, og jafnháum fyrir pann, er húðirnar á.
Húðirnar skulu gjörðar upptækar og látnar iiggja einn dag í klórkalks uppleysingu (1:12),
áður en pær ern seldar. Andvirðið rennur í landssjóð.
3. gr. Mál út af brotum gegn lögum pessum skal fara með sem almenn
lögreglumál.
4. gr. Lög pessi öðlast gildi 1. jan. 1900.
Ed.
142. Breytingartillögur
við frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá um hin sérstaklegu
málefni íslands 5. jan. 1874.
Frá landshöfðingja.
1. Principaliter: 1. gr. falli burt.
Greinatalan og inngangsorðin breytist samkvæmt þvi.
2. Til vara: Við 1. gr. Orðin: »og verður að skilja og tala fslenzka tungu«
falli burt.
Nd.
143. Nefndarálit
um frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1898 og 1899.
Eftir að fjárlaganefndin hefir yfirvegað þetta frv. allrækilega, lætur hún
uppi álit sitt um það á þessa leið:
Um 2. gr.
Jafnvel þó svo verði að álíta, að mögulegt hefði verið að koma upp
viðunanlegu húsi handa vitaverði fyrir þá upphæð, er veitt er til þess með
gildandi fjárlögum, þá sýnist eftir atvikum rétt að samþykkja þá aukafjárveiting, sem hér er farið fram á, með þvi að henni á að verja til að fullkomna húsið og tryggja það fyrir skemdum. — Nefndin vill þó leiða athygli að þvf, að
eigi verður séð, að óhjákvæmilegt sé að hafa til slfkra sýslana þá menn, er hafa
fjölskyldu f eftirdragi.
Um 3. gr.
1. liður. Jafnvel þótt neíndin eigi vilji leggja það til, að synjað sé um
þessa tjárveitingu, þar sem hún virðist vera allsendis nauðsynleg til þess að
vegur sá, sem hér er um að ræða, megi koma að tilætiuðu gagni, verður nefndin að benda á, að það er mjög óheppilegt, er áætlanir um kostnað til fyrirhugaðra verka eða fyrirtækja reynast mjög óáreiðanlegar, svo sem nú kemur fram
á þessum stað, þar sem talið var á siðasta þingi, að ölJ sú upphæð, er landssjóður þyrfti að leggja til þessa vegar, mundi eigi yfir stiga 15000—18000 kr.
en reynist nú fullum þriðjungi hærri. Það sýnist engin fjarstæða að ætlast til,
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að áætlanir um vegagjörðir ættu að geta farið nokkuð nærri lagi, þar sem svo
hagar til, sem hér, að um sléttlendi er að ræða, en engar sérstakar torfærur
eða örðugleika.
2. liður. Nefndin telur sjálfsagt að þessi upphæð sé veitt, og leggur til,
samkvæmt áskorun landsh. að liðurinn sé hækkaður um 50 kr, sem er borgun
fyrir fylgd raeð Hanson verkfræðingi, er sýslum. í Strandasýslu borgaði út siðastl. ár, en sem kom svo seint i hendur stjórninni, að hún gat eigi komist inn
í frv.
Nefndin hefir haft með höndum beiðni úr Austur Skaftafellssýslu um
5600 kr. til að fullgera veginn frá Hólum að Höfn, sem styrkur er veittur til á
gildandi fjárlögum. Að öllum atvikum yfirveguðum leggur nefndin til, að veitt
sé til þessa 5000 kr. — en með þvl skilyrði viðbættu, að hlutaðeigandi sýslubúar leggi það til, er með þarf, til að fullgera veginn, og að alt viðhald hans framvegis hvíli á sýslufélaginu.
Um 4. gr.
Nefndin leggurtil, að þessi fjárveiting sé samþykt, með þvi svo verður
að álita, að þessi útgjöld hafi verið nauðsynleg.
Nefndinni barst beiðni frá Jóni Sveinssyni trésmið, þar sera hann bíður
um 765 kr. sem borgun fyrir uppdrátt og áætlun, er hann sendi þinginu 1897,
og sem hann bauðst til að byggja stýrimannaskóla eftir. - Nefndinni er ekki
ljóst, hvers vegna tilboði hans um að byggja skólann var hafnað af stjórninni
og falið öðrum, þar sem þó þingið 1897 virtist vera mjög hlynt nefndu tilboði,
og jafnvel hækkaði fjárveitinguna til skólabyggingarinnar með tilliti til þeirrar
áætlunar, er Jón Sveinsson hafði gert. — Að svo stöddu treystir nefndin Bér
eigi til að leggja með þvi, að hið umbeðna eða nokkuð i þá átt sé veitt, en
gerir jafnframt ráð fyrir, að undir meðferð þessa frv. kunni að koma fram skýringar um það, hvort eða að hve miklu leyti beiðandinn hafi sanngirnis- eða
réttarkröfu til þess, er hann æskir að fá.
Breytingar þær, er nefndin leggur til að gerðar sé á frv., eru þessar:
Við 3 gr. 2. I. í staðinn fyrir »221,50«, komi: »271,50«.
II. Aftan við 3. gr. bætist nýr (3.) liður:
Styrkur til vegagerðar frá Hólum að Höfn í Austur-Skaftafellssýslu 5000 kr.
Veitist með þvi skilyrði, að sýslubúar kosti að fullu, það er
til skortir, að þessi upphæð nægi til að fullgera veginn, og að
sýslufélagið taki að sér alt viðhald hans framvegis.
Tölurnar i 1. gr. verða samkvæmt atkvæðagreiðslunni.
Neðri deild alþingis 19. júlí 1899.
Tryggvi Gunnar8son,
Jón Jónsson, þm. Eyf.,
Sigurður Gunnarsson.
formaður.
skrifari og fTamsögumaður.
Jón Jónsson, þm. A.-Skf.
Guðjón Guðlaugsson.
Jón Jensson.
Skúli Thoroddsen.
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144. Frumvarp
til laga um skipun læknishéraða á íslandi o. fl. (eins og það var samþykt við
3. urar. í Nd).

1.
2.
3.

4.

1. gr.
íslandi skal skift i 42 læknishéruð, þau er hér segir:
1. flokkur.
Reykjavíkurhérað: Reykjavikur kaupstaður, Seltjarnarness, Bessastaða, Garða og Mosfells hreppar.
ísafjarðar hérað: ísafjarðar kaupstaður, ásamt Eyrar, Hóls og Súðavíkur hreppum og Vigur í Ögurhreppi.
Akureyrarhérað: Akureyrar kaupstaður, Öngulsstaða, Saurbæjar,
Hrafnagils, Glæsibæjar og Skriðu hreppar, og Arnarness hreppur út fyrir Hillur, og Svalbarðsstrandar hreppur í Þingeyjarsýslu. Læknirinn í
héraði þessu er skyldur til, þegar þess er leitað og þvi verður við komið, að vitja sjúklinga í þeim hluta Höfðahverfis héraðs, sem er að vestanverðu við Eyjafjörð.
Seyðisfjarðarhérað: Seyðisfjarðar kaupstaður, ásamt Loðmundarfjarðar, Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar hreppum.

2. flokkur.
5. Keflavikur hérað: Vatnsleysustrandar, Njarðvfkur, Rosmhvalanesa,
Miðness, Hafna og Grindavíkur hreppar i Gullbringusýslu.
6. Barðastrandar hérað: Barðastrandarsýsla fyrir vestan Vatnsdalsá.
7. Blönduós8hérað: Húnavatnssýsla austan Gljúfurár.
8. Sauðárkróks hérað: Skefilsstaða, Sauðár, Staðar, Seilu, Lýtingsstaða,
Akra og Ripur hreppar i Skagafjarðarsýslu.

í

3. flokkur
9. Borgarfjarðarhérað:Skoradals,Audakils,Lundarreykjadals,Reykholts•
dals og Hálsahreppar í Borgarfjarðarsýslu og Mýrasýsla austan Langár.
10. Stykkishólms hérað: Eyrarsveit, Helgafellssveit og Skógarstrandar
hreppur. Læknirinn i héraði þessu er ennfremur skyldur til, þegar því
verður v;ð komið og þess er leitað, að vitja sjúklinga í Fellsstrandarhreppi
vestan Kjallaksstaðaár og i Skarðsstrandar hreppi sunnan Ballarár, ásamt
eyjunum f þessum hreppi, nema Rauðseyjum, Rúfeyjum og Akureyjum.
11. Dalahérað: Dalasýsla, nema Rauðseyjar og Rúfeyjar.
12. Strandahérað: Strandasýsla nema Bæjarhreppur.
13. Húsavíkurhérað:
Grimsey í Eyjafjarðarsýslu, Ljósavatnshreppur
upp undir Þóroddstað, Aðaldæla og Húsavikur hreppar.
14. Vopnafjarðar hérað: Skeggjastaða og Vopnafjarðarhreppar. Læknirinn i héraði þessu er skyldur til að vitja sjúklinga i Möðrudal ogViðidal, þegar hans er vitjað og því verður við komið.
15. Hróarstunguhérað: Jökuldalshreppur beggja meginn Jökulsár
upp að Gilsá, Hlíðar, Tungu, Hjaltastaða, Eiða og Borgarfjarðar hreppar.
16. Reyðarfjarðar hérað: Reyðarfjarðar og Norðfjarðar hreppar.
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17. Hornafjarðar hérað: Austur-Skaftafellssýsla.
18. Síðu hérað: Vestur-Skaftatellssýsla frá Skeiðarársandi að Hólrasá og
Kúðafljóti.
19. Rangár bérað: Rangárvallasýsla, nema Austur-Eyjafjaljahreppur.
20. Eyrarbakka hérað: Villingaholts, Hraungerðis, Gaulverjarbæjar
Stokkseyrar, Eyrarbakka, Sandvíkur, Ölfus og Selvogshreppar f Árnessýslu.
4. flokkur.
21. Skipaskaga hérað: Hvalfjarðarstrandarhreppur inn fyrir Ferstiklu
og hinir 4 syðstu hreppar Borgarfjarðarsýslu.
22. Ólafsvíkur hérað: Syðri hluti Snæfellsnessýslu frá Straumfjarðará
að Búlandshötða.
23,. Þingeyrarhérað: Vestur-ísafjarðarsýsla.
24. Hesteyrarhérað: Grunnavíkur og Sléttu hreppar.
25. Miðfjarðar hérað: Húnavatnssýsla vestan Gljúfurár og Bæjarhreppur í Strandasýslu.
26. Hofsóss hérað: Viðvikur, Hóla, Hofs, Fells, Haganess og Holts hreppar í Skagafjarðarsýslu.
27. Siglufjarðarhérað: Hvanneyrar og Þóroddsstaða hreppar i Eyjafjarðaraýslu. Læknirinn i héraði þessu er skyldur til, þegar þess er leitað
og því verður við koraið, að vitja sjúklinga í Grímsey.
28. Höfðahverfis hérað: Svarfaðardals hreppur og Arnarness hreppqr inn
að Hillum i Eyjafjarðarsýslu, Grýtubakka hreppur og Háls hreppur norðan við Hálssókn í Þingeyjarsýslu.
29. Reykdælahérað: Hálshreppur út að Draflastaðasókn, Ljósavatnshreppur ofan fyrir Þóroddsstað, Reykdæla og Skútustaða hreppar.
30. Axarfjarðarhérað: Kelduuess, Fjalla og Skinnastaða hreppar og
Presthólahreppur að Skinnalónsheiði.
31. Fljótsdals hérað: Jökuldalshreppur fyrir. ofan Gilsá, beggja raegin
Jökulsár, að meðtaldri Jökuldalsheiði, Möðrudal og Víðidal, Fella, Fljótsdals, Skriðdals og Valla hreppar.
32. Mýrdalshérað: Álftavers, Hvararas og Dyrhóla hreppar i VesturSkaftafellssýslu og Austur Eyjafjallahreppur i Rangárvallasýslu.
33. Grímsnesshérað: Skeiða, Gnúpverja, Hrunaroanna, Biskupstungna,
Grimsness og Grafnings hreppar i Árnessýslu.
5. flokkur.
34. Kjósarhérað: Þingvallahreppur, Hvalfjarðarstrandarhreppur út fyrir
Hrafnabjörg og Kjósarsýsla, nema Mosfellshreppur.
35. Mýrahérað: Mýrasýsla vestan Langár og Hnappadalssýsla.
36. Reykhólahérað: Geiradals, Reykhóla og Gufudals hreppar; læknirinn
i héraði þessu er enn fremur skyldur, þegar þess er leit&ð og þvf verður við koraið, að vitja sjúklinga í Múlahreppi og á Hjarðarnesi.
37. Flateyj arhérað: Flateyjarhreppur, Rauðseyjar og RúfeyjarfDalasýslu,
Múlahreppur og Hjarðarnes að Vatnsflrði; læknirinn i héraði þessu er
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enn fremur skyldur, þegar því verður komið við og þess er leitað, að
vitja sjúklinga í Barðastrandarhreppi milli Vatnsdalsár og Hagavaðals.
38. Naateyrarhérað: Ögurhreppur nema Vigur, Reykjarfjarðar, Nauteyrar og Snæfjalla hreppar.
39. Þistilfjarðarhérað: Hinn hluti Norður Þingeyjarsýslu.
40. Fáskrúðsfjarðar hérað: Fáskrúðsfjarðar og Breiðdals hreppar.
41. Berufjarðarhérað: Beruness og Geithellna hreppar.
42. Vestmannaeyjahérað: Vestmannaeyjasýsla.
Landshöfðingi getur eftir tillögura hlutaðeigandi sýslunefndar eða sýslunefnda gert breyting á takmörkunum milli hinna einstöku læknishéraða, og verða
læknar að sætta sig við þá breyting endurgjaldslaust.
Nú er héraðslæknis vitjað úr öðru héraði til konu i barnsnauð eða í
öðru jafn-brýnu tilfelli, fyrir þá sök, að hægra er til hans að ná en hlutaðeigandi læknis, og hefir hann þá sömu skyldur eins og héraðsbúi hans ætti i hlut.
2. gr.
Konungur skipar héraðslækna í embætti þau, er talin eru i 1., 2. og 3. flokki.
Læknishéruð þau, er talin eru i 4. og 5. flokki, veitir landshöfðingi, og fylgir
þeim eigi réttur til eftirlauna.
Héraðslæknir er skyldur til að setjast að í þeim hluta héraðsins. sem
landshöfðingi ákveður, eftir að búið er að leita um það álits hlutaðeigandi sýslunefndar eða sýslunefnda. Nú er lækni skylt að búa utan verzlunarstaðar, og
skal hlutaðeigaudi sýslunefnd eða sýslunefndir þegar útvega honum aðsetursstað,
en ábýlisjörð svo fljótt, sem unt er, ef hann óskar þess. Landsstjórnin skal
leggja til landssjóðsjarðir fyrir læknissetur, þar sem því verður viðkomið.
Héraðslæknarnir í Reykjavíkur, ísafjarðar, Akureyrar og Seyðisfjarðar
héruðum skulu vera búsettir í þeim kaupstað, er héraðið er kent við. Héraðslæknirinn í Reyðarfjarðarhéraði skal vara búsettur á Eskifirði og héraðslæknirinn í Barðastrandarhéraði á Patreksfirði.
Ef sjúkrahús, er njóta styrks úr landssjóði, eru á þeim stað, er héraðslæknirinn býr, eða síðar verða reist þar, skal hann skyldur að takast á hendur
lækniseftirlit við hús þessi án sérstakrar þóknunar; sama er um sóttvarnarhús
þau, er getur um í lögum nr. 30, 17. desember 1875, smbr. lög nr. 32, 18. desember 1897.
3. gr.
Laun héraðslækna eru þannig ákveðin:
í 1. flokki.................................. 1900 kr.
í 2. flokki.................................. 1700 —
í 3. flokki................................. 1500 —
í 4. flokki.................................. 1500 —
I 5. flokki.................................. 1300 —
Launin greiðast úr landssjóði.
Hafl nokkur héraðslæknir, er nú er skipaður í fast erabætti, hærri laun
(að meðtöldum húsaleigustyrk og embættisjörð), en honum bæri eftir lögum þessum, heldur hann þvi, sem fram yfir er, sem viðbót fyrir hann sjálfan. Þegar
læknisembættið losnar, skal embættisjörðin lögð til landssjóðs.
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Þangað til sraámsaman er búið að skipa héraðslækna i hin nýju læknishéruð, skal læknahéraðaskifting sú, sem nú er, haldast, að því leyti er snertir
þau embætti.
Héraðslæknar þeir, sera nú eru i embættum, verða endurgjaldslaust að
sætta sig við hverja breyting, sem verður á héruðum þeirra ettir lögum þessum.
4. gr.
Þegar ekki er samið fyrir fram við lækna um borgun fyrir læknisstörf, svo sem um vissa þóknun á ári, þá ber þeim, hvort sem er fyrir læknisstörf i þarfir hins opinbera eða einstakra manna, þessi borgun:
1) Þegar leitað er ráða til þeirra heima eða þeir vitja sjúklinga eigi lengra en
'/ío úr milu frá bústað sinurn, eins þó þeir um leið gefi út læknisfyrirsögn,
geri lítils háttar skurði og bindi um, dragi út tönn, nái þvagi at manni eða
þvi um likt, alt að...................................................................................1 kr.
Eomi sjúklingurinn eftir umtali við lækninn þrisvar eða oftar
þar á eftir til hans eða vitji læknirinn sama sjúklings þrisvar eða
oftar, færist borgunin niður um helming.
Sé læknis leitað frá kl. 11 e. h. til kl. 6 f. h., tvöfaldast borgunin.
2) Fyrir ferð læknis á skip, er liggur á höfn............................................ 4 —
3) Fyrir að kippa i lið, stinga á manni eða taka fingur af eða tá . . 2 —
4) Fyrir að binda um beinbrot..................................................................3
—
5) Fyrir að taka af stærri limi, eða gera þvilikan meiriháttarlikamsskurð
8 —
6) Fyrir að hjálpa sængurkonum með verkfærum................................4
—
7) Fyrir að hjálpa sængurkonum án verkfæra.................................... 4
—
Fyrir önnur verk lækna skal borga eftir tiltölu við það, sem hér er talið.
Þurfi læknir aðstoðar við hina meiri háttar likamsskurði, skal að auki
greiða sanngjarna borgun fyrir þá aðstoð.
5. gr.
Fyrir störf i þarfir heilbrigðis- og réttargæzlu ber lækni, hvort sem hið
opinbera eða einstakir menn leita hans:
1} Fyrir likskoðun.......................................................................................2 kr.
2) Fyrir uppskurð á liki..............................................................................16 —
Hjálpist fleiri læknar að en einn við likskurðinn, skiftist borgunin
jafnt á milli þeirra.
3) Fyrir »kemiska< eða »mikróskópiska« rannsókn, er um eitrun er
að ræða, ásamt skýrslu um málið......................................................4 —
Þegar lík er skorið upp, skal þó ekkert greiða fyrir slika rannsókn sérstaklega.
4) Fyrir að rannsaka heilsufar manns, eðli sjúkdóms, geðveiki, getnaðarhæfíleika, hvort barn sé fullburða, eða því um líkt....................3 —
Séu fleiri en einn rannsakaðir á sama stað og i sama tilefni, skal
þó aðeins greiða 2 kr. fyrir hvern þeirra.
5) Fyrir að rannsaka sjóskemdar vörur, meðöl, matvæli, hús eða því
um likt, ásamt vottorði ...................................................... ....
3 —
Et raeira en 5 stundir ganga til starfsins, skal greitt tvöfalt gjald.
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6. gr.
Verði iæknir að takast ferð á hendur til þess að leysa af hendi störf
sín i þarfir hins opinbera eða einstakra manna, skal sjá honura fyrir flutníngi ókeypis og sem beinasta leið að hægt er, og greiða honum ennfremur auk
borgunar eftir 4. og 5. grein 3 kr. fyrir hverjar 12 stundir, sem hann er á ferð,
eða að læknisstörfum, og að þvi skapi fyrir kafla úr 12 stundum. Sjái hann
sér sjálfur fyrir farkosti, skal endurgjalda honum það, eftir því sem tíðkast í
þvi bygðarlagi.
7. gr.
Lög 15. október 1875 um aðra skipun á læknahéruðum á íslandi og fleira
eru úr gildi numin.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1900.
Ed.
145. Frumvarp
til laga um viðauka við lög 13. april 1894 um vegi.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. i neðri deild).
Veg skal leggja frá verzlunarstaðnum Borgarnesi í Mýrasýslu yfir
Langárfoss og Brúarfoss til Stykkishólms á kostnað landssjóðs samkvæmt reglum
þeim, er gilda um þjóðvegi, og svo að fullnægt sé kröfum þeim, er gjörðar etu
til slikra vega. Jafnóðum og vegurinn verður lagður, skal viðhald hans kostað
af sýsluvegasjóðum hlutaðeigandi sýslna.

Ed.
i46. Frumvarp.
til laga um afhending lóðar til vitabyggingar o. fl. (eins og það var samþykt við
3. umr. i nd).
1. gr. Hverjum manni er skylt að láta af hendi, gegn hæfilegu endurgjaldi,
lóð eftir þörfum til vitastæðis, undir iveruhús og til ræktunar handa vitagæzlumönnum, til vega í þarfir vita o. fl., og ennfremur lóð þá, er þart til að stækka
áður gerða vita.
Ennfremur má skylda hvern mann til að leyfa, að efni þau, er þarf til að
byggja eða halda við vitum, svo sem grjót, möl, sandur leir o. s. frv., sé tekin úr
lóð hans eða flutt um hana, gegn endurgjaldi bæði fyrir það, sem efni þessi kosta
og fyrir það, sem hann að öðru leyti kann að skaðast á burtnáminu og vinnunni
við það.
2. gr. Landshöfðingi ákveður í hvert sinn, að hve miklu leýti beri að afhenda lóð og leyfa bráðabirgðaafnot af lóð annars manns samkvæmt i. gr. Hahn
gétur og ákveðið, að kvaðir skuli lagðar gegn endurgjaldi á landið umhverfis
vita, að því er snertir húsabyggingar þar, hagagöngu fyrir skepnur vitágæzlumanna og þvi um likt, ef kvaðir þær þykja nauðsynlegar vegna vitanna eða þess,
er þeim til héyrir.
3. gr. Ef eigi verður komið við samningum um endurgjáldið samkvæmt
undanfarandi greinum, skulu það ávalt meta óhlutdrægir, dómkvaddir rnehn.
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Ed147. Frumvarp
til laga um friðun á Hallormsstaðarskógi.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. í neðri deild).
1. gr. Stjórninní veitist heimild til að gjöra ráðstafanir til þess, að jörðin
Hallormsstaður f Suður-Múlasýslu með hjáleigum og kúgildum þeim, er henni fylgja,
og itaki hins fyrverandi pingmúlaprestakalls í Hallormsstaðar-skógi, verði eign
landssjóðs og leggist undir Skriðuklausturs-umboð, gegn þvf, að gjald það til landssjóðs, að upphæð iooo kr. á ári, er samkvæmt i. gr. laga 27. febr. 1880 greiðist
frá Vallanesprestakalli, færist niður f 76O kr.
2. gr. Amtsráð Austuramtsins skal hafa yfirumsjón með byggingu og ábúð
Hallormsstaðar, skipa fyrir um meðferð á skóginum og semja tillögur um eftirgjald eftir jörðina, er landshöfðingi ákveður sfðan.
Nd.
148. Nefndarálit
um breyting á lögum um horfelli á skepnum.
Nefnd sú, er hin háttvirta neðri deild alþingis skipaði til að ihuga lög
26 febr. 1898 um horfelli á skepnum, hefir nú lokið starfi slnu, og komist að
þeirri niðurstöðu, að nauðsynlegt sé að breyta nokkrum ákvæðum laganna.
Aðalbreytingin er f því fólgin, að veita hreppsnefndum heimild til að fyrirskipa almennar skoðanir á búpeningi og fóðurbirgðum, en að nema úr gildi 2.
gr. hinna gildandi laga um fastákveðnar skoðunargjörðir.
Nefndin lítur svo á,
að leiðbeiningar þær og áminningar, er slíkum skoðunum eiga að vera samfara,
komi því að eins að notum, að almenningur eða að minsta kosti þeir sveitarmenn, sem mest kveður að, sé þeim ráðstöfunum fylgjandi, og að þvf sé haganlegast, að leggja þær framkvæmdir á vald þeirra mauna, er hreppsbúar treysta
bezt til að annast fjárhag sveitarfélagsins og önnur sameiginleg mál.
Aftur á móti hefir netndin ekki fundið næga ástæðu til, að bera upp
tillögur um breytingar á þeim ákvæðum laganua, er lúta að því, að koma
fram ábyrgð á hendur þeim, er fellir fénað úr hor.
Að visu er nefndin sammála uin, að öruggasta ráðið til að afstýra
skepnufelli og þeim hörmungum, er þar af leiða, sé það, að hvert sveitarfélag
myndi samtök um skynsamlega heyásetning og tryggi sér nægar fóðurbirgðir,
þegar óvanaleg harðindi ber að höndum, og til þess að veita slíkum félagsskap næga festu, þyrfti að lögleiða héiaðasaraþyktir með fullu lagagildi.
En
með því slíkt fyrirkomulag hlyti, einkum í byrjun, að hafa talsverðan kostnað
f för með sér, en almenningur er, eins og nú stendur hagur manna, illa við því
búinn, að bera mikil aukin útgjöld, sjáura vér oss ekki fært að svo stöddu, að
koma fram með beinar tillögur i þessa átt.
Samkvæmt þessu leyfir nefndin sér að ráða hinni háttvirtu deild til að
samþykkja lagafrumvarp það, sem hér með fylgir, um breyting á lögum 26.
febr. 1898 um horfelli á skepnum.
Neðri deild alþingis, 19. júlí 1899.
Ólafur Briem,
Björn Sigfússon,
form. og fram8ögum.
skrifari.
Þórður Guðmundsson.
Guöl. Guðmundsson.
Þorlákur Guðmundsson.
35
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Nd.

f

149.

Prumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 5, 26. febr. 1898 um borfelli á skepnum.
1. gr. Hreppsnefndir skulu árlega á haustpingi kjósa tvo eða prjá menn til
pess að hafa eftirlit með fóðurbirgðum hreppsbáa og meðferð búpenings í hreppnum.
það er skylda pessara manna. að leiðbeina hreppsbúum í öllu, er lýtur að heyásetning og
meðíerð búpenings. Verði peir pess varir, að fénaður einhvers búanda sé illa birtur eða
ætlað oflítið fóður eða húsrúm, skulu peir áminna pann, er í hlut á.
2. gr. Almennar skoðanir á fólurbirgðum, búpeningi og fénaðarhúsum, getur
hreppsnefnd fyrirskipað einu sinni eða tvisvar á hverjum vetri og skulu hinir kosnu
menn framkvæma pessar skoðanir.
Hafi hreppstjóri eða hreppsnefnd ástæðu til að ætla, að fénaði einhvers hreppsbúa sé horfellir búinn vegna fóðurskorsts, illrar hirðingar eða harðýðgi, pá skal hreppstjóri eða hreppsnefnd pegar í stað fyrirskipa skoðun hjá pessum búanda, en skoðunarmenn sknlu framkvæma hana svo fljótt, sem pví verðnr við komið, og senda hreppstjóra
skýrslu um skoðnnina.
3. gr, Fyrir skoðunargjörðir pær, er um er rætt í lögum pessum, fá skoðunarmenn 2 kr. fyrir dag hvern, sem peir eru að skoðunargjörðinni. þóknun pessi greiðist
úr sveitarsjóði.
4. gr. Með lögum pessum er 2., 3., 4., 6, og 7. gr. í lögum nr. 5, 26. febr.
1898 feldar úr gildi.

Nd.
150. Breytingartillögur
við tillögu til þingsályktunar um styrkveitingu til búnaðarfélaga (á þingskj. 97).
Frá Sighv. Árnasyni.
1. Við B. 2.
a. í staðinn fyrir >12 Q faðmar*
komi: 10 Q faðmar.
2. Við B. 2. c. 1. í staðinn fyrir »3 faðmar*
komi: 4 faðmar.
Nd.
151. Breýtingartillögur
við frv. til laga um viðauka við og breyting á tilskipun 5. jan. 1866 um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á íslandi og tilskipun 4. marz 1871 um viðauka við tilskipun þessa.
Frá Skúla Thoroddsen.
Við 1. gr. I stað orðanna: »Heimilt er amtraönnum, þá er þeim virðist nauðsyn bera til* komi: Heimilt er amtsráðum að fela amtmönnum
sinum.
Viðsömugr. I stað orðanna: »í ömtum sinum* komi: i ömtum þeirra.
Nd.
152. Frumvarp
til laga um eftirlaun (eins og pað var sampykt við 3. umr. í Ed).
1. gr. Hver sá, sem fengið hefir konungs veitingu fyrir embætti og fær laun
úr landssjóði, á rétt á að fá eftirlaun eftir lögum pessum, pegar honum er veitt lausn
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frá embætti fyrir aldurs sakir eða heilsulasleika, eða annara orsaka vegna, sem honum
eru ósjálfráðar.
2. gr. Eftirlaunin skulu greiðast úr landssjóði. Upphæð eftirlaunanna skal
pannig reikna, að sá, er fengið hefir lausn frá embætti, fái í eftirlaun V4 peirra embættislaunaupphæðar, er hann hafði, pegar hann fékk lausn frá embættinu, og ank pess
20 kr.fyrir hvert ár, sem bann hefir pjónað embætti með eftirlaunarétti, samkvæmtlögum, bafi embættislaunin verið 2500 kr. eða minni, en hafi pau verið meiri, pá lf- af
peim fyrir hvert pjónnstuár með eftirlaunarétti; pó koma eigi til greina fleiri pjónustuár en 35. Sá sem er fullra 70 ára á rétt á að fá lausn með eftirlaunum samkvæmt
lögum pessum. Sá embættismaður, sem slasast pannig, pegar hann er að gegna embætti
sínu, að hann verður að fá lausn frá embættinu, fær ávalt | af embættistekjum sfnum í
eftirlaun. Ef eitthvert embætti er lagt niður, á sá embættismaður, er pví gegnir, heimting á að njóta f af embættistekjnm sínum í 5 ár í biðlaun, en er pá undir eins skyldur
til að taka aftur við hæfilegu embætti með sömu tekjum að minsta kosti, sem pví embætti fylgdu, sem niður var lagt. Hafi hann ekki fengið embætti að 5 ára fresti, verða
honum veitt eftirlaun. J>au ár, sem hann hefir notið biðlauna, skal álíta sem pjónustuár, pegar farið verður síðar að reikna eftirlaun bans; en eftirlaunin skal reikna eftir peim
embættistekjnm, er hann bafði, áður en hann fékk biðlaun. Ef hann tekur á móti embætti, sem minni tekjur fylgja, fær hann af peim eftirlaunnm, sem honum ber eftir hið
meira embætti, er hann áðnr hafði, svo mikið, sem tekjur hins nýja embættis vantar til
að jafnast við tekjur hins fyrra embættis, er hann hafði, og ekki meira.
3. gr. Ef embættismaður, sem sökum heilsubrests hefir fengið lausn frá embætti
með eftirlaunnm, kemst aftur til heilsu, er hann styldur til að taka á móti embætti,
sem landsstjórnin álítur við hans hæfi og skipar hann i, og séu launin eigi lægri en
pess embættis, er hann fékk lausn frá. Seu launin minni, fær hann mismuninn greiddan úr landssjóði, sem viðbót fyrir sjálfan sig. Neiti embættismaðurinn aðganga að hinu
nýja embætti og getur eigi fært fullnægjandi sönnur áslfka vanheilsu, sem tálmi honum
að gegna pvi, missir hann rétt til eftirlauna.
4. gr. Pær embættistekjur, sem teknar verða til greina, pegar reiknuð eru eftirlaqn eða biðlaun samkvæmt 2. gr., eru: 1, viss árleg laun; 2, launaviðbót, sem veitter
manninum sjálfum; 3, aukatekjur og hlunnindi, svo sem leigulaus bústaður, bújörð, eldiviður og ljós, sem með berum orðum eru veitt embættismanninum sem laun eða hluti
af launum hans. Aukatekjurnar skulu taldar eias og pær hafa verið að meðaltali 5 síðustu árin, áður en embættismaðurinn fékk lausn fra embætti, eða öll pau ár, sem hann
hefir embætti pjónað, hafi árin verið færri en 5.
5. gr. Sá, er fyrirgjörir embætti sínu, missir einnig rétt til eftirlauna.
6. gr. J>egar embættismanni er vikið frá fyrir einhverjar misfellur, sem ekki
varða embættismissi, en veikja pó pá virðingu og traust, sem nauðsynlegt er fyrir stöðu
hans, skal ákveða eftirlaun hans með sérstökum lögum.
7. gr. Eftirlaun eða biðlaun missast: 1, gjörsamlega eða að tiltölu, pegar hlutaðeigandi fær aftur embætti og laun; 2, pegar hann án konungsleyfis gengur í pjónustu
útlendra rikja; 3, pegar hann tekur sér bústað í öðrum löndum án sampykkis konungs;
4, pegar hann hefir ekki tekið eftirlaun sin eða biðlaun í 3 ár, og getur síðan ekki sannað lögmæt forföll; 5, pegar hann verður dæmdur seknr í pess konar athæfi, sem mundi
hafa svift hann embætti, ef hann hefði pá í pví venð, eða ef upp á hann sannast, að
35*
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hann hafi orðið sekur í slíkri hegðun, áður en hann fékk lausn fiá embættinu. Nú hefir embættisinaður fengið lausn frá embætti með eftirlaunum, og tekur við nýju embætti;
hefir hann þá rétt til að fá eftirlaun þau, sem hann áður hafði, er hann sleppir þessu
embætti.
8. gr. ^Hver kona, sem verður ekkja eftir embættismann, er hafði eftirlaunarétt
eða eftirlaun eftir lögum þessum, skal hafa rétt til að fá eftirlaun úr landssjóði með
þeim undantekningum, «em til eru teknar í 9. gr. Eftirlaun ekkjunnar reiknaat | af
launum mannsins, eins og þau eru talin eftir 2. og 3. gr. þessara laga, þegar þau eru
lögð til grundvallar fyrir því, hvernig reibna skal eftirlaun hans; þó mega þau eftirlaun
ekkjunnar, sem þannig reiknast, aldrei fara fram úr 1200 kr. né vera meiri en eftirlaun
þau, sem maðurinn hefði getað tengið eða hafði, þegar hann dó. þegar ástæður virðast
til, getur konungnr í viðbót við eftirlaunin veitt 20—100 kr. árlega fyrir hvert barna
ekkjunnar, sem hún hefir fyrir að sjá, þangað til hvert barn er orðið 18 ára; þó skal
eftirlaunaviðbót þessi því að eins haldast, að ástæður þær, sem hún er hygð á, sé fram*
vegis hinar sömu, og skal sanna það á hverju ári fyrir landsstjóminni.
9. gr. Pær embættismannaekkjur hafa engan eftirlaunarétt, sem hafa gifzteldra
manni en 60 ára eða á banasæng bans, eða eftir að hann fékk lausu frá embætti með
eftirlannum, eða ef hjónabandinu var gjörsamlega slitið, áður en maðurinn dó.
10. gr. Eftirlaun ekkna missast: 1, þegar ekkjan giftist að nýju; 2, þegar hún
tebur sér bústað í öðrum löndum án samþykkis konungs; 3, þegar hún hefir ekki hirt
eftirlaunin í 3 ár, og getur síðan ekki sannað lögmæt forföll; 4, þegar hún verður dæmd
sek i einhverri athöfn, sem að almenningsáliti er ósæmileg. — þegar ekkja missir eftirlaun, af þvi að hún hefir gifst af nýju, á hún rétt á að fá aftur hin sömu eftirlaun, ef
hún verður ekkja í annað sinn.
11. gr. Föðurlausum og móðurlausum börnum þeirra embættismanna, sem áttu
rétt til eftirlauna, getur konungur veitt hverju um sig 40 til 200 kr. árlega, að svo
miklu leyti og svo lengi, sem þau þurfa við og eru þeirra verð, þó ekki lengur en þangað til þau erU 18 ára; þörf þeirra og verðleik skal árlega sanna fyrir landsstjórninni.
12. gr. þeir, sem eru í embættum, þá er lög þessi öðlast gildi, og hafa rétt
til eftirlauna samkvæmt tilskipun 31. mai 1855, halda rétti til eftirlanna samkvæmt
þeirri tilskipun. Að öðru leyti er sú tilskipun úr lögum numin með pessum lögum.
Nd.
153. Viðaukatillaga og breytingartillðgur
við frumvarp til laga um sölu þjóðjarðar. Frá Ólafi Briem.
1. Aftan við 1. gr. bætist:
Sötnuleiðis veitist ráðgjafatium heimild til að selja hreppsnefndinni í Sauðáfhreppi i Skagáfjarðaröýslu þjóðjörðina Sauðá í sama hreppi fyrir að rainsta
kosti 3000 kr.
Við 2. gr. Fýrir »ofatígreindri jörð< kömi: ofangreindum jörðum.
Við 3. gr. Fyrir »jörðinni« körni: jörðunum.
W-------— Fyrir »hin selda jörð skal« komi: hidár sfeldu jarðir skuiu.
Nd.

154.

Frumvarp

til laga um stofnun veðdeildar í landsbankanum í Reykjavík (eins og það var santþýkt
við á: umræðu í Ed.).
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1. gr. í landsbankanum í Reybjavík skal stofna veðdeild, til þess að veitt verði
lán um íangt árabil og með vægum vaxtakjörum gegn veði I fasteignum,
2. g>. Tryggingatfé deildarihnat er 200,000 kr., sem landssjóður léggút til, og
sbat þrið, á amt veðbréfum, sem veðdeildin fær hjá lánþegum sfr.um og ðllvim öðrum
eignuth veðdeildarinnar, vera til tryggingar þvf, að bún staridi I skitum.
Fyrstu 10 árin, eftir að veðdeildin hefir stofnsett verið, veitist henni 5000 krðria
tillag á ári úr landssjúði.
3. gr. Tryggingarfé deildarinnar sbal vera í ríkisskuldabréfum; er það undir timsjón landsstjúrnarinnar og vextir þess renna í Iandssjóð. Má eigi ráðstafh tryggirigarfénu á anrian hátt, nema veðdeildin sé brott feld og hafi staðið f sbilnm við alla.
Beri nauðsyn til að taba á tryggingarfénn, til þess að veðdeildiri geti staðið f
rikitnm, skal endurgjalda fé það, sem notað hefir verið, undir eins og efnahagur deildarinnar leyfir.
4. gr. Leggja skal f varasjóð tekju&fgang þann, sem bann að verða samkvæmt
ártegum reikningsskiium veðdeildarihnar. Sýni reikningsskil tebjuhaHa deildinni á hebdur, ðkal hann greiddur úr varasjúði.
5. gr. Veðdeildin má gefa út skrildahréf, sem hljóða upp á handhafa (bankavaxtabréf), en sem má nafnskrá f deildinni. Landsstjórnin ákveður um lögun og útlit ribuldábréfanna. Öll upphæð þeirra má ekki fara fram iV sexfaldri upphæð tryggingarfjárins
og vrirasjóðs samtals; eigi mega heldur nokkru sinni vera f veltu bankavaxtahréf, er nemi
meiru en veðskuldabréf þao, er veðdeildiri á.
6. gr. Upphæð bankavaxtabréfaona skal talin f gjaldgengum peningum og skal
laridshöfðingi og stjúrn landsbankans rita undir þáu.
Ejárhæð þeiira skal ákveðin í
reglugjörð veðdeildaririnar, svo og vextir og gjalddagi váxtanna.
7. gr. Fé veðdeildaririnar má lána gegn veði í jarðeignum, eða húseignum með
lúð f kaupstöðum og verzlnnarstöðum, en gegh veði ( húseignum því*að eins, að þærriíu
vátrygðar í vátryggingarstofnun, er bankastjórniu telur gúða og gilda. Eigi má lába, uetria
gegn fyrsta veðrétti.
Lánsupphæðin má ekbi fara fram úr helíningi af virðingarverði fasteignarinnar og skal verð húsa þeirra, er á jörð eru, þvf að eins telja með, j að
þáu áéu vátrygð, svo sem fyr er sagt..
8. gr. Eignir þær, er veðdeildin tekur að veði, skal á bostnað lánþega virða á
þann hátt, er nábvæmar verður tiltebið f reglrigjörð fyrir veðdeildina. í reglugjðrðinni
má meðal annars ábveða, að sijórn landsbankans megi nefna til þá menn, er virða riknli
veðin. Ennfremur má ákveða í reglugjörðinni, að þegar banbastjúiriiri krefst þess, skuli
sýslunefndir segja álit sitt um verð fasteigna i sýslufélaginn, svo og rið bæjaifógetar og
hrepþstjórar fyrir hætilega þúknun, er landshöfðingi ábveður og veðdeildin borgar, bafi
eftirlit með eignum þeim, sem f kaupstaðnum eða hreppnum eru veðsettrir veðdeildibni.
9. gr. Lán þau, er veðdeildin veitir, má hún greiða í banbavaxtabréfum eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rétt til að heiinta, að bankristjórnin anhist rim að
kotna baokavaxtabréfunum í gjaldgenga peninga endurgjaidslaust; en borga skal hann kostnað þrinn, sem af því leiðir.
10. gr. Lánum þeim, er veðdeildin veitir, má húh eigi segja upp, meðan lánþégi
gegnir að Öllu leyti sbyldum þeim, sem hann hefir undir gengist, En ef ákvæðisgjöld
háns verða feigi greidd á réttom gjrilddaga, eðri ef veðiðgerigur rivo Úr sér, að þaðer eigj
lengur svó trýggjatídi, sem vera sbal, éða haldi skiildntibntur ekki vátrygðum húseign-
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um, er að veði eru, og talin eru með í matinu fsbr. 7. gr.), eða talli á veðið eftirstöðvar
af sköttum eður afgjöldum, er ganga fyrir kröfu veðdeildarinnar, er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga undir eins án uppsagnar.
11. gr. Sknldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög til
að borga kostnað við deildina og til varasjóðs í einu lagi með jafnri uppbæð samtals á
hverjum gjalddaga.
Tilhgið til að borga kostnað við deildina og gjaldið til varasjóðs
er 2/á af hundraði á ári af upprunalegri upphæð lánsins. og afborgunargjaldið má eigi nema
minna en svo, að lánum sé lokið á 40 árum, pegar veðið er jarðeign, og á 25 árum, pegar veðið er húseign.
Á hinum ákveðnu gjalddögum má hver lántakandi án undangenginnar uppsagnar
greiða aukaafborganir af skuld sinni, pó ekki minna en 100 kr. í einu, eða endurborga
hana að öllu levti. Gjald petta má hann greiða með bankavaxtabréfum deildarinnar eftir
ákvæðisverði peirra.
12. gr. Afborgunum peim og endurborgunum, er greiddareru ípeningum áhverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabréf pau, er veðdeildin hefir gefið út, eftir
hlutkesti, sem notarius publicus hefir umsjón með og fram fer í viðurvist tveggja manna:
annan kveður landshöfðingi til pess, hinn bankastjórnin. þá er hlutkesti hefir fram farið,
skal auglýsa með 9 mánaða fyrirvara númerin á skuldabréfum peim, er upp hafa komið
til innlausnar, og á hverjum gjalddaga pau verði útborguð.
Nánari ákvæði um auglýsingar pessar skal setja í reglugjörð veðdeildarinnar.
Veðdeildin má og á pann hátt og
með peim fyrirvara, er á?ur segir, innleysa bankavaxtabréf í stæiri stíl.
13. gr. Handhafar eða eigendur skuldabréfa peirra, er innleysa skal, geta gegn
pví að afhenda pau með vaxtamiðum peim, er peim fylgja, fengið útborgaðan höfuðstól
peir>a á ákveðnum gjalddaga, og greiðast engir vextir af höfuðstólnum upp frá pví.
14. gr. Höfuðstóll og vaxtafé, sein komid er í gjalddaga til útborgunar, rennur í
varasjóð veðdeilda^nnar, sé pess ekki vitjað innan 20 ára frá gjalddaga.
Um ógilding
glataðra skuldabréfa og vaxtamiða fer eftir almennum lögum.
15. gr. Skuldabréf pau, er innleyst bafa verið með hlutkesti, eða hafa verið
notuð til að borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltn, heldur skal ónýta pau
undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) peirra á pann hátt, að pau með pvi
verði ógild, og leggja pan til geymslu í sjóð veðdeildarinnar, og skal svo við lok reikningsársins brenna pau i viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxtamiðum peim, er innleystir
hafa verið pað reikningsár.
lfi. gr. Vaxtamiða og bankavaxtabréf, sem komiu eru í gjalddaga, skal borga
út í landsbankanum i Keykjavík; svo skulu og gjaldheimtumenn landssjóðs taka á móti
peim til borgunar á sköttum og öðrum gjöldum til landssjóðs og innleysa vaxtamiðana
og ski.ldabréfin, eftir pví sem peir hafa fyrir hendi fé, sem á að boigast i landssjóð.
í reglugjöið veðdeildarinnar skal ákveða, hvar borga skuli út erlendis vaxtamiða
og skuldabréf, sem komin eru í gjalddaga.
I7.gr. Þegar lán er komið i gjalddaga (sbr. 10. gr.), hefir veðdeildin heimild til að
látaselja veðið við opinhert uppboð án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms samkvæmt
ákvæðunum í tilskipun um fjárforráð ómyndugra 18. febr. 1847, 10. gr., eða láta leggja
pað veðdeildinni út til eignar, ef pörf er á. Veðdeildin parf ekki að láta neino vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal par ekki taka mótmæli skuldunauts til gieina, nema
pau séu auðsjáanlega á rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboð-
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ið með neinskonar dómskoti. Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á því, að sknldin sé
rétt og komin í gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu
því, er hann befir skaðast á uppboðinu og öllum málskostnaði að skaðlausu.
Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fram fara á skrifstofu uppboðshalda*a.
18. gr. Fé ómvndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal viðlagasjóðs, má verja til þess að kaupa skuldabréf veðdeildarinnar, en þó eigi hærra verði
en ákvæðisverði þeirra, eða séu skuldabréfin verðlögð í kaupmannahöliinni i Kaupmannahöfn, þá eigi hærra verði en siðasta verðlag á þeim þar, er menn vita um í Reykjavík.
19. gr. Veðdeildinni skal stjórnað af stjórn landsbankans. þegar veðdeildin er
stofnuð, skal þóknun sú, sem gæzlustjórar bankans fá árlega, hækka upp í 750 kr. til
hvors. Fyrir endurskoðun á reikningum veðdeildarinnar og tii skrifstofuhalds má verja alt
að 2500 kr. á ári, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugjörð veðdeildarinnar.
Kostnað við að setja veðdeildina á fót og hækkunina á launum gæzlustjóra greiðir landsbankinn.
20. gr. Ákvæði þau, er sett eru i lög im 18. sept. 1885 um stofnun Iandsbanka,
13. 14. 18.—24. og 26.—29. og 30. gi., 1. lið, um hlunnindi fyrir bankann, stjórn hans
og reikningsskil, skulu einnig gilda um veðdeildina, stjórn hennar og reikningsskil.
21. gr. Reglugjörð veðdeildarinnar skal staðfest af ráðgjafanum fyir ísland og
auglýst í A-deild Stjórnartíðindanna.
Nd.
155. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. i885.
(Eins og það var samþykt við 3. umræðu 1 efri deild)
1. gr. Heimilt skal landstjórninni vera að gefa út seðla fyrir landssjóð
fyrir alt að fjórðung miljónar króna (25o,ooo kr.) i viðbót við seðla-upphæð þá,
sem þegar hefur verið gefin út samkvæmt lögum um stofnun landsbanka 18. sept.
i885, og eftir þeim reglum, sem þar eru settar um seðla landssjóðs.
2. gr. Landsbankinn fær að láni úr landssjóði jafna upphæð fjár, og landssjóður gefur út af seðlum eftir i. gr. — Fé þetta greiðist bankanum smámsaman
eftir þvf sem þörf hans krefur. Af þessari skuld sinni greiðir landsbankinn landssjóði i vöxtu árlega i°/0. og leggur 2°/0 af henni árlega i varasjóð.
Nd.

156.

Prumvarp

til laga um að skifta Kjósar- og Gullbringusýslu i tvö sýslufélög. Flutningsmaður: Jón þórarinsson, 2. þm. Kjósar- og Gullbringusýslu.
1. gr. Að því er stjórn sveitarmálefna snertir skal Kjósar- og Gullbringusýslu skift í tvö sýslufélög. Annað sýslufélagið er Gullbringusýsla, og eru í þvi
þessir hreppar: Seltjamarnesshreppur, Bessastaðahreppur, Garðahreppur, Vatnsleysustrandarhreppur, Njarðvikurhreppur, Rosmhvalanesshreppur, Miðnesshreppur,
Hafnáhreppur og Grindavikurhreppur. Hitt sýslufélagið er Kjósarsýsla, og eru i
þvf þessir hreppar: Kjósarhreppur, Kjalarnesshreppur og Mosfellshreppur.
Hvort sýslufélagið hefir sinn fjárhag og stjórn sveitamálefna fyrir sig.
2. gr. í hvoru sýslufélaginu um sig skal vera sýslunefnd, er hafi á hendi
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stjórn sveitamájpfna þeirra, er varða sýslufélagið samkvæmt tilskipun um sveitastjórn á íslandi 4. maf 1872. — í sýslunefndum þessum eiga sæti, auk sýslumanns,
sem oddvita nefndanna, einn maður úr hverjum hreppi, er kosinn sé eftir reglum
þejm, sem settar eru f nefndri tilskipun um kosningu sýslunefndarmanna. Sömuleiðis skal eftir sömu reglum kjósa varasýslunefndarmann fyrir hvern hrepp
f hinum nýu sýslufélögum samkv. Jögum 6. nóv 1897 um breytingu á 6. gr. tilskipunar 4. maf 1872 um sveitastjórn á íslandi og um viðauka við lög nr. 1. 9.
jan. 1880.
3. gr. Allar eigur og skuldir sýslufélagsins skiftast milli hinna nýu sýslufélaga að '-/3 eftir samanlagðri tölu fasteignar- og lausafjárhundraða, en að V8 eftir
tölu verkfærra manna.
4. gr. Landshöfðingi geiir ráðstafanir til þess, að koma lögum þessum til
framkvæmda svo fljótt, sem verða má.
Nd.
157. Frumvarp
til laga um aðflutningsgjald á tóbaki (eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.)
1. grein.
Af alls konar tóbaki, hvort heldur reyktóbaki, munntóbaki (rullu) eða neftóbaki (rjóli), skal gjalda toll f landssjóð, 5o aura af hverju pundi. Af hverjum 100
vindlum eða minna skulu goldnar 2 krónur. Af hverju pundi af sfgarettum eða
minna 1 króna.
Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalds og notuð til fjárböðunar, eru undanþegin aðflutningsgjaldi.
Gjaldheimtumenn fá 2 af hundraði i innheimtulaun.
2. grein.
Á vöruskrám skal tilgreint, hvers konar og hve mikið tóbak sé flutt með
hverju skipi, og skal auk þess hver sá, sem fær flutt tóbak frá útlöndum, skyldur
til upp á æru og samvizku að segja til, hvort og hve mikið af tóbaki eða vindlum
hann hefur fengið frá útlöndum með hverri ferð, og skal hann jafnframt greiða
aðflutningsgjaldið.
3. grein.
Verði nokkur uppvfs að þvf, að hafa leynt sannleikanum í þessu efni, skal
hann sæta sektum frá 200 til 2000 króna.
þeim, sem fyrstur með sannindum ljóstrar upp broti gegn þessum lögum,
skal greitt alt að helmingi af upphæð sektarinnar, verði sakborningur uppvfs að
brotinu. Hinn hluti sektarinnar renni í landssjóð.
4. grein.
Lög 11. febr. 1876 um aðflutningsgjald á tóbaki, og lög nr. 11, g. ágúst
1889, um breyting á lögum 11. febr. 1876 um aðflutningsgjald á tóbaki eru hér
með úr lögura numin.
5. grein.
Lög þessi öðlast giidi þann dag, er skýrt er frá staðfesting þeirra í B-deild
Stjórnartíðindanna.
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Ed.
158. Breytingartillaga
við frumvarp tii laga um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til
bjónabands (þingskjali 120).
Frá J. Havsteen, Sigurði Stefánssyni, Þorkeli Bjarnasyni.
Orðin »Gjaldið íýrir hjónavígslubréf skal eftirleiðis vera 10 kr.«
falli burt.
Nd.
159. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um stofnun Ræktunarsjóðs íslands.
Frá 'Valtý Guðmundssyni, Tryggva Gunnarssyni og Sigurði Gunnarssyni.
Við 2. gr. I stað orðanna »er seldar hafa verið eftir árslok 1883« komi: er
seldar hafa verið frá árslokum 1883 til ársloka 1898.
Við 3. gr. I stað orðanna »Stofnfénu skal varið« komi: Stofnféð má aldrei
skerða, en þvl skal varið.
Við 4. gr. Greipin orðist svo:
Landsstjórnin hefir á bendi stjórn sjóðsins og semur skipulagsskrá
fyrir hann og reglugjörð um lánveitingar og úthlutun verðlauna,
eftir tillögum Búnaðarfélags íslands.
Skipulagsskráin skal staðfest
af konungi.
Nd.
160. Breytingartillaga
við frv. til laga um bann gegn tilbúningi áfengra drykkja.
Flutningsmaður: Jón Þórarinsson.
1. Við 1. gr. I stað orðsins »drykkjar« komi:
sölu 1 landinu, eða útflutnings.
2. Við 2. gr. í stað »10—2000« komi: 1--2000.
Ed.
161. Breytingartillaga
við frv. til laga um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands
(þingskj. 120).
Frá Sigurði Jenssyui, Jóni Jónssyni, Hallgr. Sveinssyni.
Fyrir »10 kr.« komi: 15 kr.
Nd.
162. Frumvarp
til laga um breyting á lögum 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla (einsogþað
var samþykt við 2. umr. f nd.).
Staðarsókn f Súgandafirði í Vestur-ísafjarðarprófastsdæmi skal vera sérstakt prestakall. Brauði þessu leggjast 3oo kr. úr landssjóði.
Tillag þetta greiðist þvf að eins, að sérstakur prestur sé skipaður f prestakallið.
36
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163. Frumvarp
tillaga um brú og ferju á Lagarfljóti (eins og það var samþykt við 3. umr. i nd.).
Stjórninni er heimilt á kostnað landssjóðs að láta byggja staurabrú yflr
Lagarfljót hjá Egilsstöðum og láta setja ferju á Steinsvaði.
Til brúarinnar má verja 45,000 kr., til ferjunnar 3,000 kr.
Ed.
164. Tillaga
til þingsályktunar um rannsókn á Lagarfljótsós o. fl.
(Eins og hún var samþykt við síðari umr. í Nd.).
Alþingi ályktar, að skora á landshöfðingja, að láta verkfræðing landsins
rannsaka, svo fljótt sem því verður við komið, hvort bæta megi skipáleið inn
um Lagarfljótsós, og hvort tiltækilegt sé, að leggja akveg annaðhvort frá SeyðiBflrði yfir Fjarðarheiði, Reyðarfirði yfir Fagradal eða einhverja aðra leið frá sjó
til Héraðs, og gjöra áætlun um kostnað við hvorttveggja.
Enn fremur skal og verkfræðingi þessum falið, aö rannsaka lendinguna
í verstöðinni í Bolungarvik í Isafjarðarsýslu, og að gjöra áætlun um kostnaðinn
við byggingu brimgarðs, er geri iendinguna tryggari og hættuminni.
Nd.
165. Tillaga
til þingsályktunar um framlenging alþingis 1899,
Frá Sighv. Árnasyni.
Neðri deild alþingis ályktar, að skoFa á ráðgjafa íslands, að hlutast til
um, að alþingi sem nú stendur yfir verði framlengt alt að 4 vikum frá þeim
tíma, sem seta þess er ákveðin í 5. gr. stjórnarskrárinnar, af þeirri ástæðu, að
ýms mikilsvarðandi fjármál landsins, svo og öunur áriðandi mál viðvíkjandi atvinnuvegum landsins, sem raiða i þá átt, að verða landinu til viðreisnar, hafa alt
of nauman tíma fyrir aér á þeim venjulega þingtfma til þess, að þau geti orðið
til lykta leidd á þessu þingi.
Nd.
166. Breytingartillaga
við frv. til laga um friðun fugla og hreindýra (þingskj. 137).
Flutningsmaður: Jón Jónsson, þm. Eyf.
Við 1. gr. Fyrir setninguna »Þó skulu álftir------ september« —
komi: Þó skulu álftir friðaðar frá 1. april til 20. sept. og rjúpur frá
1. marz til 30. ágúst.
Ed.
167. Tillaga
til þingsálvktuuar uaa rannsóknir á áhrifum hvaladráps við strendur landsins á
sild- og þorskgöngur á firði i»n.
(Eins og hún var samþykt við eina umræðu í neðri deild).
Alþingi ályktar að skora á stjórnina að láta rannsaka, að þvi frekast
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er unt, áhrif hvaladráps við strendur iandsins á síld- og þorskgöngur á firði inn.
Ennfremur skorar alþingi á stjórnina að leita upplýsinga um, hver
árangur sams konar rannsóknir hafa haft í Noregi, og að leggja fram skýrsln
um það á næsta þingi.
Nd.
168. Breytingartillögur
við frumv. til laga um bann gegn innflutningi á ósútuðum húðum.
Frá Kl. Jónssyni.
1.
Fyrir 1. gr. komi svolátandi grein:
Þá er ósútuð skinn eða ósútaðar húðir eru fluttar hingað til lands fró
útlöndum, skulu móttakendur innan 24 tíma, eftir að þær eru fluttar í land,
skyldir að láta þær liggja einn dag i klórkalks uppleysingu (1 : 12).
2. 2. grein hljóði svo:
Brot gegn lögum þessum varðar sektum til landssjóðs, ekki lægri en
100 kr., nema brotið só svo vaxið, að þyngri hegning liggi við því að lögum.
3. Fyrirsögoin orðist svo:
Fritmvarp til laga um meðferð á innfluttum ósútuðum húðum.
Nd.
169. Frumvarp
til laga um stofnun kennaraskóla i Flensborg við flafnarfjörð. Flutningsmenn:
Jens Pálsson og Þórður J. Thoroddsen.
1. gr. Kennaraskóla skal stofna i Flensborg við Hafnarfjörð.
2. gr. Fræðigreinir þær, er kenna skal i skólanutn, eru: uppeldisfræði,
guðfræði, islenzka, danska, enska, landafræði, saga, náttúrufræði, tölvísi, dráttlist, Skólaiðnaður og leikflmi. Svo skal og nemendum veitt Verkleg æfing í barnakenslu.
3. gr. Við skóla þenna skipar landshöfðingi 3 fasta kennara: forstöðumann, er hefir i árslauu 2400 kr., auk ókeypis bústaðar i skólahúsinu og ábúðar á Flensborg, annati kennara, er heflr í árslaun 2000 kr., og þriðja kennara
með 1600 kr. árslaunum.
4. gr. Laun kennara skal greiða úr landssjóði, svo og önnur gjöld til
skólans eftir ákvæðum fjárlaganna.
5. gr. Aðgang að skólanum eiga jafnt konur og karlar.
6. gr. Stiftsyfirvöldin hafa umsjón yfir kenslunni og semja reglugjörð
fyrir skólann, er Iandshöfðingi staðfestir.
Ed.
i7o. Frumvarp
til stjómarskipunarlaga um breyting á stjómarskrá um hin sérstaklegu málefnilslands 5. jan 1874 (eins og það var samþykt við 2. umr. í Ed.)
í staðinn fyrir 2. gr., 3. gr„ 19. gr., 1. lið 25. gr„ 34. gr„ 2. málsgr. 61. gr.
og 2. ákvörðun um stundarsakir i stjórnarskránni komi svohljóðandi greinar:
36*
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1. grein. (2. gr. stj.skr.).
Konungur hefir hið æðsta vald yfir öllum hinum sérstaklegu málefnum íslands með þeim takmörkunum, sem settar eru i stjórnarskrá þessari, og lætur ráðgjafa fyrir Island framkvæma það. Ráðgjafinn fyrir Ísland má eigi hafa annað
ráðgjafaembætii á hendi og verður að skilja og tala islenzka tungu.
Hið æðsta vald innanlands á íslandi skal á ábyrgð ráðgjafans fengið f hendur landshöfðingja, sem konungur skipar og hefir aðsetur sitt á íslandi. Konungur
ákveður verksvið landshöfðingja.
2. grein. (3. gr. stj.skr.).
Ráðgjafinn ber ábyrgð á stjórnarathöfninni. Alþingi getur kært ráðgjafann
fyrir embættisrekstur hans eftir þeim reglum, er nánar verður skipað fyrir um
með lögum.
3. grein. (19. gr. sq'.skr.).
Hið reglulega alþingi skal koma saman fyrsta virkan dag f júlfmánuði
annaðhvort ár, hafi konungur ekki tiltekið annan samkomudag sama ár. Breyta
má þessu með lögum.
4. grein. (1. málsgr. 25. gr. stj.skr.).
Fyrir hvert reglulegt alþingi, undir eins og það er saman komið, skal
leggja frumvarp til fjárlaga fyrir ísland fyrir tveggja ára fjárhagstfmabilið, sem f
hönd fer. Með tekjunum skal telja tillag það, sem samkvæmt lögum um hina
stjórnarlegu stöðu íslands f rikinu 2. jan. 1871, 5. gr., sbr. 6. gr., er greitt úr
hinum almenna rfkissjóði til hinna sérstaklegu gjalda íslands, þó þannig, að
greiða skuli fyrir fram af tillagi þessu útgjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórnar íslands, eins og þau verða ákveðin af konunginum.
5. grein. (34. gr. stj.skr.).
Ráðgjafinn fyrir ísland á samkvæmt embættisstöðu sinni sæti á alþingi,
og á hann rétt á að taka þátt f umræðunum eins oft og hann vill, en gæta verður
hann þingskapa. í forföllum ráðgjafa má hann veita öðrum manni umboð til þesss,
að mæta á alþingi fyrir sfna hönd, en að öðrum kosti mætir landshöfðingi fyrir
hönd ráðgjafa. Atkvæðisrétt hefir ráðgjafinn, eða sá, sem kemur f hans stað, þvf að
eins, að þeir séu jafnframt alþingismenn.
6. gr. (2. málsgr. 61. gr. stj.skr.).
Nái uppástungan um breytingu á stjórnarskránni samþykki beggja þingdeildanna og vilji stjórnin styðja málið, skal leysa alþingi upp þá þegar og stofna
til almennra kosninga af nýju.
7. grein. (2. ákv. um stundars.).
pangað til lög þau, er getið er um i 2. gr., koma út, skal hæstiréttur
rikisins dæma mál þau, er alþingi höfðar á hendur ráðgjafanum fyrir ísland út
af embættisfærslu hans, eftir þeim málfærslureglum, sem gilda við téðan rétt.
Nd.
171. Breytjngartillaga
við breytingartillögu minnihliita nefndarinnar í málinu: Frumvarp til laga um ....
friðun fugla og hreindýra; frá Pétri Jónssyni.
Breytingartillagan orðist þannig:
Þó skulu álftir friðaðar ftá 1. júni til 20. september og rjúpur frá l.marz
til 31. ágúst.
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Nd.
172. Nefndarálit
ura frv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Nefndin hefir á mörgura fundum yfirfarið frumv. þetta svo rækilega, sem
tíminn hefir leyft, og sömuleiðis mjög margar bænarskrár og raálaleitanirjer tii
vor hafs borist, og skulura vér stuttlega skýra frá áliti voru og tillögum á þessa
ieið:
I.
Framsögumenn fjárlaganefndanna á tveim síðustu þingum, 1895 og 1897,
tóku það fram við umræður málsins, að formið á fjárlögunum væri orðið allóaðgengilegt, og þyrfti að endurskoða það og breyta þvf, og viku þeir því málefni í hvorttveggja skiftið til stjórnarinnar, og lýstu yfir, að nefndin ætlaðist til,
að stjórnin tæki það til meðferðar og lagfæringar. — Þetta hefir þó ekki verið
framkvæmt, og frv. er enn með hinu sama formi og niðurskipun og verið hefir,
þannig, að t. d. 1 10. gr. um útgjöld við umboðsstjórn, gjaldheimtur, reikningsraál, dómgæzlu og lögreglustjórn er all langur kafli ura fjárveitingar til búnaðarskóla, búnaðarfél. o. fl. þess konar, og í sömu grein enn lengri kafli um öll
útgjöld til vita, og enn fremur eru í sörau grein talin laun dýralækna og útgjöld til strandmælinga. — í siðara hluta 13. gr. agar öllu saman, og er ýmislegt af því all fjarri því, að geta talist til kiikju og kenslumáia, sem greinin
þó hljóðar um. Nefndin hefir, nú sem fyrri, eigi treyst sér til, sökum tfmaskorts, að kippa þessu í Jag, en leyfir sér að óska þess og vænta, að stjórnin
taki þessar bendingar til greina áður en hún leggur fjárlagafrv. fyrir alþingi
1901, og að henni verði ljúft að gera það til að létta störf þingsins og til þess
að fjáriögin fái eðlilegra og myndarlegra form en nú er á þeira.
II.
Tekjukaflinn.
Vér leggjum til, að gerðar séu breytingar á ýmsum tölura i þessura kafia.
Þannig sýnist oss rétt, að hækka litið eitt 2. og 3. tölul, svo húsaskatturinn verði
talinn 6000 kr. hvort árið, og tekjuskatturinn 13,500 kr. Húsaskatturinn eykst
stöðugt og var síðastliðið ár rúml. 6350 kr., og tekjuskatturiun hefir ura siðastliðin 6 ár verið hér um bil 14000 kr. að meðaltali.
Verðum vér því að telja
þá hækkun þessara liða, er vér förum frani á, rojög hóflega.
Útflutningsgjald af fiski og lýsi (8. töiul.) leggjura vér til að sé talið
46000 kr. hvort árið. 5 siðustu ár, er reikningar ná yfir, hefir þessi tekjugrein
verið yfir 49000 kr. að meðaltaii, en siðasta ár (’98) var hún ekki nema tæpl.
43800.
Verðum vér að telja hættulaust að samþykkja þessa breytingu, með
þvi að þilskipaútvegurinn er orðinn svo mikill, og auk þess ganga nú nokkur
gufuskip til fiskjar, svo ætla roá, að útflutningur flskjar muni ekki þverra, og
auk þess verða jafnari og stöðugri eu áður.
Vér getum eigi talið ráðlegt að áætla aðflutningsgjald af áfengum drykkjum hærra en 125000 kr. Þótt tekjur af þvi hafi verið all-miklu hærri að með-
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altali hin siðustu 5 ár, er reikningar eru til um, og enn hærri að meðaltali í
8 ár, '90—’97, þá hafa þær ekki verið nema i úml. 120000 slðastliðið ár. Á
likan hátt er það og með tóbakstollinn, að þótt hann bafi stundura að undaníörnn náð þeirri upphæð, er trv. til tekur, 75,000 kr., þá hefir hann hið síðasta ár
(98) eigi verið nema rúm 65000.
Vér teljum þvi rétt, að hann verði áætlaður
70000 kr. hvort árið.
Aðflutningsgjald af kaffi og sykri hefir eigi lækkað til muna síðastliðið
ár, og virðist þvi óhætt að telja það 180000 kr.
Sú tekjugrein var ’97 yfir
186000 kr. og ’98 yfir 185000 kr.
III.
Gjaldakaflinn.
Við 10. gr. A. 2.
Nefndin telur upphæð þá, er samkvæmt athugasemdunum við frv. er ætluð til endurgjalds fyrir skrifstofukostnað amtmannsins yfir Suður- og Vesturamtinu, óþarflega háa, og leggur til, að i þetta sinni sé látið nægja að bækka
hana um 200 kr., en ekki 600 kr., eins og frv. fer fram á.
Vér leggjum þvi
til, að þessi töluliður sé settur 4000 kr., en ekki 4400, eins og stendur í frv.
10. gr. A. 3.
I aths. við irv. er sýnt irara á, aó hin umboðslega endurskoðun sé orðin svo umfangsraikit, að nauðsynlegt sé að bæta við það ié, er til hennar sé
varið, og söraul. er bent á, i aths., að nauðsynlegt sé, að hafa fastan aðstoðarraann við starfið, til þess að fá trygging fyrir þvi, að ætið sé til æfður og hæfur maður til að vinna það verk.
Nefndin felst á þetta hvortveggja og telur
rétt, að sú upphæð sé veitt, sem stjórnin fer fram á.
Þar á móti teljura vér
réttara og væulegra til að ná tilganginum, að ákveða ótviræðlega í sjálfum
fjárlögunum, að 1000 kr. sé ætlaðar föstum aðstoðarmanni, er landshöfðingi skipi,
og leyfura oss þvi að gera tillögur til breytinga í þá átt.
Við 10. gr. B. 3. c.
Upphæðin til viðhalds fangelsanna, sem með sérstöku tilliti til fangelsisins í Stykkishólmi er i frv. áætluð 1900 kr. f. á., álitum vér að sé óþarflega
há, þar scm æt’a má, að siniðir þeir, er gert hafa áætlun um kostnað við aðgerð á nefndu fangelsi, mundu fást til að framkvæma hana fyrir þá upphæð, er
þeir nefna. Vér leggjum því til, að þessi stafliður sé settur 1600 kr. fyrra árið.
Við 10. gr. C. 1.
Það mun hafa verið tilætlun alpingis 1897, að landshagsskýrslurnar yrðu
sérstök bók, en ekki lengur taldar sem ein deild af stjórnartíðindunum, þó svo,
að allir þeir, er fá stjórnartiðíndin ókeypis, fengju einnig landshagsskýrslurnar
á sama hátt, en auk þess væru landsliagsskýrslurnar seldar sér, hverjum sem
vildí. Vér leyfum oss að vekja eftirtekt á þessu, og vonura að það verði tekið
til gréina fraravegis.
Við 10. gr. C. 4.
Við stafl. a. og b. leggjum vér ekki til að neinar breytingar
séu gerðar; enda höfum vér ekki haft með höndum neinar tillögur eða málaleitanir, er fari í þá átt, nema tilboð frá skólastjóra Torfa Bjarnasyni, þar sem
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hann býður að selja landinu Olafsdalsskóla. Vér treystum oss eigi til að leggjft
með því, að nefndu tilboði sé tekið, því það er hvorttveggja, að til þessþarf
allmikið fé, og auk þess og einkanlega er það fjarri þeirri meginreglu, sem á
er komin með fyrirkomulag búnaðarkensluraála vorra, þar sem búnaðarskólarnir heyra undir stjórn, yfirráð og urasjón, er heima á í hverju því amti, er
búnaðarskólinn stendur í, en viðkoma ekki landsstjórn og löggjöf aðöðru en þvf, að
þeir fá fjárstyrk af landssjóði.
Við stafl. c. er það fyrst og frerast að athuga, að nú er þegar stofnað
hið ráðgerða búnaðarfélag íslands, og búnaðarfélag Suðuramtsins þvf ekkilengur til sem slfkt. Fjárveitingin verður því að miðast við Búnaðarfélag íslands.
Nefhdinni hefir borist beiðni frá stjórn þess félags, þar sem farið er fram á, að
þvf séu veittar 10000 kr. hvort árið. Vér teljum nú rétt og sjálfsagt, að styrkja
þetta félag all-riflega, og gerum ráð fyrir, að með tfmanura takist það á hendur aðalstjórn og umsjón með búnaðarefnum landsins, þannig, að því verði veitt
alt það fé, er nú gengur úr landssjóði til búnaðarskóia, búnaðarfél. og búnaðarrita o. s. frv. En að svo stöddu teLjuin vér eigi ráðlegt að afhenda búnaðarfél. íslands öll þessi ráð og alt þetta fé, meðan stjórnun þess og starfasvið er
ekki komið á fastan fót.
En til þess þó að fél. hafi talsvert fé til umráða,
leggjum vér til, að þvl sé veitt 8000 kr. hvort árið, en þó með því skilyrði, er
hér segir.
Frá landbúnaðarnefnd neðri deildar fengum vér i hendur erindi, þar
sem óskað er, að veitt sé fé til að fá danskan mann, er kunni vel að aýólkurmeðferð, til að koma mönnum á lag með og kenna fullkomna aðferð við smjörog ostagerð, á einhverjuro hentugura stað, helzt við Hvanneyrarskóia, og óskar
landbúnaðarnefndin, að til þess séu iagðar 3000 kr. fyrra árið, en 2000 hið síðara, og að stjórn búnaðarfél. bafi framkvæmd þess máls i höndum sér. Vér
erum þessu hlyntir, en teljura hagfeldast og einfaldast, að láta fé það, er með
þarf til þessa, vera fólgið i þeirri aðaiupphæð, er búnaðarfél. er veitt.
Venður
þá ekki á það taiið, þótt fél. verji, til að útvega raanninn, hærri upphæð eða
lægri en iandbúnaðarnefudin stingur upp á. Vér leggjum þvi til, að 8000 kr.
fjárveiting til búnaðarfél. sé bundin því skilyrði, að féi. útvegi hæt'an tnann til
þess, er hér hefir verið rætt uro.
Nefndinni barst beiðni frá prestinura í Sauðlauksdal mn 500 kr. fjórveiting tii sandgræðslu, er verja mundi tún fyrir eyðileggingu. Vér teljura þetta mál
vel þess vert, að því sé gaumur gefinn, en teljum jafnframt ráðlegast, að visa
þvi til Búnaðarfél. Islands, er væntanlega mun helzt bafa þeira möanum á að
skipa, er skyn bera á að dæma um nauðsyn og roöguleika þessa. Teldum vér
því máli vel koraið, ef stjórn félagsins vildi taka það til athugunar og aðgerða.
Um stafl. d. viljum vér geta þess, að samkv. upplýsingum, er vér höfum fengið, muu vera réttara að orða hann svo: »styrkur tii útgáfu búnaðarrits*
með þxl »ð ekki er ólfklegt, að annar hafi framvegia útgáfii ritsins á hendi.
Það akal þó tekið skýrt fram, að nefndin ætlast til, að styrkur þessi gangi tji
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framhaldandi útgáfu hins sama rits, sem hingað til, en ekki til annars eða annara búnaðarrita, er út kunna að verða gefin á fjárhagstimabilinu.
Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda dýralækningar leggjum
um vér til að sé veittur eins og á gildandi fjárlögum.
10. gr. C. 6. b.
Vér leggjum til, að þessi liður sé ákveðinn 100 kr. Vér verðum að telja
umsjónarmannsstarfið allvel launað, og að þessar 100 kr. muni geta nægt til
ferðakostnaðarins. Annars verður nefndin að telja það miður heppilegt aí stjórninni, að koma eigi fram með tillögur um vitabyggingar á neinum öðrum stöðum en
við Faxaflóa, þar sem nauðsyn vita er víst engu minni á ýmsum öðrum stöðum,
og mun það taka að vekja óánægju viðsvegar um land, og verður tæplega sagt,
að það sé að ástæðulausu. — Vér viljum þó eftir atvikum ráða til að tillögur
trv. um vitabyggingar verði samþyktar, en væntum þess, að þegar stjórnin gerir
tillögur sinar um vitabyggingar fyrir næsta þing, þá líti hún á nauðsyn lands
og þjóðar víðar en við Faxaflóa.
11. gr. 6.
Nefndinni virðist áætlunin um árl. kostnað við spítalann vera mjög há
i ýmsum liðum, og verður að ætla, að nokkuð mætti spara á þeim. Þannig viljum vér leggja til, að upphæðin til eldiviðar sé færð niður í 3500 kr.
Fyrir
þá upphæð mun mega fá 1000 skpd. af kolum, og virðist það vera fullvel
til lagt. — Kostnaður til starfsmanna, bæði að því er snertir fjölda þeirra, laun
og fæðiskostnað, finst oss vera nokkuð hár; sama er að segja um kostnað til
ljósmetis. þvotta og ræstingar og til hestafóðurs. Vér gerum ráð fyrir, að koma
ef til vill fram með tillögur til lækkunar á þessum liðum siðar, er vér höfum
kynt oss og rannsakað þetta betur en vér höfum getað gert til þessa.
11. gr. 8. d.
Frá stjórn hins nýbygða spitala á Seyðisfirði barst nefndinni beiðni um
6000 kr. fjárveiting til að útbúa spitalann til notkunar. Beiðninni fylgdi lýsing
á húsinu og virðingargerð og sömul. yfirlýsihg um það, að tilætlunin væri, að
afhendá spftalann til eignar Austuramtinu og Seyðisfjarðarkaupstað, þegar er
hann væri kominn í það lag, að mega heita fullger, en til þess vantar enn allan rúmfatnað o. fl. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður hafa styrkt
bygginguna mjög vel, og raargir einstakir menn hafa lagt fram kapp og krafta
til að setja hann á stofn, og er hann nú talinn að vera 15000 kr. virði. Þegar
nú þe8S er gætt, að þetta er alt komið á stofn með að eins óvanal. litlum styrk
úr landssjóði, virðist rétt að veita spitalanum talsverðan styrk nú, og leggur
nefndin til, að til þess sé veittar 4000 kr. —
Samkvæmt beiðni úr Barðastrandarsýslu leggur meiri hluti nefndarinnar
til, að alt að 3000 kr. styrkur sé veittur til spítalabyggingar á Patreksfirði, með
þvi skilyrði, að helmingi hærri upphæð verði veitt til þess fyrirtækis annarsstaðar frá.
Nefndin leggur til, að Guðmundi lækni Hannessyni sé veittur 800 kr.
styrkur hvort árið til að launa aðstoðarlækni. — Hin afarmikla aðsókn að Guð-
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mundi sem lækni, einkum síðan hinn nýi spítali komst á stofn, gerir þessa fjárveiting mjög nauðsynlega; enda er læknishéraðið mjög mannmargt.
Landlæknirinn hefir óskað að fé væri veitt til að gefa út nýa ljósmóðurfræði. Nefndin felst á, að það muni vera nauðsynlegt, að slík bók komi út,
og leggur til, að veitt sé til þess 25 kr. fyrir örkina, alt að 500 kr.
12. gr. A. 1. og 3.
Jafnvel þótt hækkun sú, sem frv. fer f'ram á, til útgjalda við póststjórnina, 8é allgífurleg, verður nefndin á hinn bóginn að játa, að breytingar þær og
bætur, sem ætlast er til að gerðar séu, virðast vera nauðsynlegar og gagnvænlegar og viljum vér því ekki leggja til, að útgjöldin á þessum liðum sé lækkuð.
— Að eins stingum vér upp á, að í staðinn fyrir orðin: »1 bréfberi í Reykjavik« komi: »til bréfaburðar i Reykjavik*, því vera má, að tilþessyrði stundum
að nota fleiri en einn mann. — Nefndin ætlast til, að póstbréfakassar séu settir
á ýmsum stöðum í bænum, og að bæjarpóstur gangi ura bæinn að minsta kosti
einu sinni á dag. I sambandi við það viljum vér vekja athygli á þvi, að hentugt mundi vera að ákveða bréfburðargjaldið fyrir Reykjavik á annan veg en
annarsstaðar, þvi að 5 aurar fyrir einfalt bréf er nokkuð hátt gjald, og má gera
ráð fyrir, að tekjur póstsjóðsins af iunanbæjarbréfum mundu fremur vaxa en
minka við það, að hafa burðargjaldið lægra. — Væri hæfilegt að láta gjaldið fyrir venjuleg bréf vera 4 aura, eins og það er í Kaupmaunahöfn; en til þess
yrði auðvitað að búa til ný frimerki. Viljum vér hér með skjóta þessu máli til
stjórnarinnar til athugunar og væntanl. aðgerða.
12. gr. A. 4.
Nefndin álitur, að nægja muni að veita að þessu sinni 500 kr. í þessu
skyni og leggur þvi til, að upphæð töluliðsins sé breytt sarakvæmt þvi. —
12. gr. B.
Vér finnum eigi ástæðu til að koma fram með till. til breytinga á þessum liðum, og verðum að telja ákvæði frv. á allgildum rökum bygð. En vér leggjum til, að bætt sé við eiuum tölul., þeim 6., um styrk til Isafjarðarsýslu til að
gera veg yfir Breiðdalsheiði, alt að 2500 kr., gegn því, að sýslubúar leggi fram
að minsta kosti jafnmikla upphæð. — Fjárveiting til vegagerðar á þessari heiði
féll með eins atkv. mun i sameinuðu þingi 1897, og teljum vér rétt, að nú sé
þessi styrkur veittur, með þvi að mjög mikil nauðsyn mun vera til þess, að
vegur sá, er hér ræðir um, sé bættur.
Nefndin hefir fundið mjög til þess, hve óþægilegt það er, að eiga að taka
ákvarðanir um hinar ýmsu fjárveitingar til vegagerða, sem stjórnin stingur
upp á, og hata ekki annað til að átta sig á en það sem stendur i aths.,
aö tilætlunin sé að verja fénu til einhvers þar eða þar, en engin áætlun og
jafnvel engin bending um, hvað í ráði sé að vinna á hverjum stað, eða hve
mikið fé muni til þess ganga. — Oft er að eins lausleg bending um, að stjórnin hafi hugsað sér að láta gera eitthvað, brúka eiuhverja fjárhæð i þeirri eða
þeirri sýslu, þeim eða þeim hluta landsins. Vér verðum að óska þess alvarlega,
að framvegis verði ráðin bót á þessu, og að fyrir þinginu liggi nokkurn veginn
nákvæmar áætlanir um sérhver þau verk, er stjórnin óskar að fá veitt fé til,
37
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hvort heldur eru vegir eða annað. Vonum vér, að stjórnin telji þessa kröfu
sanngjarna, og sjái um, að úr þessu verði bætt þegar á næsta þingi.
í fjárlaganefndaráliti siðasta þings var það tekið fram, að ætlast væri
til, að af fé, því er þá var veitt til þjóðvega, væri varið því er þyrfti til að varða
Þorskafjarðarheiði. — Vér vitum eigi til, að enn sé gerð ráðstöfun til framkvæmdar
þessu, og viijum enn halda því fastlega fram, að þetta nauðsynjaverk sé ekki
látið dragast Jengur en til næsta árs, og sé þá um leið endurbætt sæluhúsið á
heiðinni.
12. gr. C. 2.
Nefndin leggur til, að stafl. b., styrkur til gufubátsferða á Breiðafirði, falli
burtu. Styrkur þessi mun nú vera borgaður til gutubátsins >Reykjavík«; en þær
ferðir, er sá bátur fer til Breiðafjarðar, eru svo fáar og óhagkvæmar, að eigi sýnist
rétt að verja svo miklu fé til þeirra, enda allrífleg upphæð, sem veitt er til
ferða þess báts, þótt þetta gangi undan. — Aths. breytist samkvæmt
þvi. — Að þvi er snertir styrkinn til gufubátsferða á ísafjarðardjúpi leggjum
vér til, að skilyrði um fjárgreiðslu til hins sama frá ísafjaiðarsýslu og Isafjarðarkaupstað sé felt burtu, án þess þó að hækka styrkinn úr landssjóði.
Frá Árnesingum hefir komið fram beiðni um fjárstyrk til að bæta innsigling og skipalægi á Stokkseyri. — Þar eð þetta er hið mesta nauðsynjamál,
og virðist eftir framkominni áætlun að vera ekki ókleift sökum kostnaðar,
leggjum vér til, að veittar séu til þess alt að 5000 kr., með því skilyrði, að
annarsstaðar að fáist að minsta kosti jafnmikil upphæð til fyrirtækisins, og að
trygging sé fyrir, að verkið verði vel unnið.
Frá sömu sýslu hafa koroið fram bænir um fjárstyrk til að bæta lendingar
á ýmsum stöðum. — Vér leggjum til að veittar sé alt að 400 kr. til að bæta
lending í Þorlákshöfn. Þar er þrautalending og þó hættuleg, og mundi mega
bæta hana rojög með tiltölulega litlum kostnaði. Skilyrði fyrir fjárveitingunni
viljum vér að sett séu hin sömu og við fjárveitinguna til Stokkseyrar.
12. gr. D.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að aths. sé feld burtu.
13. gr. A.
Frá síra Helga Árnasyni í Olafsvik heflr komið beiðni um, að fé sé veitt
til að reisa við 2*/« fallin prestmötukúgildi á jörðinni Laugarbrekku, og að presturinn fái 459 kr. 50 aura fyrir tekjumissi síðan 1883, er af kúgildafallinu hefir
leitt. Vér viljum leggja til, að veittar séu í þessu skyni 300 kr. og séu hin
töllnu kúgildi reist fyrir þá upphæð, en presturinu fái afganginn sem uppbót
fyrir þann hluta tekjumissisins, er bæzt heflr við síðan hann fyrst leitaði til
þiugsins með leiðrétting mála sinna, en það var 1895. En vér leggjura það til,
að fjárveiting þessi sé gerð með því skilyrði, að jörðin Laugarbrekka með hjáleigunum Holti og Hóli verði afsöluð landssjóðnum til eignar, með því að hún
verður að skoðast sem veð fyrír kúgildum og prestsmötu, en hefir reynst óseljandi fyrir nokkurt það verð, er nálgist upphæð þeirrar kröfu, er á henni hvílir
i tilefni af þessu.
Á prestssetrinu FelJi í Mýrdal hefir presturinn orðið að flytja staðarhúsin
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°S byggja þau af nýu á öðrum stað, með allmiklum kostnaði, með þvi að á
hefir brotið jarðveginn alt að þeim stað, er staðarhúsin hafa staðið á. Beiðni
prestsins um fjárstyrk til bygginganna þykir oss eftir atvikum sanngjörn og
eðlileg og leggjum til að honum séu veittur 600 kr. stvrkur.
13. gr. B. I. b. 8.
Þessi liður leggjum vér til að að falli burtu. Vér álitum, að það sé ekki
samkvæmt tilgangi fjárveitingarinnar að verja henni til að gefa út rit, þótt góð
séu, sem fyrverandi kennarar hafa samið, þar sem vér teljum vist, að þau verði
ekki til frambúðar notuð við kensluna.
13. gr. B. II.
Samkvæmt erindi og skýrslu frá landlækninum leggjum vér til að stafl.
b. 2 verði hækkaður upp f 200 kr. hvort árið.
13. gr. B. III. c. 3.
Vér leggjum til, að þessi liður sé settur 3200 kr. fyrra árið, en ekki
5,422 65, eins og stendur i frv. Vér ætlum, að aðgerðin á bókhlöðugólfinu eigi
að vera af timbri, en ekki af steinsteypu, eins og frv. gerir ráð fyrir, með þvi
að steinsteypa er mjög lengi að þorna, og mundi gera húsið óbrúkandi um alllangan tima sökum raka. Vér teljum eihnig réttast, að gera við girðinguna með
timbri, en ekki steini, eins og gert er ráð fyrir i frv., og mælir með þeirri tillvorri það, meðal annars, að af steingarði mundi leiða það, að gðtur þær, er
meðfram girðingunni liggja, mundu verða tímum saman illfærar af snjó. — Ennfremur virðist oss nægilegt að ætla 400 kr. tii skúrs þess, sem ráðgert er að
bvggja við leikfimishúsið. A þennan hátt byggjum vér, að mætti spara svo
raikið, að upphæð sú, er vér ieggjum til að veitt sé, muni nægja.
Bjarni Jónsson kennari, sem um nokkur undanfarin ár hefir haft á
hendi tímakenslu við lærðaskólann, ber sig upp um það, að laun þau, er hann
hafi fyrir störf sin við skólann, séu með öllu ólifvænleg og í engu réttu hlutfalli við þau laun, er kennarar hafa fyrir jafnmikil störf.
Nefndin játar, að
launin eru hvergi nærri viðunanleg, og þegar þess er gætt, að hann hefir óvanalega lengi orðið að sitja við þessi kjör, að hann er talinn að vera þarfur skólanum, og að það mundi vera skaði fyrir skólann, ef hann neyddist til að fara
frá honum, sýuist sanngjarnt að veita honum uppbót, er skoðast verður sem
uppbót fyrir hann sjálfan, og sem að sjálfsögðu fellur burtu, ef hann kemst að
embætti við skólann. Vér leggjum því til, að honum sé veittar 500 kr., en viljum um leið taka það fram, að vér ætlumst til, að hann sé þá háður skyldum
þeim, er hvila á föstum kennurum skólans.
13. gr. B. III. c. 4.
Jafnvel þótt nefndin álíti fremur óviðkunnanlegt, að þurfa að veita fé
til að fá hæfa menn til að vera prófdómendur við lærðaskólann, þar sem það
er annars vegar að skoða sem heiður, viljum vér ekki leggja til, að tillaga
stjórnarinnar um það sé feld, en vér ’ærðum að ætla, að 100 kr. megi nægja
i bráð, og leggjum því til, að tölul. sé breytt samkv. því.
13. gr. B. III. c. 11.
Vér vitum ekki til, að neinar kenslubækur handa lærðaskólanum hafi
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verið gefnar út enn. Og þótt vér ekki leggjum til, að liðurinn sé feldur, væri
æskilegt að fá að heyra ástæðurnar fyrir þvf, að hann er settur i frv.
13. gr. B. IV.
Vér viljum benda á, að hagfeldara mundi vera, að aðalumsjón skólans
væri falin amtmanninum yfir Norðuramtinu, heldur en að hún heyri beint undir landsstjórnina, landshöfðingja eða stiftsyfirvöld, eins og nú á sér stað. Landsliöfðingi og stiftsyfirvöld eru oflangt frá skólanum til að geta hafthönd í bagga
með umsjón hans. Vér sjáum heldur ekki neitt því til fyrirstöðu, að landshöfðingi megi fela amtraanninum þetta starf, og teljum ráðlegt, að það sé gert sem
fyrst.
13. gr. B. V.
Það er enginn efi á því, að stýrimanuaskólinn er þörf og mikilsverð
stofnun, enda vex kostnaður til hans óðum. Vér verðum að ætla, að komast
megi at með nokkru minna fé en frv. gerir ráð fyrir í sumum liðum, og leggjum vér til að tölul. 2 verði ákveðinn 800—200 og tölul. 4. 500—400. 5. liður
leggjum vér til að falli burtu, því að vér sjáum eigi ástæðu til að auka lóð
skólans að sinni.
13. gr. B. VI. a.
Vér treystum oss ekki til, að leggja til að breytingar séu gerðar á Qárveiting til kvennaskólanna, þótt úr Húnavatnssýslu hafi koraið tilmæli um það.
En vér stingum upp á, að bætt sé við nýum lið, 500 kr. fjárveiting til frú
Guðl. Wfum til að halda kvennaskóla á Seyðisfirði. Nefndinni sýnist sanngjarnt
að veita þetta fé, þar sem enginn kvennaskóli er enn á Austurlandi, og gerir
sér góðar vonir ura heppilegan árangur af þessu fyrirtæki.
13. gr. B.
Sarakvæmt beiðni Stefáns Eiríkssonar leggur nefndin til, að honum sé
veittur 600 kr. styrkur hvort árið til að halda uppi kenslu i teikning og tréskurði f Reykjavik. Nefndin álítur rétt að styrkja þennan mann, sem að allra
dómi er einkar-vel að sér f sinni ment, til að koma á fót svo þörtu fyrirtæki,
sem þetta verður að teljast.
13. gr. C. 3.
Nefndin hefir eftir föngum reynt að átta sig á þessum nýu tillögum ura
stofnun landsskjalavarðarsýslunar og um geymslu skjalasafnsins. Nefndin felst
í aðalatriðunum á tillögurnar og telur nauðsynlegt og sjálfsagt, að hlynna að
skjalasafninu og reyna að haga þvf svo, að mögulegt verði að hafa þess not.
En oss sýnist, að laun þau, er skjalaverðinum eru ætluð, séu óþarflega há, og
leggjum til, að þau séu fyrra árið 1000 og síðara árið 800 kr. Ætluro vérrétt,
að setja þau hærri fyrra árið, með sérstöku tilliti til flutnings á safninu. En
það er ein aðalbreyting á fyrirkomulaginu, sem vér viljum gera, og hún er sú,
að leigja ekki rúm fyrir safnið í hinu nýa húsi landsbankans, heldur geyma
skjalasafnið í alþingishúsinu, i þeim hluta þess, er forngripasafnið nú hefir, eu
fá aftur rúm í landsbankahúsinu fyrir forngripasafnið. Af þessu leiðir fyrst og
fremst þá breyting á frv., að 13. gr. C. 3. b. fellur burtu. En ástæðurnar fyrir
þessum tillögum vorum eru þessar:
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Forngripasafnið fer æ vaxandi, og eins og naenn munu vita, eru það
alt af fleiri og fleiri sem vilja sjá það og skoða, einkura útlendingar. Rúm það,
er forngripasafnið nú hefir í þinghúsinu, er ekki stærra en svo, að allmikill
hluti gripanna verður alls ekki sýndur, og því, sem sýnt verður, er eigi hægt
að raða svo, að safnið sé aðgengilegt til skoðunar, og liggur við, að það verði
að kallast óboðlegt. Sé nú svo litið á, að safnið sé dýrgripur, er oss beri að
varðveita sem bezt og sæmilegast, verðum vér. að fá þvi hentugri stað, og hefir
þeirri tillögu verið hreyft, að landið byggi stórbýsi fyrir söfn sln, með sérstöku
tilliti til forngripasafnsins. En eins og högum vorum nú er háttað, verðum vér að
telja fremur óráðlegt að leggja i þannig lagaðan stórkostnað að svo stöddu, og
er þá ekki annað til, en fá leigðan stað íyrir safnið, en slikan stað er hvergi
að fá nema i hinu nýja bankahúsi.
Stjórn safnsins og umsjónarmaður þess
telja þetta eftir atvikum hiðráðlegasta, sem nú sé hægt að gera, og sama er
ætlun nefndarinnar. En þetta kostar talsvert ié. Landsbankinn er rajög vandað og dýrt hús, og verður að greiða í leigu af þeim hluta hússins, er safnið fær
til notkunar, en það er allur efri hluti hússins, 2000 kr. á ári fyrir húsrúm og
hita. Þar við bætist kostnaður við fiutning safnsins og fyrirhöfn við að koma því fyrir
aftur,sem mun einnig kosta töluvert. Nefndin hefirenn eigi fengið áætlun ura þann
kostnað, en vonar að geta koraið fram með beinar tillögur um það til 2. umr.
13. gr. C. 4.
Breytingar þær, sem vér leggjurn til að gerðar séu á þessum tölulið, eru
beinlfnis miðaðar við þá breyting á bókmentafélaginu, að Reykjavfkurdeildin
hefir nú tekið að sér útgáfu Fornbréfasafnsins.
13. gr. C. 12.
Vér leggjum tii, að tveir menn fái styrk til að nema dýralækningar, og
verður því að tvöfalda upphæðina. — Nú sem stendur mun eiiginn nota styrk
þann, sem til þess er ætlaður á gildaudi fjárlögum; en vér höfum fyrir satt, að
fleiri en einn efnilegir menn vilji framvegis gefa sig við að nema dýralækningar, og teljum rétt að styrkja þá til þess, meðal ai.nars vegna þess, að annað
dýralæknis-embættið er enn óveitt.
13. gr. C. 13.
Nefndin leggur til, að þessi liður sé feldur, og færir það til, að hlutaðeigandi hafi nú all-lengi notið rfflegs fjárstyrks, en ávextir þess sjáist tiltölulega
litlir. — Þar á móti leggjum vér til, að Jón Jónsson sagnfræðingur fái 600 kr.
styrk á ári, til að halda áfram að lannsaka og rita um sögu íslands. — Af
styrk þeim, er hann hefir notið, sést talsverður árangur, og ætlum vér rétt, að
styðja hann til að balda áfram.
Geir kennari Zoöga sækir um að hafa framvegis hinn sama styrk og
hann hefur nú, 500 kr. á ári, til að halda áfram að semja islenzk-enska orðabók. Vér teljum rétt að veita þennan styrk, til þess að hann fái haldið áfram
verkinu, sem verður að teljast næsta þarft, og gerir hann ráð fyrir að hafa lokið þvi á 3 árum.
13. gr. C. 19.
Vér stingum upp á, að þessi liður sé lækkaður um helming, en aftur.á
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móti sé jafnrhikilli upphæð og lækkuninni nemur variö til að styrkja Stefán
kéntíafá Stefánsson, til að rannsaka fóður- og beitijurtir. Ætlum vér, að slíkar
ráhbsóknir sé líklegar til gagns, og æskilegt að fá þeiná framgéngt seni fyrst.
Vér leggjdtn til, að þeim Eihari Jónssyni og Þórarni Þorlákssyni (tölul.
20 og 21) sé veittar 1000 kr. hvorum fyrra árið, meðal annars til þess að benda
ótvfræðíega á, að ætlast sé til, að nú sé námsstyrk til þessara manúa lokið.
Vér höfum haft til yfirvegunar beiðni frá eand. polyt. Sigurði Péturssyni,
þar seth hann óskar að fá 2000 kr. styrk til að fara til Parls árið 1900, dvelja
þar við sýninguna og loks rita um sýninguna fyrir oss Islendinga.
Vér játura
að þetta getur verið gagnvænlegt, og eigi hvað sizt til að fullkomna umsækjandann sjálfan, sem er talinn einkar-áhugasamur og duglegur maður. Leggjura
vér þvi til að þetta sé veitt.
Frá Iðnaðarmannafélaginu I Reykjavik hefir oss borist beiðni um það,
að upphæð sú, sem f'él; er ætluð I frv., sé hækkuð um 100 kr. Eftir því sem
oss er frekast kunnugt, hefir félagið farið vel með það fé, er því var veitt á
fjárlögum þeim, er nú gilda, og teljum vér rétt, að verða við þessari hófiegu
beiðni þess; mætti það, ef til vill, verða til þess, að það gæti styrkt einum tttanni
fleira til utánfarar, fyrir þessa litlu upphæð.
15. gr.
Vér föllumst á það, að rétt sé að dr. Þorv. Thoroddsen geti fengið lausn
frá störfum sínum sem skólakennari. En vér teljum rétt að hann fái lausn með
hærri eftirlaunum en stjórnin leggur til, í heiðurs- og viðurkenningarskyni fyrir störf hans sem vísindamaður og rithöfundur, og fyrir þá sæmd, er hann hefir
gert Islandi i hinum mentaða heirni.
Leggjum vér til að eftirlaunin séu sett
2000 kr. Sömuleiðis fellur að sjálfsögðu burtu setnihgin: »Til ekkjuflrúar Guðrúnar Gúðjohnsen 300 kr.«
Landbúnaðarnefndin i neðri deild hefir sent oss tillögu um, að viðlagasjóður veiti lán, alt að 20,000 kr. til stofnunar mjólkurbúum, með 3#/o vöxtum
og borgnn á 20 árum. Vér erum meðmæltir þannig lagáðri lánveiting til þessa;
og leggjum til, að viðaukagrein um það komi inn í fjárlögin á eftir greininni um lán til þilskipakaupa.
Þar næst leggjum vér til, að sett sé, eftir tillögum landbúnaðarnefndarinnar, viðáukagrein, er gefi beiraild til, að veita sveitarfélögum alt að 30000 kr.
lán til jarðabóta, með likum kostum og skilmálum og settir eru fyrir slfkurn láttutb á gildandi fjárlögum.
Ehnfremur leggjum vér til, að Reykjavfkurkaupstaður eigi kost á að fá,
samkvæmt beiðni bæjarstjórnarinnar, alt að 90000 kr. lán til skipabryggjugérðar, með 3J/»°/o vöxtum og afborgun f 25 ár. Heimild 'til þessarar lánveitingar
hefir áður verið veitt, en varð þá ekki notuð.
Loks leggjum vér til, að veita megi alt að 5000 kr. lán til að koma á
fót múrsteins- og þakheilugerð.
Allar þær breytingar, sem vér samkvæmt framanrituðu nefndaráliti
leggjum til að gerðar sé á frumvarpinu, látum vér prenta á sérstöku skjali, svo
sem venja heflr verið til. Söihuleiðis látum vér prenta sérstakl. skrá tím bæn-
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hrskrár þær allar og málaleitanir, er qsp hata bqriát og vér höfum tekið til
yfirvegunar og meðferðar.
Neðri deild alþingis 23. júli 1899.
Tryggvi Gunnarsson
Jón Jónsson þm. Eyf.
formaður.
skrifari og framsögum.
Guðjón Guðlaugsson.
Jón Jensson.
Skúli Thoroddsen.
Jón Jónsson þm. A.-Sk.
Sigurður Gunnarsson.

Nd.
173. Breytingartillaga
við frv. til laga um aðflutningsgjald á tóbaki.
Frá Jóni Jónssyni þm. A.-Sk., Eirfki Gíslasyni, Sighvati Árnasyni, Sigurði
Gunnarssyni, Halldóri Danfelssyni, Sk. Thoroddsen.
Við 1. gr. Fyrir »sígarettum« komi: vindlingum (cigarettum).
Nd.
174. Breytingartillögur
við frv. til laga um útflutningsgjald á hvalafurðum.
Frá Jóni Jónssyni, þm. Askaftf.
Við 1. gr.
Tölul. 3. Fyrir »hvalkjötsmjöli« komi: þvestismjöli.
Tölul. 4. Fyrir »hvalguano< komi: verksmiðjuáburði af hvölum.
Ed.
175. Breytingartillögur
við frumv. til laga ura skipun læknishéraða á Islandi o. fl. Frá Sigurði Jenssyni.
1. V. 1. gr. í fyrstu málsgrein f stað »42« komi: 43.
2. ------ — Aftan við: 6. Barðastrandar hérað: Barðastrandarsýsla fyrir vestan
Vatnsdalsá, bætist: nema Dalahreppur og Suðurfjarðar hreppur.
3. ---------- Eftir 42. tölulið bætist nýr töluliður, svo hljóðandi:
43. Bflduijals hérað: Dala hreppyr og Suðurfjarðar hreppur i Barðastrandarsýslu.
Ed.
176, Breytingartillögur
við frv. til lgga um skipun lækpishéraða á Islandi o. fl.
Frá Sigurði Jenssyni.
1. Við 1. gr. 4. flokkur og 5. flokkur verði einn flokkur og nefnist 4. fiokkur.
Orðin: »5. flpjckur« fplli burt.
8,

Við 2. gr.

3.
3.

Við 3. gr. í stí»ð orðqurip: »í 4. flokki . . . lþQQ* kfiffii: í 4-flfikki • • • 14Q0Við 3. gr. Orðin: »í 5. flokki . . . 1300* falli burt.

Qrðifl »ög §•« f 2. ipálsgrpjn fal|i bprf-
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Nd.
177. Breytingartillaga
við frumv. til laga um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl. Frá Jóni Jenssyni.
í stað orðanna í 3. gr. »eða skilgetin börn hans eru á lífi« komi: erálífi.
Nd.
178. Breytingartiliaga
við frv. til laga um aðflutningsgjald á tóbaki (eins og það var samþykt við 2.
umræðu i Nd.).
Frá landsbötðingja.
Við 1. gr., 1. málsgr. Fyrir orðin: »Af hverju pundi af sigarettum« komi: »af
hverjum hundrað sígarettum«.

Nd.
179. Breytingartillaga
við frv. til laga um bann gegn tilbúningi áfengra drykkja.
Flutningsm. Guðl. Guðmundsson, Ólafur Briem, Þórður Thoroddsen, Sk.
Thoroddsen, Sigurður Gunnarsson, Jens Pálsson.
Við 2. gr. i niðurlagi:
I stað orðanna: »hafa meira en 2° stykleika« komi: »eru staðjastaðar
(hvitt öl)«.
Nd.
180. Frumvarp
til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni íslands 5. jan 1874 (eins og það var samþykt við 3. umr. i Ed.)
í staðinn fyrir 2. gr., 3. gr., 19. gr., 1. lið 28. gr., 34. gr., 2. málsgr. 61. gr.
og 2. ákvörðun um stundarsakir i stjórnarskránni komi svohljóðandi greinar:
1. grein. (2. gr. stj.skr.).
Konungur hefir hið æðsta vald yfir öllum hinum sérstaklegu málefnum Islands með þeim takmörkunum, sem settar eru í stjórnarskrá þessari, og lætur ráðgjafa fyrir ísland framkvæma það. Ráðgjafinn fyrir ísland má eigi hafa annað
ráðgjafaembætii á hendi og verður að skilja og tala islenzka tungu.
Hið æðsta vald innanlands á Islandi skal á ábyrgð ráðgjafans fengið i hendur landshöfðingja, sem konungur skipar og hefir aðsetur sitt á íslandi. Konungur
ákveður verksvið landshöfðingja.
2. grein. (3. gr. stj.skr.).
Ráðgjafinn ber ábyrgð á stjórnarathöfninni. Alþingi getur kært ráðgjafann
fyrir embættisrekstur hans eftir þeim reglum, er nánar verður skipað fyrir um
með lögum.
3. grein. (19. gr. stj.skr.).
Hið reglulega alþingi skal koma saman fyrsta virkan dag í júlimánuði
annaðhvort ár, hafi konungur ekki tiltekið annan samkomudag sama ár. Breyta
má þessu með lögum.
4. grein. (1. málsgr. 25. gr. stj.skr.).
Fyrir hvert reglulegt alþingi, undir eins og það er saman komið, skal
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leggja frumvarp til fjárlaga fyrir ísland fyrir tveggja ára fjárhagstfmabilið, setn f
hönd fer. Með tekjunum skal telja tillag það, sem samkvæmt lögum um hina
stjórnarlegu stöðu íslands f ríkinu 2. jan. 1871, 5. gr., sbr. 6. gr„ er greitt úr
hinum almenna ríkissjóði til hinna sérstaklegu gjalda íslands, þó þannig, að
greiða skuli fyrir fram af tillagi þessu útgjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórnar íslands, eins og þau verða ákveðin af konunginum.
5. grein. (34. gr. stj.skr.).
Ráðgjafinn fyrir ísland á samkvæmt embættisstöðu sinni sæti á alþingi,
og á hann rétt á að taka þátt i umræðunum eins oft og hann vill, en gæta verður
hann þingskapa. í forföllum ráðgjafa má hann veita öðrum manni umboð tíl þesss,
að mæta á alþingi fyrir sina hönd, en að öðrum kosti mætir landshöfðingi fyrir
hönd ráðgjafa. Atkvæðisrétt hefir ráðgjafinn, eða sá, sem kemur í hans stað, því að
eins, að þeir séu jafnframt alþingismenn.
6. gr. (2. málsgr. 61. gr. stj.skr.).
Nái uppástungan um breytingu á stjórnarskránni samþykki beggja þingdeildanna og vilji stjórnin styðja málið, skal leysa alþingi upp þá þegar og stofna
til almennra kosninga af nýju.
7. grein. (2. ákv. um stundars.).
jþangað til lög þau, er getið er um i 2. gr., koma út, skal hæstirétttrr
ríkisíns dæma mál þau, er alþingi höfðar á hendur ráðgjafanum fyrir ísland út
af embættisfærslu hans, eftir þeim málfærslureglum, sem gilda við téðan rétt.
Ed.
181. Frumvarp
til lagft uíd fjármál hjóna (eins og það var saraþykt við 2. urar. í Ed.).
I. þáttur.
Kaupmálar hjóna.
1. gr. þá er gjöra á með kaupraála breyting á hinu venjulega helmingafélagi
hjóna, þá er hann því að eins gildur, að kaupmáliun sé skriflegur, og undirritaður af hjónunura, hvort sem hann er gjörður á undan eða eftir giftingu, Bigi
má breyta kaupmála né fella hann úr gildi nema með nýjum kaupraála.
2. gr. Nú er annað hjóna eða hjónaefna halfrayndugt, er það gjörir kaupraála, og þarf þá samþykki tilsjónarmanns; sé það ómyndugt eða svift fjárforráðutn, skal saraþykki fjárráðamanns, auk samþykkis þess sjáifs, koma til.
3. gr. Nú er kaupmáli gjörður samkvæmt þvi, er að fratnan er sagt,
og er hann þá áa konuiigsstaðfestingar skuldbindandi fyrir hjónin sjálf og fyrir
eríiogja þeirra, sé hann gjörður áður eu þau gengu i hjónaband. Sé hann gjörður
eftir að þau geugu í hjónaband, verður hann skuldbindandi fyrir þau sjálf og
erfingja þeirra, þegar koaungur hefir staðfest hann.
4. gr. Með kaupraála mega hjón skipa fjármálum sinuna á hvern lögraætan hátt, er þeim sýnist, ef þau gæta þess, er í lögum þessum segir; þurfl
katypmálinn staðfestingar, má yfirvaldið synja um hana að öllu eða nokkru leyti,
ef því sýnist svo.
Eigi má þó ákveða í kaupmála eður á annan frátt, að allar eigur annars
hjóna, er það á og siðar eignast, skuli vera séreigu hins, eður að séreign ann38
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ars þeirra skuli vera i umráðum hins eins, eða að afraksturinn af sjálfstæðri at
vinnu annars þeirra skuli vera séreign hins eða undir umráðum þess eins; hjón
geta eigi heldur með kaupmála þegið sig undan skyldum þeim, er ræðir um i
11. og 22. gr. laga þessara.
5. gr. Kaupmálier gildur gagnvart öðrum mönnum frá giftingardegi, sé hann
löglega þinglesinn áður (sbr. 6. og 7. gr.). Hann gildir þó gagnvart kröfuro, sem
eldri eru en hjónabandið, hafi þess áður verið beiðst, að hann yrði sem fyrst
þinglesinn. Annars gildir hann eigi gagnvart öðrum mönnum fyr en frá þinglýsingardegi.
Kaupmáli er eigi því til fyrirstöðu, að raaður, er eigi hafði vitneskju um
hann, öðlist með samningi á undan þinglýsing hans réttindi yfir eigum hjónanna.
Skuldheimtumenn þeir, sem eiga kröfur, er eldri eru en þinglýsing kaupmála.is
eða beiðnin um þinglýsinguna, þegar svo á stendur eins og segir i 2. málslið undanfarandi málsgreinar, og stafi kröfur þeirra eigi frá samningi, er gjörður hefir
verið með vitund um kaupmálann, og hafi þeir árangurslaust leitað eftir borgun
hjá því hjónanna, sem er skuldunauturinn, geta gengið eftir borgun hjá hinu
hjónanna f fjármunum þeim, sem það hefir fengið til séreignar með kaupmálanum, nema það sannist, að skuldunautur sjálfur hafi átt nægilegt fé fyrir öllum
skuldum sinum á þeim tíma, er kaupmálinn gekk í gildi gagnvart skuldheimtumönnum. Ræði kaupmálinn um fé, er siðar aflast, er þó skuldheimtumönnum
fyrirmunað að leita borgunar i fé þessu, ef kaupmálinn er þinglesinn, áður en
þess var aflað.
6. gr. Þinglýsing samkvæmt undanfarandi grein skal fram fara á varnarþingi bónda. Nú á hann ekkert varnarþing, og á þó að þinglýsa kaupmála
hans hér á landi, og skal þá þinglýsa við hinn kgl. íslenzka landsyfirrétt.
7. gr. Til þess að kaupmáli geti haft áhrif á ráðstafanir yfir fasteignum,
verður að þinglýsa honum sérstaklega með tilliti til þeirra. Annars standa þeir
samningar óhaggaðir, er þeir roenn gera, er ókunnugt er um kaupmálann, enda
þótt hann sé þinglesinn á varnarþingi bóndans, séu samningarnir gerðir áður en
kaupmálinn er þinglesinn við varnarþiug fasteignanna.
8. gr. Á skuldabréf, hlutabréf, ábyrgðarskirteini og önnur slík skjöl skal
gjöra áritun um kaupmálann. Þangað til það er gjört, geta þeir, er ókunnugt
er um hann, eignast réttindi yfir téðum skjölum, er koma i bága víð kaupmálann.
9. gr. Eftir ráðstöfun landshöfðingja skal i Reykjavík halda skrá yfir alla
kaupmála hjóna, sem þinglesnir eru. Sýslumeun og bæjarfógetar skulu, þegar er
kaupmáli hefir verið þinglesinn, seuda skrifstofu þeirri, er landshöfðingi ákveður og auglýsir, skýrslu um kaupmálann í ábyrgðarbréfi. í skýrslu þessari skal
tilgreina nöfn og stétt málsaðila, bústað þeirra og þinglýsingardag kaupmálans,
en eigi skal skýia frá efni hans. Sérhverjum er heirailt að fá skýrslu ura það
eftir skrá þessari fyrir 1 krónu gjald, hvort kaupmáli hafi gjörður verið, og ef
svo er, hvar og hvenær hann hafi verið þinglesinn, eu senda verður hann skriflega beiðni um það, er skýrir frá nöfnum málsaðila, og, ef unt er, stétt bónda.
Landshöfðingi gefur nánari reglur um fyrirkomulag skrárinnar, og hvernig hún
skal haldin. Kostnaðurinn, er aí þessu leiðir, greiðist úr landssjóði.
Við lok
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hvers mátiaðar skal birta I auglýsingablaði stjórnarinnar það, sera fært hefir
verið inn í skrána mánuð þann, er liðinn er. Til að borga auglýsingarkostnað
þennan skal greiða 1 kr., auk þinglýsingargjalds fyrir kaupmála.
II. þáttur.
Um fjárforræði giftrar konu og umráðin yfir félagsbúinu.
10. gr. Um fjárforræði giftrar konu í fjármálutn fer sem um fjárforræði
ógiftrar. Bónda má skipa tiisjónarmann eða fjárráðaraann konu sinnar. En ef
ráðstöfun sú, er fram á að fara, snertir hag hans, verður að skipa annau i bans
stað.
11. gr. Bóndi hefir einn uraráð yfir félagsbúinu. Hann raá þó eigi nema
með saraþykki konu sinnar afhenda, veðsetja né leigja með óvenjulegum kjörum
eða um óvenjulega langan tíma fasteignir þær, er eignarskjölin bera með sér,
að konan lagði til félagsbúsins, og eigi heldur afhenda, veðsetja né kvitta skuldabréf, hlutabréf, ábyrgðarskírteini, sparisjóðsbækur og þess háttar skjöl, er hún
hefur lagt til og bera hennar eignarnafn. Ekki heldur má hann seljast arfsali
nema með samþykki hennar. Vilji hún rifta ráðstöfunum, er koma í bága við
þessi ákvæði, skal málssókn hafin innan árs frá þvi er þær voru gjörðar, eða
þinglesnar, hafi þær verið lesnar á þingi.
Bóndi má eigi án saraþykkis konu sinnar skuidbinda féiagsbúið með loforðum um gjafir eða gefa úr þvi svo, að þaðáeinu ári fari frara úr 5 hundruðustu
af skuldlausri eign búsins við næstu árslok á undan.
Breyti hann gegn þessu
á hún rétt á skaðabótum af séreign hans eða af hans hluta félagsbúsins, þá er
þvi verður skift. Krafa til skaðabóta af séreign bónda skal þó hafin með lögsókn eða áskilin með notarialsvarkröfu á hendur honura innan árs frá þvi er
koi-an fékk vitneskju um þau atvik, er hún byggir á kröfu sfna, og innan mánaðar eftir að búið er tekið til skifta, sé krafa gjörð til skaðabóta úr hluta hans
af félagsbúinu.
Þegar svo stendur á, eins og segir i fyrsta kafla greinar þessarar, getur konan f stað þess að rifta ráðstöfuninni krafist skaðabóta af séreign bónda
sins eða hluta hans af félagsbúinu á sama hátt og segir i öðrum kafia greinarinnar.
12. gr. Skuldbindingar, er kona hefur gengist undir eða þakað sér áður
en hún giftist, hvila og á raanni hennar, neraa annað sé um samið i kaupmála,
er þau hafa gjört fyrir hjúskap sinn og látið þinglýsa.
13. gr. Ráðstafanir þær, er kona giörir með samþykki og vitund bónda
sins, eða til sameiginiegs gagns og sakir óhjákvæmilegra nauðsynja, skuldbinda
téiagsbúið.
Ef gift kona verður skaðabótaskyid án þess að það stafi af samningi, eða
baki hún sér gjöld fyrir hegningarvert athæfi, raá ganga að félagsbúinu til greiðslu
nefndra gjalda, en bóndi hefir rétt til að fá þau endurgoldin af séreign konu sinnar, atvinnuarði hennar (sbr. 26. gr.) eða af hluta heunar af félagsbúinu, þegar
þvi verður skift.
Ef kona bakar sér aðrar skuldbindingar i bjúskap sinum, verður til fulln38*
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ustugjörðar á þeim eigi gengið að öðru en séreign hennar eða atvinnuarði (sbr
26. gr.) eða að hennar hluta af félagsbúinu, hvort sem þvi er skift eða hún situr í óskiftu búi.
14. gr. Nú er bóndi sviftur fjárforráðum og hefur þá fullveðja kona
hans forráð félagsbúsins með fjárráðamanni bóndans.
15. gr. Þá er kona tekst á hendur að svara ein eða með manni slnura
til skulda hans eða skuldbindinga, hvort sem það er með ábyrgð, víxilábeking eður
framsali að skaðlausu eður því um liku, eður skuldbinding þessi kemur fram á
annan hátt, svo sem með veðsetning á séreignum hennar fyrir skuldum hans,
en álíta verður, að skuldbindingin í raun og veru miði að hinu sama, þá eru
þessar ráðstafanir ógildar, nema þær séu samþyktar af amtmanni.
Hið sama er um ráðstafanir, er hún með þeim afsaiar sér trygging,
er hún á i eigum bónda sins eða félagsbúsins.
16. gr. Nú hefur bóndi bakað félagsbúinu þess háttar gjöld, er ræðir
um i öðrum kafla 13. greinar, og á þá kona hans rétt á að fá þau endurgoldin
af séreign hans, eða af hluta hans af féiagsbúinu, þá er þvf verður skift.
III. þáttur.
Séreign og gjafir hjóna á millum.
17. gr. I séreign hvors hjóna eru ekki að eins persónuleg réttindi, þótt þau
kunni að vera arðsöm, svo sem rithöfundarréttur og sams konar réttindí, heldur og verðmæt réttindi, er eigi verða frá skilin þeim, er þeirra nýtur, svo sem
eftirlaun, lifeyrir, forlagseyrir, framfærsluréttur, innstæðuréttindi, óafhendanlegur
afhotaréttur, þar i talinn ábúðarréttur, atvinnuréttindi, persónulfeg einkaréttindi
og þvi um likt.
Arður af þessum réttindum, sem fellur til í hjónabandinu,
rennur þó inn í félagsbúið, nema öðru vfsi sé ákveðið f lögum, kaupmála eða
með annari lögmætri ráðstöfun.
18. gr. Það verður og séreign, þótt eigi sé það ákveðið í kaupmálanum, er
annaðhvort hjóna hefir eignast eða sfðar eignast að erfð, þó lögarfur þess sé,
eða að gjöf, ef og að svo miklu leyti, sem svo hefir verið ákveðið at arfleifanda
eða gefanda. Eigi má í kanpmála gjöra breyting á ákvæðum gefanda eða arfleifanda i þessa átt.
19. gr. Auk þess, sem talið er i 17. og 18. gr., er alt það séreign, sem ákveðíð er löglega í kaupmála að svo skuli vera.
20. gr. Hvort hjóna hefir umráð yflr séreign sinni, nema hún sé með
kaupmála eður með öðru lögmætu ákvæði, svo sem af hálfu arfleifanda eða gefanda, ffengin i hendur sérstökum fjárráðamönnum.
í kaupmála má ákveða, að konan megi eigi, þótt fuliveðja sé, ráða yfir
séreign sinni, nema með samþykki bónda síns eða tilsjónarmanns.
21. gr. Arður af séreign eftir kaupmála og andvirði hans skal séreign
vera, nema annað sé ákveðið i kaupmálanum
Það sem útvegað er tyrir muni, sera i séreign eru, eða gengur til að bæta
þá eða auka, skal og séreign vera, nema annað sé ákveðið í kaupraáia; en ef
varið er til þessa fé úr féiagsbúi eður af séreign hins hjóna, má heimta endyr-
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gjald fyrir það af séreign þess hjóna, er i hlut A, eður af hluta þess f féiagsbúinu, þá er því verður skifL
22. gr. Et kostnaður til heimilisþarfa (þar með talinhúsaleiga) og til viðurvtsjá og upþeldis barnanna getur eigi greiðst af félagsbúinu, er hvort hjóna af
siani hálfu skylt til aft leggja frana fó tíl gjalda þessara af séreígn sinni, meðan hún vihst til. Geti hjónin ekki komið sér saman, ákveður amtnmður, hve
mikið þau skuli leggja til.
23. gr. Skuldir, er hvíla á öðru hvoru hjóna, þá er þau giftast, skal
greiða af séreign þess, ef nokkur er og meðan endist, nema annað sé ákveðið i
kauprhála, Hafi þessar skuldir verið greiddar af félagsbúinu eða séreign hins
hjóna, má krefjast endurgjalds af séreign þess, er i hlut á, eður ef þörf gerist
af hluta þess úr félagsbúinu, þá er skifti fara fram.
24. gr. Til þess að gjafir railli hjóna i hjúskap þeirra séu giidar, skal
um þær gerður kaupmáli, nema svo sé, að gefnir séu munir til persónulegra
nota, sem eigi séu meira verðir en svo, að samsvari efiiahag gefanda, eða sé gjöf,
lifeyrir eða forlagseyrir eða þess konar framfærshieyrir af hendi bónda fyrir konu
sina.
Til gjafa teljast og afsöl þau, er getur um í öðrum kafla 28. greinar i
lögum nr. 7, 13. april 1894; en þá er gefandi skyldur til að greiða það aflut, er gjafarþegi heflr af hendi int.
Það, sem segir 1 þessari grein, gildir og þá er gjöfin er gefin einhverjum öðrum, en hann afsalar hana siðan hinu hjóna, ef álfta roá, aðþad sé aðeins
gert til þess að fara kringum lögin.
25. gr. Ákvæðin um ógilding ráðstafana í 4. kapftula laga nr. 7, 13. apríl
1894 eiga og við um ráðstafanir hjóna á railli, hvort sem þau bafa félagsbú eður
ekki.
IV. þáttur.
Um umráð giftrar konu yfir aflafé hennar af sjálfstæðri atvinnu.
26. gr. Nú rekur gift kona sjálfstæða atvinnu, sem eigi aðallega er stofnuð
né henni viðhaldið með fé bóndahennar eða félagsbúsins, og. hefir hún þá, meðan hún lifir, ein og án saraþykkis bónda sins eða fjárráðamanns, umráð yfir arði
þeirrar atvinnu, og yfir því, er sannað verður, að hún hafi aflað sér fyrir atvinnu-arð siun. Meðan hún lifir, má eigi taka fé þetta til lúkningar skuldum
þeim, sem bóndi hennar hefir stofnað, nema samþykki hennar komi til.
V. þáttur.
Um rétt hjóna til að slita fjárfélagi.
27. gr. Nú hefir bóndi eytt mjög eigum félagsbúsins, án þess það verði
réttlætt nægilega fyrir sérstök atvik, eða gefið fulla ástæðu til þess aðóttast megi, að
hann muni fara illa með yfirráð sín, yfir félagsbúinu, og getur kona hans þá
krafist þess, að fjártólaginu sé slitið, og að full séreign komist á.
28. gr. Þá er kona vill neyta þessa réttar, skal hún senda amtmanni skrifloga beiðni um það; rannsakar hann málið, og gefur bónda tækifæri tíl að láta
uppiakoðun sina og leggur siðan úrskurðáþað; úrskurðí hans raá sfcjóta til landí-
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höfðingja; þegar það er gjört, getur skiftaréttur, ef konan æskir þess, gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess, að varðveita eigur búsins, einkum á þann hátt, er
segir í 2. og 3. lið 57. gr. skiftalaganna.
29. gr. Nú slítur bóndi ólöglega samvistum við konu slna, eða sé félagsbú
þeirra tekið til gjaldþrotaskifta að honum lifanda, og getur kona hans þá krafist
þess, að ijárfélagi þeirra sé slitið. Beiðni um þetta sendir hún til aratraanns, og
skal beiðnin tekin til greina. Ef kona slitur ólöglega samvistum við bónda sinn(
hefur hann og hinn saraa rétt til þess, að fá fjárfélagi þeirra slitið.
30. gr. Þá er tekin hefir verið til greina beiðni annarshvors hjóna ura,
að fjárfélagi þeirra skuli slitið, getur hvort um sig krafíst þess, að félagsbúið sé
tekið til skifta á þann hátt, er segir í 6. kapitula skiftalaganna.
Urskurður um, að fjárfélagi hjóna skuli slitið, gildir fyrir þau’ sjálf frá
þvi, er beiðnin um það kom til yfirvaldsins, en fyrir aðra frá þvi er úrskurðurinn er þinglesinn á varnarþingi bónda hér á landi, eða, sé hann farinn
úr landi, þá á varnarþingi því, er hann átti síðast hér, og fer um verkanir þing
lýsingarinnar eins og segir um þinglýsingu á kaupmála í 5. gr. laga þessara.
2. og 3. ákvæði 67. gr. i skiftalögunum koma þvf eigi til greina við þau
skifti, er hér ræðir um.
31. gr. Þegar það hefir verið löglega ákveðið í kaupmála, aö fjárfélagi
hjóna skuli slitið, geta þau og hvort um sig krafist þess, að skifti skuli firam
fara á félagsbúinu á þann hátt, er segir i 6. kapltula skiftalaganna, án þess þó
nein breyting verði á gildi kaupmálans gagnvart öðrum eftir 5. gr. þessara laga,
og þannig án þess, að 2. og 3. ákvæðið í 67. gr. skiftalaganna komi til greina
við þau skifti.
VI. þáttur.
Hvenær dæma skal um kaupmála eftir útlendura lögura.
32. gr. Fyrirmæli laga þessara náog til þeirra kaupmála, sera gjörðir eru erlendis, ef bóndinn á lögheimili hér á landi, en uin rayndugleika konunnar til aö
gjöra kaupmálann fer þó eftir lögum lands þess, þar er hún á heimili. —
Nú er kaupmáli gjörður af manni, er eigi er búsettur hér á landi, og
sé kaupmálinn gildur eftir lögum lands þess, þar sem maðurinn á heimili, og er
málinn þá, að því er fjármál hjónanna snertir, gildur hér á landi fyrir hjónin
sjálf og erfingja þeirra, ef hann ákveður ekkert, er kemur I bága við lög þessi,
svo og gagnvart öðrum, ef gætt er alls þess, er segir í 6.—8. gr. laga þessara,
svo fljótt sem auðið er eftir að bóndinn er fluttur hingað búferlum. —
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1900.

Ed.

i82.

Frumvarp

til laga um aðfiutningsgjald á tóbaki (eins og það var samþykt við 3. umr. f Nd.)
i. grein.
Af allskonar tóbaki, hvort heldur reyktóbaki, munntóbaki (rullu) eða neftóbaki (rjóli), skal gjalda toll i landssjóð, 6o aura af hvetju pundi. Af hverjum too
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vindium eða minna skulu goldnar 2 krónur. Afhverjum hundrað vindlingum (sigarettum) eða minna 1 króna.
Tóbaksblðð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalds og notuð til fjárböðunar, eru undanþegin aðflutningsgjaldi.
Gjaldheimtumenn fá 2 af hundraði i innheimtulaun.
2. grein.
Á vöruskrám skal tilgreint, hvers konar og hve mikið tóbak sé flutt með
hverju skipi, og skal auk þess hver sá, sem fær flutt tóbak frá útlöndum, skyldur
til upp á æru og samvizku að segja til, hvort og hve mikið af tóbaki eða vindlum
hann hefur fengið frá útlöndum með hverri ferð, og skal hann jafnframt greiða
aðflutningsgjaldið.
3- grein.
Verði nokkur uppvis að þvf, að hafa leynt sannleikanum í þessu efni, skal
hann sæta sektum frá 200 til 2000 króna.
þeim, sem fyrstur með sannindum ljóstrar upp broti gegn þessum lögum,
skal greitt alt að helmingi af upphæð sektarinnar, verði sakbomingur uppvís að
brotinu. Hinn hluti sektarinnar renni í landssjóð.
4. grein.
Lög II. febr. 1876 um aðflutningsgjald á tóbaki, og lög nr. 11, 9. ágúst
1889, um breyting á lögum 11. febr. 1876 um aðflutningsgjald á tóbaki eru hér
með úr lögum numin.
6. grein.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, er skýrt er frá staðfesting þeirra i B-deild
Stjórnartiðindanna.

Ed.
183. Frumvarp
til laga um lögaldur (eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.)
Hver karlmaður, og hver ógiftur kvennmaður, verður fjár sins ráðandi
með tilsjónarrnanni 16 ára, en fullráður fjár sins 21 árs, og getur þá og tekið
að sér ábyrgð i fjármálum, svo að gild sé.
Ed.
i84. Frumvarp
til laga um aðflutningsgjald á kynjalyfum (arcana).
(Eins og það var samþykt við 3. umr. í neðri deild).
1. gr. Af kynjalyfum alls konar skal greiða aðflutningsgjald i landssjóð.
Af fljótandi kynjalyfum er aðflutningsgjaldið 1 kr. á hveijum pela eða minni
ilátum. Að sama skapi skal aðflutningsgjald greiða, sé lyfið flutt i stærri flátum,
og reiknast þá hver hluti úr pela sem heill peli væri.
Af öllum öðrum kynjalyfum, hvort heldur pað eru hlutir, plástrar, pilliir
eða smyrsli eða annað þvi likt, skal aðflutningsgjald greiða, er sé jafnt útsöluverði
þeirra hér á landi, að aðflutningsgjaldinu undanskildu.
Gjaldheimtumenn fá 2 af hundraði i innheimtulaun.
2. gr. Á vöruskrám skal tilgreint, hvers konar kynjalyf og hve mikið af
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þeira sé flutt raeð hverju akipi, qg skal auk þese hver sá, sem fær flutt kynjalyí
frá útlöndum, skyldur að segja til upp á æru og samvizku, hvort hann hafi fqngið.
kynjalyf frA útlöndum og hvað mikið með hverri ferð, og skal hann um leið greiða
aðflutningsgjaldið.
Nú er kynjalyf þess eðlis, að aðflutningsgjaldið er miðað við útsöluverð
þess hér á landi, og skal þá sá, er aðflutt fær, skyldur til að segja til, uppá æru
og samvizku, hvort, ag með hvaða verði hann ætli sér að selja það hér á landi.
Sé kynjaly flð flutt án þess, að það verði haft til sölu hér á landi, skal aðflutningsgjakflð vera y8 hærra en innkaupsverð.
3. gr. Nú verður ágreiningur um, hvort lyf eða hlutur, sem fluttur er frá
útlöndum, heyrir til flokks þeirra lyfja, sem nefnd eru kynjalyf, eða ekki, og er
þá rétt að héraðslæknir sá, er f hlut á, skeri úr. Skjóta mega málsaðilar úrskurði
héraðslaeknis undir dóm landlæknis.
4. gr. Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100—1000 kr. — þeim,
er fyrstur Ijóstrar upp broti, skal greiddur helmingur sektar.innar, verði hinn sakfeldi uppvfs. Hinn hluti sektarinnar renni f landssjóð.
5. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. nóvember 1899.
Nd.
185. Frumvarp
til laga um stofnun Ræktunarsjóðs íslands (eins og pað var sampykt við 2. umr. í Nd.).
1. gr. Af andrirði seldra þjóðjarða skal stofna sjóð, er nefnist Ræktunarsjóður
íslaijds.
2. gr. Stoínfé sjóðsins er andvirði pjóðjarða peirra, er seldar hafa verið frá árelokum
1883 til ársloka 1898, bæði það, sem greitt hefir verið í viðlagasjóð, og það, sem stendur
óborgað hjá kaupendum jarðanna. Sá hluti, er runnið hefir í viðlagasjóð, skal út lagður
f skuldabréfum sveitarfélaga fyrir jarðabótalánum, að pví leyti sem pau hrökkva.
3. gr. Tilgangur sjóðsins er að efla ræktun landsins. Stofnféð má aldrei skerða,
en pví skal varið tíl lánveitínga til jarðabóta og annara framkvæmda, er að jarðrækt lúta.
Vöxtnnum má verjatil verðlauna fyrir frábæran dugnað f jarðabótnm, að þvf leyti sem
þeim er eigi vatíð til að anka stofnfé sjóðsins.
4. gr. Landsstjórnin hefir á hendi stjórn sjóðsins og semur Bkipntagssterá fyrir
bann og reglugjörð um lánveitingar og úthlutun verðlauna, eftir tillögum Búnaðarfélags
íslands. Skipulagsskráin skal staðfest af konungi.

Nd.
186. BreytíagartálJbSigur
viö frv. til fjárlaga fyrir árin L9OO og 1901.
Frá fjáriagaBefndinni.

I.
'k Vúð 2. g».

2.

2. — 2. —

3.

3. — 2. —

8.

Fyrir:
k«mi:
Fyrir:
komi:
Fyrir.-

5ö©0
6000
13000
13600
45000

Tekjukafliftii.
-- 5500 — 11000
—
6000 — 12000
— 13000 — 26000
— 13500 — 2?060t
— 45000 — 90000
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komi:
9. Fyrir:
komi:
5. — 2. — 10. Fyrir:
komi:
6. — 2. — 11. Fyrir:
komi:
7. Fyrsta greiu breytist

4.

8. Við
9. —

10. _
11. —
12. —

13. —
14.

46000 — 46000 — 92000
135000 — 135000 — 270000
125000 — 125000 — 250000
75000 — 75000 - 150030
70000 — 70000 — 140000
175000 — 175000 — 350000
180000 — 180000 — 360000
eftir þvi, sem atkæðagreiðslan fellur.
II. Gjaldakaflinn.
10. gr. A. 2.
Fyrir: 4400 — 4400 — 8800
komi: 4000 — 4000 — 8000
10.-------- 3.
eftir b. (nýr liður, er verður c.):
Handa föstum aðstoðarmanni, er landshöfðingi skipar
1000 (innanstriks).
10.-------- 3.
c. sem verður d. Skrifstofukostnaður 300 (innanstriks).
10. — B. 3. c. Fyrir: 1900
komi: 1600
10. — C. 4. c. Orðist svo:
Til búnaðarfélags íslands 8000
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að félagið verji
af bonum alt að 3000 kr. f. á. og 2000 s. á. til að útvega mann frá Danmörku, er hafi fullkomna knnnáttu
og góða æflngu í mjólkurmeðferð samkvæmt þvi, sem
gerist á góðum mjólkursamlagsbúum í Danmörku.
Maður þessi sé ráðinn til 2 eða 4 ára, til þess að kenna
á góðu mjólkurbúi í landinu, helzt á Hvanneyrarskóla,
tilbúning osta og smjörs með þeim áhöldura og aðferðum, sem hægt er að koraa við á hinum stærri sveitabúum hér á landi, og fari kenslan fram kostnaðarlaust
fyrir nemendur.
10. — C. 4. d, orðist svo:
Styrkur til útgáfu búnaðarrits 20 kr. fyrir örkina.
eftir 5. nýr liður, hinn 6.
10. — C.
Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda dýralækningar i Vesturamtinu 300 — 300 — 600
10. gr. C. 6. b Fyrir: 150
komi: 100
11. A eftir tölul. 2. komi nýr 3. liður:
Styrkur til Guðmundar læknis Hannessonar til að launa
aðstoðarlækni á Akureyri 800 — 800 — 1600
11. — 6. e.
Fyrir: 4600
komi: 3500
11. —
Eftir 8. tölul. nýr liður:

— 2. —

—

15. Við
16. —

17. —
18. —

39
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19. við

20. —

21. —
22. —
23. —

24. 25. -

26. —
27. 28. —

29. -

3Ó. —
31. —

32. —

33. —
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Styrkur til að gefa út nýja liósmóðurfræði 25 kr. fyrir
örk, alt að 500
11. gr. nýr töluliður:
Styrkur til útbúnings og áhalda handa sjúkrahusinu á Seyðisfirði 4000 kr. (fyrra árið).
— — nýr töluliður:
Til sjúkrahússbyggingar á Patreksfirði annað árið alt að 3000
kr. Veitist með því skilyrði, að helraingi hærri upphæð verði
veitt til fyrirtækisins annarsstaðar frá.
12. — A. 3. f. Fyrir »1. bréfberi* komi »til bréfaburðar*.
— — A. 4. Fyrir »1000« komi »500«.
— — B. Eftir 5. nýr liður:
Styrkur til ísafjarðarsýslu til að gera veg yfir Breiðadals
heiði alt að 2500 kr. Veitist með þvi skilyrði, að sýslubúar
leggi fram að minsta kosti jafnmikla upphæð.
C. 2. b. Liðurinn falli burtu og c. verður b.
C. 2. Fyrsta grein athugasemdamia orðist svo:
Áætlun um ferðirnar undir staflið d. samþykkir landshöfðingi eftir að hafa fengið tiflögur hlutaðeigandi bæjarstjórnar og sýslunefnda.
— — — - Upphaf næstu gr. aths. verður:
Styrkurinh undir stafl. a. og b. o. s. frv.
— -------— Þriðja gr. aths. falli burtu.
— — — Nýr liður eftir 2.
Styrkur til að bæta innsigling og skipalægi á Stokkseyri alt
að 5000.
Véitíst með þvf skilyrði, að annarsstaðar að fáist
að minsta kosti jafnmikil upphæð til fyrirtækisins, og að verkfræðingur telji verkið vél af hendi leyst.
— — C. nýr liður:
Styrkur til að bæta lendíng í Þorlákshöfn alt að 400 kr.
Veitist með því skilyrði, að sýslunefnd Árnessýslu verji áð
minsta kosti jafnmikilli upphæð til fyrirtækisins, og að verkið
verði, að áliti verkfræðings, vel af hendi leyst.
— — D. Aths. falli burtu.
Í3. — A. Nýr liður eftir 7. lið.
Til að endurreisa 2’/» fallin prestinötukú&ildi á LaUgarbrekku
í Nesþingum og sera uþpbót til síra Helga Árnasonar fyrir
préstsmötumissi 300 kr., gegn þvi, að jörðin LaUgarbrekka
méð hjáleigunum Holfi og Hóli verði afsöluð landsjóði til
eignar.
13. — A. nýr liður næst á eftir:
Styrkur til síra Grisla KjártansSonar fyrir flutning og bygging staðarbúsa á Felli i Mýrdal, 600 kr.
— — B. I. 8. Liðurinn falli burtu.
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34. _
-------II. b. 2. Fyrir: 150—150, komi: 200—200.
35. við 13. gr. B. III. c. 3. Fyrir: 5422,65
komi: 3200,00.
36.
Fyrir: 1850
komi: 1800.
37.
eftir 4. komi nýr liður:
Uppbót til Bjarna tiipakennara Jónssonar auk venjulegrar timakensluborgunar 500 —500.
38. við 13. gr. B. V. b. 2. Fyrir: 1100—300
komi: 800 —200.
—
—
4.
Fyrir:
600—500
39. -------komi:
500—400.
— — - 5. Falli burtu.
40. ------— VI. a.
eftir 4. tölul. komi nýr liður:
41. ------Styrkur til frú Guðlaugar Wíum til að halda kvennaskóla á Seyði8firði: 500 — 500.
— eftir VII. komi nýr liður VIII.
42. ------Styrkur til Stefáns Eirfkssonar til að halda uppi kenslu f teikning og tréskurði í Reykjavik: 600— 600.
3. a. Fyrir: 1200—1200
43. —------- C
komi: 1000— 800.
- b. Stafl. falli burtu.
44.
45. _ —-------4. a. Fyrir: 1500—1500
komi: 2000—2000.
46. _ -- --------- --- b. Stafl. þessi falli burtu.
Aths. orðist svo: 500 kr. af styrk þessum veitast með
47.
því skiiyrði að Bókmentaféiagið gefi út o. s. frv.
Liðurinn orðist svo:
48.----------------- 12
Styrkur til tveggja manna til að nema dýralækningar 600 til hvors — 1200—1200.
-------13. Liðurinn faili burtu.
49.
-----------Komi nýr liður:
50Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til að haida
áfram að rannsaka og rita um sögu íslands og til að
halda alþýðul. fyrirlestra um efni úr íslandssögu 600—
600.
Eftir 17. komi nýr iiður:
51. — —------Til skólakennara Geirs Zoéga til þess að semja islenzkenska orðabók 500—500.
Fyrir:
2000—2000
.
62. við 13. gr. C. 19.
korpi: 1000—1000.
orðin: »og til visindaiðk»pa« falli burtu.
53.
Eftir 19. koini ,nýr liður:
54.
Styrkur til Stefáns kennara Stefánssonar tii að rannsaka fóður og beitijprtir 1000—1000.
3g*

3o8
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55. — ------------ 20.
56. —
57. -

58. —
59. —
60. —
61. —

Fyrir: 600—600
komi: 1000.
Fyrir: 600—600
------------ 21.
komi: 1000.
— — —
Eftir 21. komi nýr liður
Styrkur til cand. polyt. Sigurðar Péturssonar, til að
fara á Parísarsýninguna 1900 og rita uno hana fyrir
íslendinga: 2000.
—------- 22. Fyrir: 500- 500
komi: 600—600.
15. — Orðin: »Til ekkjufrúar Guðrúnar Guðjohnsen 300« falli burtu.
— — Á eftir orðunum: »fyrir hendi« komi: og skulu eftirlaunin vera
2000 kr. á ári; þó hætti o. s. frv.
Á eftir viðaukagreininni við 18 gr. komi:
Úr viðlagasjóði má verja alt að 20,000 kr. til lánveitinga til
stofnunar mjólkurbúum á Islandi. Búnaðarskólinn á Hvanneyri
situr fyrir alt að 5000 kr. af nefndu láni. Að öðru leyti skal
haga skiftingu lánsins svo, að allir fjórðungar landsins eigi
kost á lántöku til eins eða tveggja mjólkurbúa. Lán þessi veitist eftir raeðroælum frá Búnaðarfélagi Islands, og gegn ábyrgð
sýslufélaga. Þau ávaxtist með 3°/o árlega, sé afborgunarlaus
fyrsta árið, en greiðist síðan á 20 árura.

62. — Ný viðaukagrein þannig:
Úr viðlagasjóði má verja alt að 30,000 kr. til lánveitinga til
sveitarfélaga, þó ekki yflr 2000 kr. til hvers. Lán þessi ávaxtast með 3°/o árlega og sé afborgunarlaus fyrstu 5 árin, en borgist siðan á 15 árum. Lánum þessum sé ennfremur settir þessir
skilmálar:
1. Lánsféð veitist samkvæmt beiðni frá sveitarstjórn til landshöfðingja og eingöngu til jarðabóta, er sé sams konar og þær,
sem styrktar eru af landssjóði.
2. Þeir, sem lánin taka fyrir milligöngu sveitarfélaga, verji hver
um sig til jarðabóta fyrstu 5 árin, sem lánið stendur, auk lánsupphæðarinnar, x/s á móti henni. Dagsverk við jarðabætur
þessar skal metið 2 kr.
3. Jarðabæturnar sé samkvæmt vottorði skynbærra raanna, er
sýslunefnd kveður til að skoða þær, hyggilega stofnaðar og
vel unnar.
4. Landshöfðingja sé, eftir nánari fyrirmælum hans, send þau
skírteini, er hann álltur nauðsynleg til tryggingar því, að
framannefndum skilmálura sé fullnægt.
5. Sé einhverjum af skilmálum þessum ekki fullnægt, er lánið
þegar að sama skapi fallið 1 gjalddaga.
6. Lánbeiðslur sveitarstjórna sé komnar til landshöfðingja fyrir
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14 dag maímán. 1900, og veitist eigi neitt af lánum fyr
en eftir þann dag.
7. Lán til einstakra manna séu aldrei' lægri en 250 kr. til
hvers.
63. — Ný viðaukagrein þannig:
Úr viðlagasjóði má veita alt að 90,000 kr. lán til Reykjavikurkaupstaðar til hafskipabryggjugerðar. Lánið ávaxtist með
og endurborgist á 25 árum.
64. — Úr viðlagasjóði má veita alt að 5000 kr. lán til að koma á raúrsteins.
og þakhellugerð.
Öll þe8si lán veitist þó því að eins, að fé sé fyrir hendi f viðlagasjóði,
sem án megi vera.

Nd.

187. Skýrsla
um bænarskrár og önnur erindi, sem komið hafa til fjárlaganefndarinnar
i Nd. 1899.
1. Tilboð frá Torfa skólastjóra Bjarnasyni um sölu á búnaðarskólanum í Olafsdal.
2. Bænarskrá frá Magnúsi dýralækni Einarssyni um launahækkun.
3.
----- — Hólmgeiri Jenssyni á Vöðlum um styrk til dýralækninga
.....................................................Sbr. 10. gr. C.
4. Bænarskrá frá Jóni Helgasyni vitaverði við Skagatáarvita um launahækkun.
5.
----- — Tómasi lækni Helgasyni um styrk til eyrnalækninga o. fl.
6.
----- — yfirhjúkrunarkonu holdsveikraspítalans um launahækkun (300).
7.
----- — ráðskonu sama spftala um iaunahækkun.
8.
----- — landlækni J. Jónassen uin styrk til útgáfu
ljósmóðurfræði............................................................. Sbr.
11. gr. 8.
9. Beiðni um fjárveitingu til spítalans á Seyðisfirði .
.
. Sbr. 11. gr. 8.
10.
— —----- — sjúkrahússbyggingar á Patreksfirði. Sbr.
11. gr. 8.
11. Bænarskrá frá lækni holdsveikraspítalans um ferðastyrk til útlanda.
12.
----- — stjórn hússtjórnarskólans í Reykjavik um nýjan styrk.
13.
----um 10,000 króna fjárstyrk til umbóta á Stokkseyrarhöfn......................................................................Sbr. 12. gr. C.
14.
——
um alt að 8000 kr. styrk til að lengja bryggjuna á Blönduósi.
15.
----- frá sýslunefnd Kjósar og Gullbringusýslu um hlut af sektum
botnverpinga.
16.
----- — þingmönnum sömu sýslu um 20,000 kr. styrk til vegabóta.
17. Tilboð til alþingis um vagnferðir austur að Þjórsá og upp á Þingvöll.
18. Erindi frá Barðstrendingum um vegabætur á Þorskafjarðarheiði. Sbr. 12. gr. B
19.
— — sýslunefnd Arnessýslu um brúargjörð yfir Sogið.
20.
—
um gistihús handa ferðamönnum við Hellisheiðarveginn að Lækjarbotnum (2000 kr. styrk).
21.
— frá stórkaupmanni Thor E. Tulinfus um styrk til gufubátsferða.
22.
—
— stjórn félagsins »0. Wathnes Arvinger« um sama.

31 o
2$.
24.
25.
26.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46.
47.
48.
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— sýslunefndinni í Vestnr-ísafjarðarsýslu um styrk til vegar á
Breiðadalsheiði.....................................................Sbr. 12. gr. B
Bróf frá stiftsyfirvöldunum ,um að alþingi veiti styrk til ^andgræðslutilrauna
í Sauðlauksdal...................................................................... Sbr. 10. gr. C. 4.
Bænarskrá frá sira Helga Árnasyni i Ólafsvik ura uppbót fyrir tekjuiroissi.....................................................Sbr. 13. gr. A.
----- —
— Pétri Jónssvni á Kálfafellsstað um launaviðbót (200 kr.).
-----—
— Árna Þorsteinssyni á Kálfatjörn um uppgjöf á fjárgreiðslum.
----- —
— Gísla Kjartanssyni um styrk til húsabyggingar að
Pelli.....................................................Sbr. 13. gr. A.
——
— hinu íslenzka biflíufélagi um 1200 kr. ársstyrk til að vinna að
þýðingu gamla testamentisins.
Erindi frá stiftsyfirvöldunum um kirkjugarðsstæði í Reykjavik.
----- — sýslum. i Mýra- og Borgarfjarðarsýslu um 2400 kr. fjárveitingu
til að gjöra akfæran veg frá Akranesi á leið upp i Borgarfjörð.
Bænarskrá frá Jóni Sveinssyni trésmið um 765 kr. borgun frá landssjóði.
——
- Austur-Skaftfellingum um 5600 kr. fjárveitipgu til vegarins
frá Hólum að Höfn sbr. fjáraukaiög f. 1898 og ’99 3. gr.
----— stjórn kvennaskólans að Ytri Ey um 2,500 kr fjárveiting til
skólans............................................Sbr. 13 gr. B. VI. a. 2.
----— Guðlaugu Eirfksdóttur Wfum um styrk til skólahalds á
Seyðisfirði............................................sbr. 13. gr. B. VI. a.
----— skólastjóra Jóni A. Hjaltalin um 25,000 kr. til að reisa nýtt
skólahús á Akureyri.
----— mentaraálanefndinni um námsstyrk til kennaraefna.
----— cand. mag. Bjarna Jónssyni um launabót fyrir tímakenslu.................................................... Sbr. 13. gr. B. 3. a——
— Stefáni
tréskurðarraanni Eirikssyni
um
styrk
tfi
kenslu.....................................................Sbr. 13. gr. B. VIII.
Tillaga frá landbúnaðarnefndinni um styrk til kenslu í rajólkurmeðferð................................................................... Sbr. 10. gr. C. 4Bæuarskrá frá búnaðarfélagi íslands um 10,000 kr. árlegan styrk úr landssjóði............................................................. Sbr. 10. gr. C. 4----— Guðjóni Guðmundssyni um styrk til landbúpaðarnáms.
----— Magnúsi Stefánssyni búfræðing um alt að 1200 kr. styrk til
utanfarar.
Erindi frá Stúdentafélagiuu nm »kemisk Laboratorium*.
----— ÁrnesÍQgura um um styrk til að koma upp slátrunarhúsi.
Áskoiun frá náttúrufræðisíélaginu um að alþingi sjái náttúrugripasafninp
fyrir húsnæði.
Bænarskrá frá Stefáni kennara Stefánssyni um styrk til að raqnsaka fóðurog beitijurtir hér á landi................................ Sbr. 13. gr. ,C
----— Jóni Stefánssyni um 800 ,kr. styrk til að læra »Telegrafispil«.
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49.
50.
51.
52.

-----

3fi

— Jóh'anni pósti Jðnssyni um 600 kr. landssjóðsstyrk.
— Ólafi hafnsögumanni Teitssyni um ellístyrk.
— Jóhanni »skyttu« Halldórssyni um ellistyrk (300—400kr. i
eitt skifti).
— Lárusi Jóhannssyni um 500 kr. styrk til að kynna sér ttHarvinnu.

53.
54.
55.
56.
57.
Sft.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

-----

— hásetafélaginu »Báran« um 1500 kr. stvrk til kenslu í segfasaum.
----— Guðmundi Friðjónssyni á Sandi urn 600 kr. styrk til tfð
leggja stund á skáldsagnagjörð og ljóða.
----— Magnúsi organleikara Einarssyni um 400 kr. styrk til áð
kentía «orgelspil» og kirfcjusöng.
---- — Jul. Schau steinhöggvara um 2000 kr. styrk til að útvega
raarkað i útlöndum fyrir unnið grjót.
----— Markúsi Þorsteinssyni um 1200 kr. styrk til utanfarar.
ésfetíárskrá frá Stórstúku »GoodtempIara« um styrkhækkun (1400 kr. í stað
800).
----- — Bindindisfélaginu »Hvíta bandið< um 100 kr. styrk.
----— Bindisfélagasameiningu Norðurlands um 400 kr.styrk.
----- —
»Leikfélagi Reykjavíkur« um 1000 kr. styrk.
um styrk til »Leikfimis- og skotfélags Eskifjaiðar«.
----- frá
Éggert Levi um 600 kr. styrk tll að kynna sér slátrunaraðferð erlendis.
----- — Stefáni Sveinssyni um 1500 kr. styrk til að kynna sér aðferð við reykingar.
----— Öginuudi Sigurðssyni ura 1000 kr. styrk til að ferðast á
kennarfund 0. fl.
----- — skólakennara Geir T.Zoega um 500 kr. árlegan styrk til að
semja íslenzk-enska orðabók
. .
Sbr. 13. gr. C. 18.
----- ----Oddi prentara Björnssyni um alt að 1500 kr. styrk til að
gefa út lestrarbók fyrir alþýðu.
----- — Jóni Jónssyni sagnfræðingi um 1200 kr. styrk til að rannsaka og rita um sögu íslands
.
Sbr. 13. gr. C. 13.
----- — caud. polyt. Sigurði Péturssyni í Kaitpmannahötn um 2000
kr. styrk til að ferðast á Parísarsýninguna Sbr. 13. gr. C.
----- — Iðnaðarmannafélaginu í Reykjavík um aukinn styrk
...................................................................... Sbr. 13. gr. C.
----- — Bjarna Þorkelssyni í Olafsvikum 1000 kr. styrk til að læra
þilsfcipasmiði.
——
— Hdlga Péturssyni um 500—1000 kr. styrk til jarðfræðisrannsókná.
—— — Brynjólfi Þorlákssyni utn 1200 kr. styrk til sönglistarnáms.
----- — Haraldi Nfelssyni um 600 kr. styrk til hebreskunáras 0. fl.
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
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----- — sira Bjarna Þorsteinssyni um fjárstyrk til útgáfu hátiftasöngva.
——
— Benedikt Gröndal um framhald á styrk til visindalegra
starfa.
----— uppgjafapresti Pétri Guðmundssyni um eftirlaunahækkun.
----- — síra Brynjólfi Jónssyni á Ólafsvöllum um launaviðbót (200 kr.)
Tillaga
frá landbúnaftarnefudinni
um
lánveitingu til
sveitarfélaga............................................ Sbr. aths. við fjárlögin.
Skýrsla frá Jóni Ólafssyni um ritstörf hans síftan alþingi 1897 veitti honum styrk.
Bréf frá »Fyrdirektören« um vitabyggingar á Islandi.
Erindi frá bæjarfógetanum 1 Reykjavik um lán til hafskipabryggju. Sbr.aths.
—
— Birni kaupmanni Kristjánssyni um tigulsteinsgjörð.
Sbr. aths.
—
— D. Thomsen kaupmanni um vagnferðir milli Reykjavíkur og
Rauðalækjar.
—
— Þorsteini kaupmanni Jónssyni um lán til að kaupa fiskigufuskip.
—
— Mr. Howell um gistihús vift Geysi.

Nd.
188. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 5, 26. febr. 1898 um horfelli á
skepnum.
Frá Guðjóni Guðlaugssyni.
Við 1. gr.
í stað orðanna í upphafi greinarinnar: »Hreppsnefndir — — — þrjá«
komi: • »Hreppsnefndir skulu árlega á haustþingum annast um, að kosnir séu tveir
eða þrir« o. s. frv.

Nd.
189. Breytingartitlögur
við frumv. til laga um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl.
Flutningsmenn: Jón pórarinsson, Sigurður Gunnarsson, Valtýr Guðmundsson,
Björn Sigfússon, Skúli Thoroddsen, Jón Jónsson, þm. A.-Sk.
1. Við 5. grein. Orðin: f>ann hinn (i byrjun greinarinnar) falli burt.
2. Við 6. grein. Greinin orðist þannig:
pegar faðir óskilgetins barns hefur að lögum verið skyldaður
til að greiða meðlag með því, en menn vita eigi, hvar hann er
niður kominn, hefur móðir barnsins rétt til þess, ef þörf gerist
að krefjast fulltingis lögreglustjórnar til þess, að leita uppi verustað hans. Sama rétt hefur bæði sá, er á að annast framfærslu
óskilgetins bams, hvort heldur er eftir móður þess látna eða
burtfarna, eða af öðrum orsökum, og eins fátækrastjórnin, hafi
hún orðið að takast framfærslu þess á hendur.
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Nd.
190. Breytingartillaga
við frumv. til laga um friðun fugla og hreindýra. Flutningsm.: Jens Pálsson,
Þórður J. Thoroddsen, Jón Jónsson, þm. Eyf., Þorlákur Guðmundsson, Ólafur Briem,
Eiríkur Gíslason.
Við 1. gr. Fyrir »og rjúpur frá 1. marz« komi: og rjúpur frá 20 marz.
Nd.
191. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga 1900— 1901.
Flutningsm. Guðl. Guðmundsson.
Aftan við 3. gr. 1. bætist athugasemd innan striks:
Heimilt er stjórninni, án þess hækka þurfi jarðarafgjöldin, að verja alt
að helmingi afgjalda f hverju umboði um sig til þess að láta gjöra umbætur og
breytingar á leiguhúsum þjóðjarða, svo og til verðlauna til landseta á þjóðjörðum, er skara fram úr öðrum að jarðabótum á þeim. — Styrkurinn til húsabóta
sé bundinn þvi skilyrði, að leiguliðinn leggi fram í minsta lagi J/» kostnaðarins.
Nd.
192. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um eftirlaun, eins og það var samþ. við 2. umr. neðri
deild.
Flutning8menn: Þórður J. Thoroddsen, Jens Pálsson, Eiríkur Gislason, Halldór Danielsson, Þorlákur Guðmundsson, Þórður Guðmundsson.
Við 2. grein:
1. Fyrir »2500 kr.« komi: »3000 kr.«
2. Fyrir »l°/o« komi: »’/3o/o«.
Nd.
193. Prunavarp
til laga um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands (eins
og það var samþykt við eina umr. i Ed.).
Áður en hjónavigsla má fara frara, skal lýsa hjúskaparáformi hjónaefnanna af prédikunarstól við hámessu á sunnudegi i sóknarkirkju brúðarinnar að
minsta kosti 3 vikum fyrir vigsludag.
Undanþágu frá hjúskaparlýsingu má fá með konunglegu leyfisbréfi.
Gjaldið fyrir hjónavígslubréf skal eftirleiðis vera 15 krónur.

Nd.
194. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um friðun fugla og hreindýra.
Frá: Halldóri Danielssyni, Sighv. Árnasyni, Þórði Guðmundssyni,
Þórði J. Thoroddsen, Sk. Thoroddsen, Einari Jónssyni.
1. Við 1. gr. í stað orðanna: »Þó skulu álftir friðaðar frá 1. júní til 20. sept.«
komi: Þó skulu álftir friðaöar frá 15. maí til 20. sept.
40
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Nd.
19ð- Frumvarp
til laga um friðun fugla og hreindýra (eins og það var samþykt við 2. umr. i Nd.)
1. gr. Hér á landi skulu þessar fuglategundir friðaðar fyrir allri veiði á
hverjum tima árs sem er:
Kriur, snjótitlingar, þúfutitlingar, mariuerlur, steindeplar, þrestir, rindlar og auðnutitlingar; og allar aðrar fuglategundir, nema
ernir, valir, smirlar, hrafnar, kjóar, skúmar, veiðibjöllur, mávar, fiskiendur, himbrimar, lómar og bjargfugl, skulu friðaðar frá 1. april til 20. júli ár hvert; þó
skulu álftir friðaðar frá 1. júni til 20. september og rjúpur frá 1. marz til 31. ágúst,
lundi frá 10. mai til 20. júni, fýll frá 1. marz til 10. ágúst.
Net og skot má
eigi hafa við lunda- eða týlaveiði.
2. gr. Fyrir hvern fugl, sem friðlýstur er í lögum þessura, skal sá, er brot
legur verður, gjalda 50 aura sekt, er tvöfaldast fyrir hvert brot, alt að 16
krónum.
3. gr. Hreindýr skulu friðhelg vera frá 1. janúar til 1. ágúst ár hvert, og
varðar 5 króna sekt fyrir dýr hvert hið fyrsta sinn, ef drepið er.
Sektin tvöfaldast, ef oftar er brotið, alt að 80 krónum.
4. gr. Mál þau, er risa út aí brotum gegn þvi, sera fyrir er mælt ilögum
þessum, eru opinber lögreglumál. Rennur helmingur sektarfjárins í landssjóð,
en hinn helmingurinn ber uppljóstrarmanni.
5. gr. Lög nr. 6, 17. marz 1882 um friðun fugla og hreindýra, og lög nr.
33, 16. des. 1885 um breytingu á lögum 17. marz 1882 um friðun fugla og hrein
dýra skulu úr gildi numin.
Ennfremur skal sú ákvörðun i tilsk. um veiði á íslandi 20. júni 1849 §
7: »Hreini má og veiða og elta hvar sem er«, úr gildi numin.

Ed.
196. Frumvarp
til laga um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausamannsgjalds til prests og ljóstolls
og lausamannsgjalds til birkju. (Flutningsmenn: Sigurður Jensson og Sigurður Stefánsson).
1. gr. Dagsverk skal vinna hjá presti um túnaslátt, en hann fæðir gjaldanda.
Ef gjaldindi ekki vinnur dagsverkið, skal hann greiða presti pað eftir verðlagsskrá þeirri
er gildir á gjalddaga. Dagsverk eiga að vinna eða greiða: bændur, sem hafa bygging á
minst | hndr. í jörðu, sem metin er til dýrleika, tíundi þeir ekki futl 5 hndr. lausafjár,
húsmenn, þurrabúðarmenn, kaupstaðarborgarar og allir þeir, karlar og konur, sem eiga
heimili forstöðu að veita, ef ekki gjalda þeir offur; ennfremur lausamenn, séu þeir ekk
í skiftittund, og eins þó þeir ttundi ekkert, einhleypir húsmenn og húskonnr og vinnuhjú
ef þau tíunda 60 ál2. gr. Offur akal greiða hver húsbóndi eða sjálfstæður maður einhleypur, sem á
20 hndr. i fasteign eða lausafé eða hvorttveggja til samans; ennfremur hver húseigandi í
kaupstöðnm og verzlunarstöðum, séu þau að minsta kosti vin á 3000 kr., og ef þau eru
eigi notuð við ábúð á jörð þeirri, er metin sé til dýrleika; konunglegir embættismenn
og sýslunarmenn, er landshöfðingi skipar, kaupmenn, lyfsalar, bakarar, verzlunarstjórar
og verzlunarþjónar er hafa að minsta kosti 500 kr. í laun. Offrið er að minsta kosti 4
kr. og gjalddagi á þvt 14. maí ár hvert.
3. gr. Hver sá, sem hefir til afnota jörð eða jarðarhluta, sem metin er til dýr-
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leika, skal fóðra lamb fyrir prestinn; sömuleiðis hver sá, sem hefir grasnytjar af slægjulandi, er hann sjálfur á eða leigir, ef pað gefiir af sér að minsta kosti kýrfóður. Sé
lambið ekki fóðrað, skal lambsfóðrið goldið eftir verðlagsskrá og er gjalddagi á því 10.
mai ár hvert.
Nú hefir maðor tvær eða fleiri heilar jarðir til ábúðar eða afnota, og akal hann
þá fóðra jafnmörg lömb og ábúðarjarðir hans eru.
4. gr. Lansamenn og lausakonur greiða presti 50 aura gjald á ári, hvort sem
peir eiga að greiða dagsverk eða ekki. Gjalddagi á pessu gjaldi er 14. maí ár hvert.
5. gr. Heilan ljóstoll til kirkju gjaldi búaudi hver eða húsráðandi, sem heldur
bjú, hvort sem hann er karl, kvæntur eða ókvæntur, eða kona, gift eða ógift Hálfan
ljóstoll til kirkju gjaldi húsráðendur og húsmenn hjúalausir og ennfremur einhleypir
menn og vinnuhjú, sem tíunda 60 ál. eða meira. Hjú teljast börn yfir 18 ára aldur,
sem vinna hjá foreldrum sínum.
6. gr. Lausamenn og lausakonur greiði til kirkju 50 aura á ári.
7. gr. Gjalddagi á gjöldum peim, er talineru í 5. og6. gr., er31. desbr. árhvert.
8. gr. Akvæði pau í eldri lögum, er koma í bága við log pessi, eru numin
úr gildi.

Nd.
197. Viðaukatillögur
við frumv. til laga ura breytingu á lögum nr. 5, 26. febr. 1898 um horfelli á
skepnum. Flutningsm.: Guðjón Guðlaugsson, Eirlkur Gíslason, Sighv. Arnason,
Jón Jónsson, þm. Eyf., Sk. Thoroddsen, Einar Jónsson.
Aftan við 1. gr. bætist svo hljóðandi málsgrein:
Um kosningarrétt, kjörgengi og skyldu til þess að takast þenna starfa á
hendur gilda sömu ákvæði og um kosningar til hreppsnefnda.

Nd.
198. Frumvarp
til laga um meðgjöf með óskilgetnum börnum 0. fl.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. i nd.).
1. gr.
í yfirvaldsúrskurði þeira, er gjörir barnsföður að skyldu að greiða meðlag meö óskilgetnu barni sinu, eða þar sem meðlagsskyldan er staðfest, skulu
vera upplýsingar þær, er fyrir hendi eru, um aldur hans, fæðingarstað ogframfærslusveit.
2. gr.
Heimilt er móður óskilgetins barns að krefjast þess, að föður þess verð
gjört að skyldu að greiða að minsta kosti helming þess kostnaðar, er af barnsförunum leiddi fyrir hana, og ef þörf gjörist þröngvað til þess, svo sem heimilað er i lögum til greiðslu á meðgjöf með óskilgetnum börnum. Yfirvöldin tiltaka upphæð þessarar fjárreiðslu, og getur móðir barnsins heimt hana eftir
reglum þeim, er segir í 4. gr.
40*
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3. gr.
Nú deyr karlmaður og lætur eftir sig barn óskilgetið yngra en 16 ára,
og skal þá greiða af fjármunum dánarbúsins sem skuld, er komin sé í gjalddaga,
barnsfúlgu þá, er hinn dáni skyldi gjalda, svo framarlega sem beiðni um það
kemur til skiftaráðanda áður en skuldlýsingarfrestur (Proclama) er liðinn eða 6
mánuðir frá láti hans, hafi skuldlýsingarfrestur eigi boðaður verið.
Ef ekkja
barnsföður er á lífi, þá
skal eigi fé út leggja öðrum óskilgetnum
börnum hans en þeim, er fædd voru
fyrir hið síðasta hjónaband,
og skal þess gætt, að meðgjöf sú, er greidd er óskilgetnu barni til framfærslu,
nemi eigi meiru fé en þvi, er barnið skyldi í arf taka, ef skilgetið væri. Nú
situr ekkja barnsföður i óskiftu búi, og heldur hún þá áfram að greiða meðgjöf
þá, er á barnsföður hvíldi, að svo miklu leyti sem yfirvaldi þykir hæfa eftir
efnum hennar og með hliðsjón til fyrtéðra fyrirraæla, þó eigi lengur en þar til
barnið er orðið 14 vetra. Um barnsfúlgu, er greidd er af hendi í einu eftir lát
föðurins, skal fara sera um fé órayndugra, og skal til taka, á hvaða tima og
hverjum greiða skal meðlögin. Falli barnsfúlga niður að nokkru eða öllu, þá
skal fé það, er óeytt er þá er barnið deyr eða verður 16 ára, koma til skifta
meðal erfíngja.
4. gr.
Sé barnsfúlga, sem föður óskilgetins barns er skylt að borga samkvæmt
úrskurði amtmanns eða sættargjörð, staðfestri af honum, eigi greidd á réttum gjalddaga, og eigi móðir þess rétt til framfærslu hér á landi, þá er henni heimilt, ef
Bkilyrði þau eru fyrir hendi, er síðar getur um, að krefjast þess munnlega eða
bréflega af löggreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, er hún dvelur í, að rneðlagið, en eigi nema fyrir síðasta árið, verði greitt henni af sveitarfé, án þess það
verði talið henni veittur sveitarstyrkur. Beiðninni skal fylgja vottorð um það
frá sveitarstjórninni i dvalarsveit hennar, að hún sé eigi svo efnum búin eða hafl
þá atvinnu, að hún sé sjálf fær um að annast svo sem vera ber framfærslu barnsins og uppeldi, og ennfremur löglega birtur úrskurður amtmanns um barnsfúlguna, eða löglega birt sættargjörð, staðfest af honum, og lifsvottorð barnsins, og
skal hún jafnframt láta þær upplýsingar í té um dvalarsveit og framfærslusveit
barnsföður, er hún er fær um.
Nú þykir lögreglustjóra það líklegt, eftir að hann hefir rannsakað málið,
að barnsfaðir sé dáinn eða farinn úr landi, og visar hann þá beiðninni aftur. Að
öðrum kosti krefur hann barnsföður um meðlagið fyrir milligöngu dvalarsveitar
hans, ef kunnugt er þegar orðið um hana. Náist eigi borgun með þessu móti,
eða sé ókunnugt um dvalarsveit barnsföður, er dvalarsveit móður barnsins skyld
til þess, undireins og henni hefir verið gjört aðvart um þetta, að greiða henni
meðlagið fyrirfram, en lögreglustjóri gjörir jafnframt nauðsynlegar ráðstafanir til
þess að innheimta það. Þegar meðlagið er borgað af sveitarfé, skal afplánun
að lögum því að eins eiga sér stað, að framfærslusveit barnsföður beiðist þess.
Nú reynist meðlagið ófáanlegt, af því að barnsfaðir hefír eigi getað borgað, eða eigi hefír verið hægt að hafa upp á honum, og skal þá sveitarstjórninni
í þeirri sveit, sem greitt hefir meðlagið fyrir fram, þegar 1 stað skýrt frá þessu,
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og meðlagið skal síðan talið sveitarstyrkur til handa barnsföður frá þeirri sveit,
og fer um endurgjald A honum eftir ákvæðum fátækralaganna.
Nú hefir meðlagið hvorki verið innheimt né afplánað, fyrir því að eig
hefir orðið haft upp á barnsföður, eða hann hefir komist undan lagaaðförum, og
er þá sveit þeirri, er eigi hefir fengið styrk sinn endurgoldinn, heimilt, er hann
siðar keraur fram, að ganga að honum að lögum, ef eigi er um seinan, að því
er raeðlagið snertir, og ennfremur beita við hann lögum 4. nóvbr. 1887, um sveitarstyrk og fúlgu.
5. gr.
Þann hinn sama rétt, sem móðir ad óskilgetnu barni hefur eftir 3. og 4. gr.
laga þessara, hafa og þeir menn, er annast eiga framfærslu og uppeldi barnsins eftir roóðurina látna, burtfarna eður af öðrum lfkum orsökum, og enn fremur
fátækrastjórn, þá er hún hefur orðið að takast framfærslu þess á hendur.
Þá er móðir óskilgetins barns deyr, á faðir þess þvf að eins rétt á að
fá það til sín, til framfærslu og uppeldis, aö hann annaðhvort ættleiði það,
eður hann fái til þess leyfi amtmanns á þeim stað, er barnið er.
6- gr.
Þegar faðir óskilgetins barns hefuí að lögum verið skyldaður til að greiða
meðlag með því, en menn vita eigi, hvar hann er niður kominn, hefur bæði
móðir barnsins og sá er eftir hana látna, burtfarna eða af öðrum orsökum á að
annast ftamfærslu þess og uppeldi, svo og fátækrastjórnin, hafi hún orðið að
takast framfærslu þess á hendur, rétt til pess, ef þörf gjörist, að krefjast fulltingis lögreglustjórnar til þess að leita uppi verustað hans.
7. gr.
Lög þessi ÖðlaBt gildi 1. maí 1900, og falla þá úr gildi lög 24. janúar
1890, um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl. Þó koma ákvæði nefndra laga
til 'greina um meðlög þau, sem fallin eru í gjalddaga fyrir 1. mal 1900, ef beiðni
ura borgun á þeim er komin til dvalarsveitar eða framfærslusveitar barnsföður
fyrir nefndan dag.
Ed.
I99. Frumvarp
til laga um aðflutningsgiald af smjðrlíki (eins og það var samþykt við 3. umr.
f Nd).
1. gr. Af smjörlíki (Margarine), sem flutt er til íslands, skal greiða aðfiutningsgjald í landssjóð, i5 aura af hverju pundi.
2. gr. Um greiðslu gjaldsins og innheimtu, um tollskýrslur og um sektir gilda
öll hin sömu ákvæði og um aðflutning á kaffi og sykri, samkv. lögum
9. ágúst 1889.
3. gr. Mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið með samkvæmt þeim
reglum, sem gilda um opinber lögreglumál.
4. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1900.
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Nd.
200. Framvarp
til laga um breyting á lögum nr. 5, 26. febr. 1898 nm horfelli á skepnum (eins og pað
vsr sampykt við 2. umr. í nd.).
1. gr. Hreppsnefndir skula árlega á haustpingum annast um, að kosnir séu
tveir eða prír menn til þessað hafa eftirlit með fóðurbirgðum hreppsbúa og meðferð búpenings i hreppnum. það er skylda pessara manna. að leiðbeina hreppsbúum i öllu, er lýtur
að heyásetning og meðferð búpenings. Verði peir pess varir, að fénaður einhvers búanda
sé illa hirtur eða ætlað oflítið fóður eða húsrúm, skulu peir áminna pann, er f hlut á.
2. gr. Almennar skoðanir á fódurbirgðum, búpeningi og fénaðarhúsum, getur
h eppsnefnd fyrirskipað einu sinni eða tvisvar á hverjum vetri og skulu hinir kosnu
menn framkvæma pessar skoðanir.
Hafí hreppstjóri eða hreppsnefnd ástæðu til að ætla, að fénaði einhvers hreppsbúa sé horfellir búinn vegna fóðurskorsts, illrar hirðingar eða harðýðgi, pá skal hreppstjóci eða hreppsnefnd pegar í stað fyrirskipa skoðnn hjá pessum búanda, en skoðunarmenn skulu framkvæma hana svo fljótt, sem pví verður við komið, og senda hreppstjóra
skýrslu um skoðunina.
3. gr. Fyrir skoðunargjörðir pær, er um er rætt í lögum þessum, fá skoðunarmenn 2 kr. fyrir dag hvern, sem peir aru að skoðunargjörðinni. þóknun pessi greiðist
úr sveitarsjóði.
4. gr. Með lögum þessum er 2., 3., 4., 6, og 7. gr. í lögum nr. 5, 26. febr.
1898 feldar úr gildi.

Ed.
201. Frumvarp
til laga um breyting á lðgum 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla (einsogþað
var samþykt við 3. umr. f nd.).
Staðarsókn i Súgandafirði i Vestur-ísafjarðarprófastsdæmi skal vera Sérstakt prestakall. Brauði þessu leggjast 3oo kr. úr landssjóði.
Tillag þetta greiðist þvi að eins, að sérstakur prestur sé skipaður í prestakailið.
Nd.
202. Tillaga
til pingsályktunar um skilyrði fyiir landssjóðsstyrk til barnakenslu (eins og hún var
sampykt við fyrri umr. í nd.).
Alpingi ályktar, að skilyrðin fyrir styrkveitingu úr landssjóði til barnakenslu
skuli vera pessi:
I. Til barnaskóla, annarstaðar en í kaupstöðum.
1. Að kent sé auk krístindóms: móðnrmálið (lestur, réttritnn ogæfingar í pví, að setja
fram eigin hugsanir skriflega), skrift, reikningur, meginatriði landafræðinnar, einkum
íslands, og helztn grundvallaratriði náttúrufræðinnar, — aamkvæmt reglugjörð, er
Btiftsyfirvöldin sampykkja,
2. Að skólinn standi eigi skemur en 6 mánuði af árinu og að minsta kosti 12 nemendur njóti par tilsagnar allan kenslutímann og gangi undir árspróf í peim námsgreinum, sem skylt er að kenna samkvæmt reglugjörð skólans.
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3. Að skðlinn standi nndir stjórn þriggja manna nefndar, sem i sén sóknarpresturinn
og 2 menn, er hreppsnefndin kýs.
4. Að við prðf, sem haldið er við lok hvers kenslutimabils, sé, auk kennarans, viðstaddnr prðfdómandi, annaðhvort einn úr skólanefndinni, eða maður, sem hún kýg
til pe88S.
5. Að skðlinn njðti að minsta kosti jafnmikils styrks annarstaðar frá, og pess, er
honum er veittur úr landssjðði.
6. Að nauðsynlegustu kensluáhöld séu til við hvern skóla til afnota við kensluna, eftir
pvi, sem stifteyfirvöldin nánar ákveða.
Styrkbeiðsluin frá skðlunum skal jafnan fylgja nákvæm skýrela um síðasta ársprðf skðlans, kenslotilhögun, kensluáhöld og um ástand skólahússins, svo og endurrit af
siðasta árereikningi yfir tekjur skðlans og gjöld.
n. Til sveitakennara.
1. Að kennarinn sé ráðinn til starfa sins af hreppsnefndinni með ráði hlutaðeigandi
sðknarpresta, og hagi störfum sínum eftir pvi, sem sðknarpresti og hreppsnefnd
kemur saman um.
2. Að sveitirnar leggi fram fé til sveitakenslunnar, að minsta kosti til jafns við landssjððsstyrkinn, auk fæðis og húsnæðis handa kennaranum, pann tíma, sem kenslan
stendur yfir.
3. Að kent sé, auk kristindðms, að minsta kosti: mððurmálið, skrift og reikningnr.
4. TJmsðknarbréfum um styrk til sveitakenslu skal jafnan fylgja nákvæm skýrola um
kensluna (prðf, ef pað hefir verið haldið), tölu nemanda, hvað kent hafi verið og hve
lengi hver nemandi hafi notið tilsagnar, svo og vottorð hlutaðeigandi presto um framfarir þeirra.
Kennarar skulu ráðnir, hvort heldnr er til barnaskðla, eða sveitakenslu, með
skriflegum samningi og priggja mánaða uppsagnarfresti af beggja hálfu.
Nd.
203. Nefnðarálit
um athugasemdir yfirskoðunarmanna alþingis við landsreikningana 1896 og 1897.
I. Reikningurinn 1896.
Tekjubálkurinn.
Yfirskoðunarmenn finna að því, að reikningshaldarar, þrátt fyrir fyrirmæli reglugjörðar 13. febr. 1873, ð. gr., tilfæri stundum ranglcga, eða ekki nægilega sundurliðað, upp i hverjar tekjugreinar greiðslur i landssjóð af þeirra hendi
eigi að koma, og að sumir rcikningshaldarar fylgi ekki fyrirmælum 4. gr. sömu
reglugjörðar um að greiða tekjurnar í landssjóð jafnóðum og þær innheiratast.
Landshöfðingi hefir skýrt frá, að brýnt hafi verið fyrir innheimtumönnum landssjóðs, að gæta nákvæmlega téðra fýrirmæla í- reglugjörð 13. febr. 1873, og má
búast við, að gengið verði rikt eftir því framvegis.
Að öðru leyti skal það tekið fram, að þar sem yfirskoðunarmenn telja
greiðslur upp í tollgjöld úr Eyjafjarðarsýslu rangt til færðar, þá hefir slíkt ekki
átt sér stað, en þar á raóti mun athugasemdin eiga við ísafjarðarsýslu.
7. Ovissar tekjur.
2. Yfirskoðunarmenn taka það fram, að þegar reikningsábyrgðir og end-
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urgjaldsupphæðir eru greiddar með skuldajöfnuði, sé að eins nettó-upphæðin til
færð í jarðabókarsjóðsreikningnum, án þess hann beri með sér, hvað innborgað
er og hvað útborgað. Eftir svari landshöfðingja heflr það verið brýnt fyrir innheimtumönnum, að i hvert skifti, sem þeir greiða ábyrgðarupphæðir eða fá
greiddar endurgjaldsupphæðir eftir reikningsúrskurðum, beri þeim að skýra
landíógeta frá öllum sllkuni upphæðura, og ætti það þá ekki að koma fyrir, að
innborgunum og útborgunum sé blandað samau.
9. Viðlagasjóðurinn.
4. Siðan þjóðjarðasala hófst samkværat heimild i lögum 8. nóvbr. 1883,
hafa þjóðjarðir til 31. desbr. 1896 verið seldar fyrir samtals kr. 128054,25 og á
þeim 12 árum heflr arðberandi eign landsins minkað um kr. 108346,96. Ut af
þessu hafa yfírskoðunarmenn látið i ljósi, að eins og nú er hagað reikningshaldi
landssjóðsins, lendi andvirði seldra þjóðjarða fyr eða síðar í peningaforða landssjóðs, og þannig sé hætt við því, að arðberandi eign landsins veröi óafvitandi
eyðslufje. Til að koraa í veg fyrir þetta, leggja þeir til, að andvirði þjóðjarða
sé haldið sem sérstökum sjóði eða deild af viðlagasjóðnum, og sé alt féð á vöxtum, en ekki að eins sá hluti, er stendur inni óborgaður hjá jarðakaupendum.
Jafnvel þó þessi tillaga út af fyrir sig verði að álitast á góðum rökum bygð,
virðiöt hennar ekki framar þörf, raeð því þegar heflr verið borið upp á þingi
lagafrumvarp ura að gjöra fjársafn þetta að sjálfstæðum sjóði með sérstöku
augnamiði.
Gjaldabálkurinn.
13. Ýmisleg gjöld.
1. Til þess að gefa út landshagsskýrslur hefir verið varið um 1480 kr.
umfram fjárveitingu, og álíta yfirskoðunarmenn, að upphæð þessi þurfi að koma
til aukafjárveitingar. Þareð kostnaðaraukinn stafar at þvi, að á árinu hefir
verið gefið út meira en gjört var ráð fyrir, 37 arkir i stad 25, fær nefndin eigi
séð, að aukafjárveiting sé nauðsynleg.
2. Yfirskoðunarraonn halda því fram, að það hafi verið tilætluu aiþingis 1895, að landshagskýrslurnar væru gefnar út sem sjálfstætt rit, eu eigi sem
ein deild Stjórnartíðindanna. Þareð fjárveitingin til útgáfu skýrslnanna virðist
ekki benda á það, og breyting á tilhögun þeirri, sem uú er, sýnist þýðingarlftil,
finnur nefndin ekki ástæðu tii, að koma fram með tillögu þar að lútandi.
3. Upphæð sú, er varið hefir venð umfram fjárveitingu til viðhalds á
hiisuin og áhöldum vitans á Reykjanesi, kr. 423,61, er tekin i frumvarp til fjáraukalaga fyrir 1896 og 1897.
15. Útgjöld við póststjórnina.
1. Upphæðir þær, sem greiddar eru umfram fjárveitingu:
a. til bréfhirðingamanna.....................................................kr. 147,00
b. póstflutningur............................................................. — 985,59
eru teknar i frumvarp til fjáraukalaga fyrir 1896 og 1897.
2. Nefndin er yfirskoðunarmönnum samdóma um, að þaö sé skylda
póstskipanna að sækja og flytja i land póstinn á Vestraannaeyjum, eins og á
öðrum viðkomustöðum, og þvi sé rétt, að kostnaður við flutning þennan verði
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eigi framvegis borgaður úr póstsjóði, sbr. nefndarálit um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1894 og 1895, 4. gr. (sjá Alþingist. 1897 C. bls. 277).
•
16. Kostnaður til vegabóta.
2. Yfirskoðunarmenn leggja það tíl, að eftirleiðis ætti verkfræðingur
landsins að annast allar pantanir á vegabótaáhöldum fyrir landssjóðinn. Þareð
nefndin efast um, að það fyrirkoraulag yrði til neinna hagsmuna í framkvæmdinni, finnur hún ekki næga ástæðu til að bera upp tillögu i þessa átt.
20. Óviss útgjöld.
3. Fyrir niðurröðun sýsluskjala í landsskjalasafninu og skápa undir
þau hefir verið greitt kr. 85,30. Yfirskoðunarmenn halda því fram, að samkvæmt auglýsingu 3. apríl 1882 eigi landshöfðingjaritarinn að hafa á hendi niðurröðun skjalanna án sérstakrar þóknunar, og því eigi að falla burtu borgunin
fyrir það verk. Nefndin álitur rétt, að landritarinn geti fengið nauðsyniega aðstoð til að koma skjalasafninu í lag, án þess að þurfa sjálfur að borga kostnað
þann, er þar af leiðir.
II. Reikningurinnn 1897.
Tekjubálkurinn.
4. Tekjur af póstferðum.
Ágóði á verðmun á sterling 1 póstávísunum er samkvæmt póstreikningnura kr. 48, 71, en yfirskoðunarmenn telja ágóðann af hverju pundi 5 aura. samtals kr. 30,81.
Með þvi svo er ákveðið, að þegar póstávísanir eru keyptar á
póstbúsinu i Reykjavik, skuli eitt pund sterling gilda kr. 18,20, en aftur á móti
er þeirri reglu fylgt, þegar peningaskiftin eru gjörð upp við Bretland hið mikla,
að pundið jafngildi kr. 18,12, er ágóðinn 8 aurar á hverju pundi, og upphæðin
því rétt talin i póstreikningnum.
5. Afgjöld af jarðeignum landssjóðs.
3. Samkvæmt athugasemd yfirskoðunarmanna og bréfi hins umboðslega
endurskoðanda dags. 23. f. m. hefir verið felt um of úr eftirstöðvum af afgjöldum Arnarstapa- og Skógarstrandar-umboðs kr. 1,09, og ber þvi að færa upp
eftirstöðvarnar svo sem þessu svarar.
Gjaldabálkurinn.
11. Ýmisleg útgjöld.
2. Af landshagsskýrslum hafa á árinu verið útgefnar 43 arkir, í stað 25,
sem fé var veitt til í fjárlögunum. Yfirskoðunarmenn álíta, að leita þurfi aukafjárveitingar fyrir kostnaðinum við prentun og samning þeirra 18 arka, sem
urafram eru, kr. 2070,00. Nefndin verður að álita, að arkatalan í fjárlögunum
8é áætluð, með því landsstjórnin hafi eftir hlutarins eðli ekki að eins heimild til,
heldur sé það bein skylda, bennar að gefa út, svo fljótt sem unt er, allar þær
landshagsskýrslur, sem á annað borð eiga að prentast.
2. Urafram fjárveitingu hefir verið varið til að byggja vita á Skagatá
og Gróttu kr. 1448,31, og leggur nefndin til, að upphæð þessi verði tekin i frumvarp til fjáraukalaga fyrir 1896 og 1897.
12.
Útgjöld við póststjórnina.
1. Upphæðir þær, sem greiddar eru umfram fjárveitingu:
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a.
b.
c.
d.
eru teknar i

til bréfhirðingamanna
.
.
.
. kr.
JO7,Ó0
póstflutningur................................................—
5543,12
fyrir prentun................................................ —
208,06
til áhalda........................................................ —
338,48
frumvarp til fjáraukalaga iyrir 1896 og 1897.
13. Kostnaður til vegabóta.
1. Upphæðir, sem greiddar eru umfram fjárveitingu:
a, til flutningabrauta............................................kr. 5550,42
b, — þjóðvega.................................................... - 2548,42
eru teknar i frumvarp til fjáraukalaga fyrir 1896 og 1897.
Sömuleiðis leggur
nefndin til, að í trumvarpið sé tekin umframgreiðsla til fjallvega kr. 61,20.
14. Prestaskólinn.
Umframgreiðslan til ýmislegra útgjalda við prestaskólann, kr. 280,52, er
tekin i frumvarp til fjáraukalaga fyrir 1896 og 1897.
18. Óviss útgjöld.
2. Yflrskoðunarmenn álita, að styrkur veittur 2 stúlkum til að læra að
verða hjúkrunarkonur, kr. 90,00, þurfl að koma til aukafjárveitingar, en nefndin telur það óþarft, með tilliti til þess, að gjaldliðurinn i heild sinni ter ekki
fram yfir fjárveitiugu.
19. Fjárgreiðslur samkvæmt fjáraukalögum og nýjum lögum.
5. Til brúargjörðar á Blöndu hefir verið varið kr. 4201,19 umfram fjárveitingu, og leggur nefndin til, að upphæð þessi verði tekin í frumvarp til fjáraukalaga fyrir 1896 og 1897.
í athugasemdum yfirskoðunarmanna er þess ekki getið, að þeir hafi
skoðað peningaforöa landssjóðs i jarðabókarsjóði við lok hvers árs, og væntir
netndin þess, að þeir eftirleiðis framkværai slika rannsókn, sbr. nefndarálit um
landsreikningana 1894 og 1895 (sjá Alþingist. 1897 C. bls. 276).
Neðri deild alþingis 25. júlí 1899.
Ólafur Briem,
Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundsson.
form. og framsögum.
skrifari.

Nd.
204. Nefndarálit
i rnálinu: Frumvarp til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir 1896 og
1897.
Eins og tekið er fram í nefndaráliti um saraþykt á landsreikningnum
fyrir 1894 og 1895 (sjá Alþiugist. 1897 C. bls. 277) vantaði á, að peningaforði
landssjóðs í raun réttri næmi hinum reikningslega peningaforða við lok þess
fjárhagstimabils
.
.
.
•.................................................... kr. 2616,40
en aftur á móti telst svo til, að hinn virkilegi peningaforði sé meiri
en hinn reikningsl egi 31. desbr. 1897 ............................................—
443,95
kr. 3060,35.
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Meðan ekki er gjörð fullnægjandi grein fyrir, hvernig á þessum mismun
stendur, sérstaklega að þvi er snertir aukningu peningaforðans á fjárhagstimabilinu umfrara það, sem reikningarnir segja til, vill nefndin eigi ráða til að
breyta uppbæð peningaforðans i samþyktarlögunum.
Að öðru leyti skal þess getið, að í peningaforðanum er fólgin eign landssjóðs i aðalféhirzlu rikisins við lok fjárhagstimabilsins að upphæð kr. 235149,43,
sem eigi heflr verið gjörð arðberandi þrátt fyrir áskorun alþingis 1897, sbr.
ráðgjafabréf 11. raaí f. á. (sjá Stjórnart. 1898 B. bls. 88).
Gnn fremur vill nefndin benda á, að þar eð eign landssjóðs á hlaupareikningi i landsbankanum, sem 31. desbr. 1897 nara kr. 120000,00, gefUr af sér
að eins l°/o vexti, virðist hagkvæmara fyrir landssjóðinn, að láta fé þetta ávaxtast með sparisjóðskjörum.
Samkvæmt athugasemd yfirskoðunarmanna alþingis við landsreikninginn
1897 5. gr. 3. tölul. eru eftirstöðvar af afgjöldum af jarðeignum landssjóðs vantaldar um kr. 1,09. Með þvi nefndin hefir ekkert frekara við frumvarp þetta
að athuga, leggur hún til, að það verði samþykt með þeirri breytingu, að
tekjueftirstöðvar landssjóðs 31. desember 1897 sé 14901 kr. 88 aur. i staðinn
fyrir 14900 kr. 79 aur.
Neðri deild alþingis, 25. júii 1899.
Ólafur Briem,
Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundsson.
torm. og framsögum.
skrifari.

205. Nefndarálit
Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1896 og 1897.
Um 2. gr.
Hinn aukni kostnaður til viðhalds á húsum og áhöldum vitans á Reykjanesi kr. 423,61 stafar einkum af þvi, að í vitaljóskerið varð að setja nýar rúður og smiða um þær blýramma og umgerð.
Um 3. gr.
í umframgreiðsiunni til flutningabrauta kr. 5550,42 er fólginn kostnaður
við að fullgera Flóaveginn að Þjórsá, er varð talsvert dýrari en áætlað hafði
verið.
Kostnaðaraukinn til þjóðvega kr. 2548,42 hefir orsakast af þvi, að eftir
að þjóðvegafénu var ráðstafað, reyndist nauðsynlegt að gera veg beggja megin
brúarinnar á Blöndu.
Um 4. gr.
Hækkunin á ýmislegum útgjöldum til prestaskólans kr. 280,52 stafar einkum af kostnaði við útgáfu á minningarriti 50 ára afmælis skólans.
Með skirskotun til nefndarálitsins um athugasemdir yfirskoðunarmannanna
viðlandsreikningana 1896 og 1897II. 11. gr. 7. tölul., 13. gr. 1. tölul. og 19. gr. 5. tl.
leggjum vér til, að frumvarpið verði samþykt með þessum breytingum :
1. 2. gr. orðist þannig:
41*
Nd.
1 málinu:
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Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í 10. gr. C. fjárlaganna til
ýmislegra útgjalda, veitast:
Við liðinn 9. f. Til viðhalds á húsum og áhöldum
vitans á Reykjauesi 1896
....
423 kr. 61 au.
Við liðinn 10. a. Til að byggja vita á Skagatá
og Gróttu 1897....................................................
1448 — 31 —
2. Aftan við 3. gr. bætist:
d. til fjallvega.....................................................
61 — 20
3. A eftir 4. gr. komi ný grein svo látandi:
Sem viðbót við fjárgreiðslur samkvæmt fjáraukalögum og nýum’lögum, sbr. lög 2. oktbr. 1895,
veitast:
Til brúargerðar á Blöndu 1897
4201 — 19
Neðri deild alþingis, 25. júli 1899.
Olafur Briem,
Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundsson.
form. og framsögum.
skrifari.
Nd.
206. Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunar um skilyrði fyrir landssjóðsstyrk til barnakenslu
(eins og hún var samþykt við fyrri umr. í nd.).
Frá Sighv. Arnasyni.
Við II. Til sveitakennara.
Við 3. lið bætist: Ekkert barn kemur til greina við styrkveitinguna, sem notið hefir skemur tilsagnar en 2 mánuði

Nd.
207. Frumvarp.
til laga um breyting á lögum nr. 8, 6. apríl 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum.
Flutningsmaður: þórður J. Thoroddsen.
Sektir þær, sem getur um í 2. gr. laga nr. 8, 6. apríl 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum skulu frá þeim degi, er lög þessi öðlast gildi, renna að helmini ílandssjóð
og að helmingi í sýslusjóð þess sýslufélags, er brotið er framið í.

Nd.
208. Frumvarp
til laga um byggingu sóttvarnarhúsa í Reykjavík, á Isafirði, Akureyri og Seyðisfirði.
Flutningsmaður: Þórður J. Thoroddsen.
1. grein. í Reykjavík, á ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði skal byggja sóttvarnarhús á kostnað landssjóðs og má til byggingar húsanna og útbúnaðar
á þeim verja alt að 40,000 kr. úr landssjóði.
2. grein. Á húsum þessum skal, samkv. sóttvarnarlögunum 17. des. 1875 og
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viðaukalögura við þau 24. okt. 1879, veita móttöku þeim, sera komnir
eru að sjóleiðis og sýktir eru af bólusótt eða kóleru eða öðrum næmum sjúkdómum, svo og þeim sjúklingum, er læknar samkv. 6. gr. laga
31. jan. 1896 um varnir gegn útbreiðslu nærara sjúkdóma, láta flytja
þangað.
3. grein. Allan árlegan kostnað við sóttvarnarhúsin, svo og hjúkrun sjúklinga,
skal greiða úr landssjóði.
Nd.
209. Viðaukatillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá landbúnaðarnetndinni.
Við 10. gr. C. A eftir 4. tölul komi 2 nýir liðir:
5. Til kenslu i mjólkurmeðferð............................................ 3000— 2000
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands, með þvf skilyrði, að félagið útvegi mann frá Danmörku, er hafi fullkomna kunnáttu og góða
æfíngu I mjólkurmeðferð samkvæmt þvi, sem gerist á góðum mjólkursamlagsbúum í Danmörku. Maður þessi sé ráðinn til 2 eða 4 ára,
til þess að kenna á góðu mjólkurbúi i landinu, helzt á Hvanneyrarskóla, tilbúning osta og smjörs með þeim áhöldum og aðferðum, sem
hægt er að koma við á hinum stærri sveitabúum hér á landi, og fari
kenslan fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.
6. Til gróðrartilrauna............................................................... 3000—2000
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands, með þvi skilyrði, að
félagið komi á fót gróðrartilraunastöð i grend við Reykjavik, og ráði
mann til að standa fyrir tilraununum og annast þær að öllu leyti.
Nd.
210. Breytingartillaga
við breytingartillögur nefndarinnar við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og
1901.
Frá landbúnaðarnefndinni.
Við 12. tölul. Athugasemdin falli burt.
Ed.
211. Breytingartillögur
við frumv. til laga um fjármál hjóna.
(Frá nefndinni).
Við 6. gr. Fyrir orðin: »og á þó að« komi: »og skal þó«.
— 7. gr_ Fyrir: »með tilliti til« í 2. línu, komi: »við varnarþing*.
— 9. gr. Fyrir: »í auglýsingablaði stjórnarinnar* í næstsíðasta málsl.
komi: »f auglýsingablaði landstjórnarinnar*.
—11. gr. Fyrir orðin: »Ekki heldur má hann«,
komi: »Hann má ekki heldur«.
— 24. gr. Fyrir orðin: »eða sé gjöf«, komi: »eða sé gjðfin«.
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2. gr. Stofnfó sjóðsins er andvirði þjóðjarða þeirra, er seldar hafa verið frá árelokmn
1883 til ársloka 1898, bæði pað, sem greitt hefir verið í viðlagasjóð, og það, sem etendur
óborgað hjá kaupendum jarðanna. Sá hluti, er runnið hefir i viðlagasjóð, skal út lagður
í skuldabréfum sveitarfélaga fyrir jarðabótalánum, að þvf leyti sem þau hrökkva.
3. gr. Tilgangur sjóðsins er að efla ræktun landsins. Stofnféð má aldrei skerða,
en því skal varið til lánveitinga til jarðabóta og annara framkvæmda, er að jarðrækt lúta.
Vöxtunum má verjatil verðlauna fyrir frábæran dugnað í jarðabótum, að því leyti sem
þeim er eigi vaiið til að auka stofnfé sjóðsins.
4. gr. Landsstjórnin hefir á hendi stjórn sjóðsins og semur skipulagsskrá fyrir
bann og reglugjörð um lánveitingar og úthlutun verðlauna, eftir tillögum BúnaðarféUgs
Islands Skipulagsskiáin skal staðfest af konungi.

Ed.
214. Prumvarp
til laga um bann gegn tilbúningi áfengra drykkja (eins og það var saraþykt við 3. umr.
í N.l.)
1. gr. X íslandi skal vera bannað að búa til vínandadrykki og áfenga malL
drykki og sérhverja a<tra áfengisvökva, er ætlaðii séu til drykkjar.
J>ó skal leyft að brugga öltegundir, er eigi eru staðjastaðar (hvítt öl).
2. gr. Brot gegn lögum pessum varða sektum til landssjóðs, 10—2000 kr., og
skulu áfengisdrykkir þeir, er búnir hafa verið til, og áhöld þau, er notuð hafa verið við
tilbúninginn, upptaek, og rennnr andvirðið í landssjóð.

Ed.
til lag

215. Frumvarp
um útflutningsgjald á hvalafurðum (eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.)

1. gr. Af hvaiafurðum skal útflutningsgjald gieiða sem hér segir:
1. Af hverri tunnu hvallýsis ..................................... ........... kr. 1,00
2. — hverjum 100 pd. af hvalskíðum ............................... — 2,00
3. —---------100---------hvalkjötsmjöli ............................ — 0,25
4. —------100------------ hvalguano ............................ .. — 0,25
5. —---------- 100 — — hvalbeinum ............................... — 0,05
6. —---------100---------hvalbeinamjöli............................ — 0,15
2. gr. Um gjald þetta og greiðslu fer eftir fyrirmælum laga 4. nóv. 1881 um
útflutningsgjald á fiski og lýsi o. fl.
3. gr. Með lögnm þessum er úr gildi numiun 6. tðlul. 2. gr. laga um útflntoingsgjald á fiski og lýsi o. fl., að þvf er hvallýsi Bnertir, svo og 3. tölul. 1. gr. laga nr.
10, 13. apríl 1894 um viðauka og breyting á lögnm 4- nóv. 1881 um útflutningsgjald á
fiski og lýsi o. fl.
4. gr. þessi lög öðl.ist gildi 1. jan. 1900.
Nd.
i baíikarnólinu.
Til

nefndar

216.
þeirrar,

er

hin

Nefndarálit
háttv.

neðri deild kaus í þingbyrjun, til
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þess að íhuga frv. til laga ura hlutafélagsbanka á íslandi, hefir siðan verið visað tveimur frumvörpum, sem komið hafa frá efri deild, frv. til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. 188ö og frv. til laga um stoínun
veðdeildar í landsbankanum i Reykjavík.
Dm þetta siðasta frumvarp vill nefndin þegar láta uppi álit sitt, og
ræður hún til, eftir að hafa ýtarlega athugað það, og skjöl þau, er stjórnin lét
fylgja þvi, að samþykkja frumvarpið, með þeim fáu breytingum, er nú skal
greina.
Nefndin álítur þaö nægilegt, aö tillag það úr landssjóði, sem eftír 2. gr.
frumvarpsins á að veita til veðdeildarinnar, sé veitt til 5 ára í stað 10.
Með því að það verður að álítast skilyrði fyrir þvi, að bankavaxtabr.éfin getí gengið kaupum og sölum, án þess að þau falli niður fyrir ákvæðisverð,
að varasjóðurinn geti eflst sem bezt, leggur nefndin það til, að tiilagið til að
borga kostnað við deildina og gjaldið til varasjóðs verði hækkað úr */s af hundraði upp í ‘/s af hundraði, eins og stjóruarfrumvarpið fer fram á.
Að endingu leggur nefndin til, að í stað orðsins: »kaupmannahöllinni« í
18. gr. komi: »kauphöllinni«.
’
Sarakvæmt þessu ráðum vér til að samþykkja frumvarpið með þessum
breytingum.
1. Við
2. gr. í stad ordanna: »Fyrstu 10 árin« komi: »Fyrstu 5 árin«.
2. — 11. — í stað orðanna: »*/» af hundraöi» korni: »!/« af hundraðú.
3. _ 18. — í stað orðsins: »kaupmannahöllinni« komi: »kauphöllinni«.
Neðri deild alþingis, 26. júlí 1899.
Tryggvi Gunnarsson,
B. Sveinsson,
Kl. Jónsson,
framsögumaður.
tormaður.
skrifari,
Pétur .Tónsson.
Valtýr Guðmund8son.

Nd.
217. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1898 og 1899 (eins og það var samþykt við 2. umræðu
i nd).
1. gr. Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í fjárlögunum fyrir árin
1.898 og 1899, sbr. lög nr. 2, 4. februar 1898, 1. gr., veitist 22,771 kr. 5o aurar til
útgjalda þeirra, er getið er upi í 2.—4. gr. hér á eftir.
2. gr. Sero viðbpt við fé það, er talið er ífjárlögunum 10.gr. C. 7., staflið
d. nr. 5 til að byggja fbúðarhús handa vitamanni við Skagatáarvitann, veitast
700 kr.
3. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er í fjárlögunum 12. gr.. B til
yegabóta veitast:
1) við 4. lið til flutningabrauta...................................................kr. 10,000 00
2) við 5. lið itil þjóðvega........................................................... —
27I ðo
3) styrfcur til vegagerðar frá Hólum að Höfn í Austur-Skaftafellssýslu ....

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

5»°°° 00
42
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Veitist með þvl skilyrði, að sýslubúar kosti að fullu það
er til skortir, að þessi upphæð nægi til að fullgera veginn, og
að sýslufélagið taki að sér alt viðhald hans framvegis.
_________
Alls kr. 15,271 5o
4. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er i 1. gr. laga 4. febrúar 1898
um útbúnað og ársútgjöld spítala handa holdsveikum mönnum, sbr. 8. lið f 21. gr.
Qárlaganna 1898 og 1899, veitast 6,800 kr.

Ed.
218. Frumvarp
til laga um vinnuhjú og daglaunamenn.
Flutuingsmenn.- Þorleifur Jónsson og
Þorkell Bjarnason.
I. kafli.
Um vinnuhjú.
1. gr. Hver maður, sem er fullra 16 ára að aldri, má að lögum ráða
sig hjú; sé hann ófermdur, verður hann þó að fá til þess samþykki prests þess,
er œtlast er til að fermi hann.
2. gr. Engin vistarráð skulu vera bindandi fyrir lengri tíma en 12 mánuði
í senn; en gild skulu vistarráð, þótt skemur sé um samið, þó því að eins, að
þau standi til næsta hjúaskildaga á eftir.
3. gr. Heimilt skal hjúi, eins og verið hefir, að vista sighjá tveimur eða
fleirum til helminga, þriðjunga 0. s. frv.
4. gr. Hinn almenni skildagi vinnuhjúa skal vera á ári hverju 14. dag
maimánaðar.
5. gr. Nú rœður einhver hjú, sem hann veit að er rdðið hjd öðrum, og
verður hann sékur um helming af kaupupphœð þeirri, er hinn fyrri visthafi samdi
um eða dlizt að hafa um samið, og ber hinum fyrra visthafa sú upphœð.
6. gr. Húsbóndi skal, nema öðruvísi sé um samið, láta sækja vistráðið
hjú sitt í ákveðinn tíma og farangur þess, er ekki nemi meiru en klyfjum á
einn hest, og skal húsbóndi annast þann flutning á sinn kostnað, og ekki láta
það rýra umsamið kaup. — Efhúsbóndi vitjar ekki hjúsins á réttum tíma, skal
hann annast um, að koma því fyrst um sinn fyrir á öðrum stað og greiða því,
auk umsamins kaup, allan þann kostnað, sem dvöl þess annarsstaðar hefir i för
með sér; en hjúi skal skylt að vinna húsbónda alt það gagn, sem það getur, á
þeim stað, sem það dvelur á um stundarsakir. Vitji húsbóndi ekki hjúsins fyrir
þingmaríumes8U eða semji fyrir þann tima við það um, að vistarráðin haldist,
þótt það sé eigi sótt, er hjúið ekki lengur bundið við vistarráðin, og varðar það
húsbónda eftir 11. gr. Hið sama er og, et hjúið flytar sig sjálft á hann, og
hann ekki vill veita þvi viðtöku án löglegra orsaka, og skal hann þá að auki
greiða þvi sanngjarnan ferðakostnað fram og til baka.
7. gr. Húsbóndi getur neitað að vitja hjús, er hann hefir ráðið í vist til
sin, eður að veita því móttöku, af þessum ástæðum:
1. Ef hjúið, eftir að
það var ráðið i vistina, hefir drýgt einhvern glæp, sem að almenningsáliti er
svívirðilegur. 2. Ef hjúið um það leyti, sem það á að fara í vistina, heflr ein-
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hvern næman eða viðbjóðslegan sjúkdóm eður þau veikindi eður likamamein,
að vissa 8é fyrir þvi, að það verði ótært til vinnu alt fram að þingmariumessu
eða lengur. Hið sama gildir, þótt hjúið sé heilbrigt, ef næmur sjúkdómur gengur
á dvalarstað þess, svo að dstœða sé til að œtla, að það flytji sóttnœmið. Þó getur hjúið krafist vistarinnar, þegar það sýnir lœknisvottorð um, aðþað sé albata eða
geti eigi valdið sóttnœmi, hafi það lagt til jafngildan mann i stað sinn, meðan það
mdtti eigi flytja i vistina, eða boðið aðra fullgilda borgun fyrir vinnumissinn. 3. Ef
bjúið kann ekki til þeirra verka, sem áskilið var að það skvldi kunna, þá er það var
ráðið í vistina, og sem það þá þóttist kunnatil, eðuref það hefir einhverja þá ókosti, er það þá neitaði að hafa.
4. Ef hjúið hefir tælt húsbóndann á sér með
fölsuðum vitnisburðum, þá er hann réð það til sín.
8. gr. Hverju hjúi er skylt að fara þegar i vistina, er húsbóndi vitjar
þess. Ef húsbóndi fyrst um sinn fær þvi annan samastað (sbr. 6. gr.), þá er þvj
og skylt að fara þangað. Ef hjúið færíst undan þessu án lögmætra orsaka, þá
er húsbóndinn eigi lengur bundinn við vistarráðin, og varðar það hjúinu eftir
12. gr. Hið sama er og, ef svo hefir verið um samið, að hjúið skuli flytja sig
sjálft í vistina, og það að nauðsynjalausu dregur ferð sfna viku lengur. Nú getur hjúið eigi farið f vistina, þegar húsbóndi vitjar þess, og er þvf eigi sjáltu
um að kenna, þá er húsbónda eigi skylt að vitja þess aftur, heldur skal hjúið
sjálft kosta ferð sína í vistina og leggja af stað, jafnskjótt og það getur; en
dragi það að nauðsynjalausu ferð sína viku lengur, varðar það eftir 12. gr.
9. gr. Hjú getur neitað að fara í vist, af þessum ástœðum: 1. Ef húsbóndi
eða húsmóðir hefir, eftir að hjúið var rdðið í vistina, drýgt glœp, sem að almenningsdliti er svivirðilegur. 2. Ef um það leyti sem hjúið á að fara í vistina, gengur á
heimilinu nœmur sjúkdómur. Þó er því skylt að fara siðar i vistina, ef húsbóndi
krefst þess og sýnir lœknisvottorð um, að sóttnœmið sé horfið, og hafi hann séð
hjúinu fyrir samastað d meðan. 3. Ef húsbóndinn flytur, eftir að vistarráðin eru
gerð, en áður en vistartfminn byrjar, þrjár þingmannaleiðir á landi eða 5 vikur
sjávar burt frá þeim bústað hans, þar sem hjúið átti að fara i vist. Ef húsbóndi flytur af landi burt, skal hann að auki greiða hjúinu kaup og matarverð
fyrir vistartirna þann, er um var samið, nema þvi að eins, að hann útvegi þvi
aðra vist i góðum stað, eða hjúið kjósi heldur að rdða sig sjdlft.
10 gr. Ef húsbóndi á ólöglegan hátt heldur hjúi kyrru i vist hjá sér eftirskildaga, þá skal hann, et önnur lög ekki ákveða meiri hegningu, eftir þvi sem málið
er lagað, sektast um 4 til 50 kr. og gjalda skaðabætur fyrir það tjón, sem af þessu
hlýzt. Varni hann hjúinu að koraast í tækan tíma í aðra vist, en það hefir ráðið sig í, og hjúið fyrir þá sök missir af vistinni, þá greiði hann hjúinu aít það
kaup, er því var heitið i þeirri vist, er það átti að fara í, og þar að auki ma,tarverð fyrir vistartíma þann, sem um var samið.
11. gr. Ef húsbóndi riftar vistarráðum án lögmætra orsaka, þá skal
hann gjalda hjúi kaup og matarverð fyrir vistartima þann, sem um var samið.
Matarverð karlmanns skal vera eitt hundrað á landsvísu fyrirhverja 12mánuði,
en kvenmanns þriðjungi minna.
12. gr. Ef hjú riftar vistarráðum án lögmætra orsaka, þá skal það
42*
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greiða húsbónda slíkt, sem hann hefði átt að gjalda því í kaup fyrir vistartíma
þann, er um var samið, og þar að auki matarverð samkvœmt 11. gr.
13. gr. Eigi má húsbóndi með neinum samningi afsala öðrum vistarráð
yfir hjúi sínu, nema það samþykki. Nú deyr húsbóndinn og skal þá vistarráðum
áfram haldið með ekkju hans eður búi, ef búnaður stendur, en ef búi er brugðið, skulu vistarráðin ógild.
14. gr. Húsbóndi skal veita hjúi sínu viðunanlegt og nægilegt fæði,
venjulegan rúmfatnað, verkfœri til vinnu, skæðaskinn og þjónustu. Þó leggur
hjúið til það, sem þarf til þjónustunnar, svo sem efni til bóta, sápu, handklœði og
þviumlíkt, svo og öllþau áhöld, sem það þarf til sinnar eigin notkunar. Leggi hjúið
sér til rúmfatnað, horgar húsbóndinn það sanngjarnlega, en eigi getur það heimtað
sérstakt rúmstœði fyrir sig né krafist borgunar, þótt það leggi sér til eitthvað i
rúm, ef húsbóndi ieggur því til viðunanlegan rúmfatnað.
15. gr. Hve mikið hjúið skuli hafa i kaup, i hverju og hve nær það
skuli goldið, skal komið undir þvi, er húsbóndinn og hjúið hafa orðið ásátt um.
Nú hefir ekki verið ákveðið um upphæð kaupsins, og skal hjúið hafa svo mikið
í kaup, sem þar er sveitarvenja að gjalda hjúum á þvl reki. Geti hjú sökum
klæðleysis eigi gengið að allri vinnu, hefir húsbóndi heimting á, að það taki
nægileg föt upp i kaup sitt, þótt hjúið hafi áskilið sér það f öðrum eyri, og skal
það koma jafnt niður á alla aura, ef kaupið er áskilið i ýmsum ákveðnum aurum. Rétt goldnir eru hjúi i kaup peningar og allir aðrir aurar þeir, er gjaldgengir eru í kaup eftir sveitarvenju, hafi ekki verið ákveðið milli húsbónda og
þess, í hverju greiða skuli kaupið, og skal, þegar lagðir skulu peningar i bundruð, virða þá eftir verðlagsskrár meðalverði. — Hafi ekki verið öðruvisi um
samið, skal eindagi kaupgjaldsins vera undir eins og vistartíminn er á enda.
16. gr. Hjúið skal vera háð þeirri stjórn og reglu, er húsbóndinn setur
á heimilinu, eður sá, sem fyrir hans hönd á yfir því að segja, og vera honura
auðsveipið. Það skal af ýtrasta megni stunda gagn húsbónda sfns, og ganga til allra
verka, er því eru skipuð, nema einhver sérstakur, óvanalegur háski fylgi þeim, og
leysa þau af hendi eftir fremstu kröftum. — Nú er hjú ráðið til ákveðinna starfa,
og skal því þó skylt að ganga að öllum heimilisverkum og öðrum störfum, sem
eru samboðin stöðu þess, þegar þörf krefur og ekki er öðrum á að skipa.
17. gr. Eigi má hjú án samþykkis húsbónda fá annan til að gegna
verkum sinum.
18. gr. Hjú skal bæta húsbónda sínum hvert það tjón eður skemdir,
er það veldur honum vísvitandi eður af skeytingarleysi, eður af því, að það
kann eigi til þeirra verka, er það lézt kunna, er það réðst í vistina, og eins
hvert annað tjón eður skemdir, er húsbóndi biður fyrir óhlýðni þess eða ótrúmensku. Svo á hjú og að greiða húsbónda skaðabætur fyrir vinnutjón það, er
hann biður fyrir það, að hjú er sett undir lagaákæru sökum glæpa, er það
fremur. Skal húsbónda heimilt að halda jafnmiklu eftir af kaupinu, sem skaðabótunum nemur.
19. gr. Fyrir óhlýðni, þrjózku, mótþróa eður illyrði við húsbændur
sina eða þann, sem fyrir þeirra hönd á yfir því áð segja, skal hjúið sektastum
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2—40 kr., en setji það sig upp á raóti þeim eður áreiti þá í verkura, þá sektist
það um 10—100 kr., nema svo sé, að það hafl unnið til meiri hegningar eftir
öðrum lögum.
20. gr. Ef bjú slasast eður veikist, og er um að kenna ótílhlýðilegri
breytni húsbónda, hvort heldur af þvi, að hann hefur skipað hjúinu þau verk,
er hann mátti sjá að þvi voru ura raegn, eður og óvanalegan starfa þann, er
einhverjum sérstaklegum háska er bundinn, eður *af einhverri annari orsök, er
húsbónda verður gefin sök á, þá skal hann kosta lækning hjúsins, gjalda þvi
dkveðið kaup og fœði og greiða þvf skaðabætur fyrir verkatjón þess, ef nokkurt
verður, eftir að það er frá honum farið. Eftir atvikura skal húsbóndi þar að
aukí sæta sektura frá 4 tii 100 kr., neraa hann hafi bakað sér þyflgri hegningu
eftir öðrum lögum.
21. gr. Nú veikist hjú eða slasast, dn þess að húsbónda þess verði gefin
sök d þvi, og skal það sjálft greiða kostnað þann er leiðir af lœkning þess og tirstakri aðhjúkrun, endurgjalda húsbónda fœði, meðan það er frá verkum, og eigi á það
heimting á kaupi á meðan.
22. gr. Ef hjúið fœr sig um tima laust frá vinnu eða gegnir eigi vinnu sinni
fyrir drykkjuskap, óþarft bœjaslór sviksemi eða annað tómlæti, er húsbóndi getur ekki
komið i veg fyrir. þá dregst af kaupi þess jöfn uppheeð og þyrfti að gjalda jafnoka
hjúsins á hinum sama tima. Auk þess borgi hjúið þann fœðiskostnað, er d fellur.
23. gr. Samningur milli húsbónda og hjús, um að vistinni skuli lokið, ef hjúið sýkist svo, að auðsœtt virðist, að það geti eigi fullnœgt krbfum vistarráðanna, er
bindandi fyrir hjúið, ef það þarf ekkert að flytja sig eða álitur sig vel ferðafœrt. Að
ððrum kosti má eigi flytja það burtu, enda þótt vistartíminn sé liðinn, nema læknir
lýsi yflr þvi ál>ti að hjúinu sé ekkert mein þar af búið, né öðrum, ef sýkin er sóttnœm.

Nú flytur húsbóndi samt hjúið burt, og skal hann sæta sektura eftir 20. gr. eður
og þyngri hegningu eftir öðrum lögura, og standast að auki allan kostnað af
hjúkrun og lækning sjúklingsins.
24. gr. Þegar hjú, sera sýkist eður slasast i vistarverunni, á eftir tilskipun þessari sjálft að greiða allan kostnað af legunni og fœði, en hefir eigi efni
á því, skal þann kostnað endurgjalda húsbóndanum, ef hann krefst þess, af
sveitarsjóðnum, þar sem hjúið er i vist, en aftur skal fá það endurgoldið af
framfærsluhrepp hjúsins. Deyi hjú í vist, skal húsbóndi annast grefttun þess,
ef erfingjar gjöra það eigi, en fái aftur kostnaðinn eudurgoldinn af eigum hjúsins, og að því, er þær eigi hrökkva til, af sveitarsjóðnum, sarakvæmt því, setn
nú var sagt.
25. gr. Húsbóndi má þegar reka hjú úr vist fyrir þær sakir, er nú skal
greina: 1. Ef hjúið leggur hönd á húsbóndann eður vandamenn hans á heirailinu eða aðra, sem fyrir haus hönd eiga yfir þvi að segja, eða meiðir þá með
illyrðum. 2. Ef hjúið sýnir húsbóndanura itrekaða þrjózku, skeytingarleysi, ótrúmensku, eða neitar að vinna skylduverk sin. 3. Ef hjúið leitast við að tæla börn
eða vandamenn húsbónda á heimilinu til ósiðsemi eða einhvern þar til illverka,
svo og ef nokkrum d heimilinu er hœtta búin af breytni þess eða getur eigi dvalið
d heimilinu sökum ósvifni þess við sig. 4. Et hjúið at varmensku skemtnir eigur
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húsbóudans, éður misþyrmir skepnum þeim, er hann á eður heflr undir hendi.
5. Ef hjúið sýnir af sér skeytingarleysi með ljós, eld, sóttnœmi eða annan voða,
er skaði getur hlotist af á heimilinu. 6. Ef hjúið er aftur og aftur svo drukkið,
þrátt fyrir áminningar húsbóndans, að það geti ekki gengið til allra verka. 7.
Ef hjúið með illlyndi eða rógi raskar friði og reglu á heimilinu og lætur eigj af
því, þrátt fyrir itrekaðar áminningar húsbóndaus. 8. Ef hjúið drýgir einhvern
þann glæp, sem að almenningsáliti er svívirðilegur. 9. Ef hjúið er haldið næmri
eður viðbjóðslegri veiki, þegar það á að fara í vistina, eður fær slíka veiki i
vistinni sökum ósiðsamiegs lifernis. 10. Ef hjúið hefir tæit húsbóndann með
fölsuðum vitnisburðum, þá er hann réð það til sín. 11. Ef hjúið kann eigi til
þeirra verka, er áskilið var að það skyldi kunna og það sjálft lézt kunna, er
það réðst i vistina, eður það hefir nokkra þá ókosti, sem það þá neitaði að hafa.
12. Ef hjúið fer af heimilinu, þótt d helgum degi sé, án vilja og vittindar húsbónda eða þess, sem er i hans stað.
26. gr. Þegar hjú er rekið burt úr vist af einhverjum þeim ástæðum,
sem tilgreindar eru í 25. gr., eður það hleypur burt úr vistinni án löglegra orsaka, skal bað greiða húsbónda slikt, sem hann átti að greiða þvi i kaup fyrir
vistartíma þann, er um var samið, og matarverð, karlmaður 10 dlnir fyrir hvern
mánuð þritugnœttan, sem eftir er vistarverunnar, en kvenmaður þriðjungi minna.
Þó skal þar frá dregið það, sem þvi ber i kaup eftir tiltölu réttri fyrir þann
tima, sem það hefir verið í vistinni. Auk þess skal hjúið sæta hegningu þeirri
og skaðabótum, er það með broti sinu að öðru leyti kann að hafa bakað sér.
27. gr. ÞA hefir hjú löglega ástæðu tíl að ganga þegar úr vistinni: 1,
Ef húsbóndi misþyrmir hjúinu. — 2. Ef húsbóndi leitast við að tæla hjúið til illverka eða lauslætis, eður ef aðrir heimilismenn gjöra sig bera í slíku og hús
bóndi veitir ekki hjúinu tilhlýðilega verndun, þótt það beri sig upp undan þvi
við hann. — 3. Ef húsbóndi lætur hjúið búa að staðaldri við illa og ónóga fæðu.
— 4. Ef búsbóndi meiðir freklega mannorð hjúsins eður ber því á brýn glæpi,
sem það er saklaust af. — 5. Ef hjúið fær ekki kaup sitt i ákveðinn tíma. — 6.
Ef lífi eður heilsu hjúsins er hætta búin af veru þess á heirailinu. — 7. Ef húsbóndinn flytur af landi burt. — 8. Ef einhver d heimilinu misþyrmir hjúinu eða
meiðir það freklega með illyrðum eða rógi, og húsbóndi veitir þvi ékki tilhlýðilega vernd, þegar það beiðist þess. — 9. Efhúsbóndi eða húsmóðir drýgir einhvern
þann glœp, sem að almenningsáliti er svívirðilegur.
28. gr. Ef hjú fer úr vist fyrir nokkurar þær sakir sem greindar eru
i 27. gr., eður húsbóndi rekur það úr vist án löglegra orsaka, þá á það heimting á kaupi fyrir vistartima þann, er um var samið, og raatarverði, 10 álnum
karlmaður, en kveumaður þriðjungi minna fyrir hvern raánuð þrítugnættan, sem
eftir er vistarverunnar. Auk þess skal húsbóndi sæta þeirri hegningu og
skaðabótum, sem ftann annars kann að hafa bakað sér raeð framferði sínu.
29. gr. I þrotabúi húsbónda hefir hjú forgöngurétt til kaups og raatarverðs, eftir því sem fyrir er mælt í skiftalögura 12. apríl 1878, 83. gr. b. 5.
30. gr. Fyrir eins árs kaupi og matarverði, er þó má eigi vera frá
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eldri tíraa en ári því, er var á enda á næsta hjúaskildaga á undan, getur
hjúið látið gera fjárnám hjá húsbónda, ef hann mótmælir eigi kröfunni.
31. gr. Fógeti eður hreppstjóri, sem fjárnám gjörir fyrir kaupi eða
matarverði, er hjú á hjá húsbónda, á eigi heimting á neinni borgun fyrir’fjárnámið, nema hún geti fengist hjá húsbónda, eftir að hjúið er búið að fá sina
kröfu borgaða að fullu.
II. kafli.
Um daglaunamenn.
32. gr. Hver, sem rceður sig i vinnu hjá öðrum, án þess að vera hjú hane
samkvcemt I. kafla, gkal sjálfur annast flutning á sér og dóti sinu til þess staðar, þar
sem hann er ráðinn l vinnuna, nema öðruvisi sé um samið.
33. gr. Vilji búshóndi, án löglegra orsaka, ekki taka á móti daglaunamanni,
sem hjá honum er ráðinn, er daglaunamaðurinn ekki bundinn við vinnusamninginn, og
varðar það húsbónda eftir niðurlagi 6. gr. 'og eftir 11. gr.
34. gr. Nú kemur daglaunamaður, sem ráðinn er til styttri tima en mánabar,
án löglegra orsaka eigi á ákveðnum tíma i vistina, eða dregur það viku lengur, sé
hann ráðinn til lengri tima, varðar það hann eftir 12. gr.
35. gr. Ef daglaunamaður er ráðinn til styttri tima en missiris i einu á sama
stað, skal hann leggja sér til verkfœri til þeirrar aðalvinnu, sem hann gengur að, og
halda þeim á sinn kostnað i góðu lagi, svo og skceðaskinn og þjónustu. Þó á hann
heimting á að fá þjónustuna hjá húsbónda sinum fyrir sanngjama borgun
Að öðru
leyti leggur húsbóndi daglaunamanninum til ókeypis það, sem hann á að leggja til hjúi
samkvcemt 14. gr.
Ef daglaunamaðut er ráðinn til missiris eða lengri tima, skal húsbóndi leggja
honum til hið sama, sem hann á að leggja til hjúi samkvcemt 14. gr.
36. gr. Ákvæði 5., 7., 9., 10., 11., 12, 13., og 15.—31. gr. gilda um daglaunamenn og húsbcendur þeirra, að svo miklu leyti sem þau geta gilt um þá.

37. gr. Mál, er snerta það efni, sem um er rætt í lögura þessum, eiga
fyrir lögreglurétt. Brot á móti 23. gr. skulu sæta opinberri ákæru, en að öðru
leyti skal fara með öll mál, er rísa út af tilskipun þessari, eins og lögregluraál
einstakra manna.
38. gr. Með lögum þessum er úr gildi numin tilskipun um vinnuhjú d tslandi 26. jan. 1866, og 7. gr. i lögum um leysing á sóknarbandi 12. mai 1882.

Nd.
219. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Ólafi Briem.
1. Við 12. gr. B. 1. Fyrir »til verkfræðings — samgöngubætur<
komi: Til verkfræðings landsins
2. — —----------- Aftan við töluliðinn bætist:
Starfsvið verkfræðingsins skal ákveðið með erindisbréfi,
er landshöfðingi semur.
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Nd.
220. Breytingartillðgur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Sighv. Árnasyni, Þórði Guðmundssyni.
1. Við 12. gr. C. 2. a. í staðinn fyrir »7500« komi: 7700.
2. Við sömu gr. og stafl. 1. aths. I staðinn fyrir »styrkinn undir — — — sama
gufubát* komi: Af þessari upphæð má verja 200 kr. til sérstakra gufubátsferða, sem séu að minsta kosti tvær ferðir,
milli Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hallgeirseyar og Holtsvara.
Nd.
221. Tillaga
til þingsályktunar um lán úr landssjóði til prestakalls.
Frá Þórði Guðmundssyni og Sighvati Árnasyni.
ALþingi ályktar, að veita landsstjórninni heimild til, að veita viðaukalán
úr iandssjóði prestinum síra Ófeigi Vigfússyni í Efri-Holtaþingum í Rangárvallaprófastsdæmi, að upphæð 1000 kr., upp i kostnað við byggingu á timburhúsi, sem hann hefir bygt, og sem á að koma i staðinn fyrir fallin jarðarhús á
prestssetrinu Guttormshaga. Lán þetta endurborgist af brauðinu með sömu vaxtaog afborguuarskilyrðum, sem hið áður veitta lán til húsbyggingarinnar er bundið við.
Ed.
222. Frumvarp
til laga um friðun fugla og hreindýra (eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.)
1. gr. Hér á landi skulu þessar fuglategundir friðaðar fýrir allri veiði á
bverjum tíma árs sern er: Kriur, snjótitlingar, þúfutitlingar, mariuerlur, steindeplar, þrestir, rindlar og auðnutitlingar; og allar aðrar fuglategundir, nema
ernir, valir, smirlar, hrafnar, kjóar, skúmar, veiðibjöllur, mávar, fiskiendur, himbrímar, lómar og bjargfugl, skulu friðaðar frá 1. april til 20. júli ár hvert; þó
skulu álftir friðaðar frá 15. maí til 20. september og rjúpur frá 20. marz til 31. ágúst,
lundi frá 10. mai til 20. júní, fýll frá 1. marz til 10. ágúst.
Net og skot má
eigi hafa við lunda- eða fýlaveiði.
2. gr. Fyrir hvern fugl, sem friðlýstur er i lögum þessum, skal sá, er brotlegur verður, gjalda 50 aura sekt, er tvöfaldast fyrir hvert brot, alt að 16
krónum.
•
3. gr. Hreindýr skulu friðhelg vera frá 1. janúar til 1. ágúst ár hvert, og
varðar 5 króna sekt fyrir dýr hvert hið fyrsta sinn, ef drepið er.
Sektin tvöfaldast, ef oftar er brotið, alt að 80 krónum.
4. gr. Mál þau, er risa út af brotum gegn því, sem fyrir er mælt í lögum
þessum, eru opinber lögreglumál. Rennur helmingur sektarfjárins í landssjóð,
en hinn helmingurinn ber uppljóstrarmanni.
5. gr. Lög nr. 6, 17. marz 1882 um friðun fugla og hreindýra, og lög nr.
33, 16. des. 1885 um breytingu á lögum 17. marz 1882 um friðun fugla og hrein
dýra skulu úr gildi numin.
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Enníremur skal sú ákvörðun i tilsk. um veiði á íslandi 20. júní 1849 §
>Hrejni má og veiða og elta hvar sem er«, úr gildi numin.

223. Breytiijgartillaga
við tillögu til þingsályktunar um skiiyrði fyrir landssjóðsstyrk til barnakenslu
feins og hún var samþykt við fyrri umr. í neðri deild).
Frá Sighvati Arnasyni, Þorláki Guðmundssyni, Þórði Guðmundssyni,
Halldóri Daníelssyni, Guðjóni Guðlaugssyni og Pétri Jónssyni.
Við II. 2. I staðinn fyrir orðin »að sveitirnar«,
komi: að sveitarsjóðir eða eiostakir sveitarmenn.
’
Við n. 3. Aftan við liðinn bætist:
Ekkert barn kemur til greina við styrkveitinguna, sem notið hefir
skemur tilsagnar en 2 mánuði.
Nd.

Ed.
224. Frumvarp
til laga um breyting á 7. gr. í lögum um styrktarsjóði handa alþýðufólki 11. júli
1890 (eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.)
Fyrstu 20 árin eftir að alþýðustyrktarsjóður er stofnaður i sveitarfélögum, leggjst hið árlega gjald alt við böfuðstólinn ásamt öllum vöxtum.

Ed.
225. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 5, 26. febr. 1898 um horfelii á skepnum (eins og það
var samþykt við 3. umr. í nd.).
1. gr. Hreppsnefndir skulu áriega á haustþingum annast um, að kosnir séu
tveir eða þrir menn tii þess að hafa eftirlit með fóðurbirgðum hreppsbúa og meðferð búpenings í hreppnum. það er skyida þessara manna, að leiðbeina hreppsbúum í öliu, er lýtur
að heyásetning og meðferð búpenings. Verði þeir þess varir, að fénaður einhvers búanda
8é illa hirtur eða ætlað oflítið íóður eða húsrúm, skulu þeir áminna þann, er í hlut á.
Um kosningarrétt, kjörgengi og skyldu tii þess að takast þenna starfa á hendur
gilda sömu ákvæði og um kosningar til hreppsnefnda.
2. gr. Álmennar skeðanir á fóðurbirgðum, búpeningi og fénaðarhúsum, getur
hreppsnefnd fyrirskipað einu sinni eða tvisvar á hverjum vetri og skulu hinir kosnn
menn framkvæma þessar skoðanir.
Hafí hreppstjóri eða hreppsnefnd ástæðu til að ætla, að fénaði einhvers hreppsbúa sé horfellir búinn vegna fóðurskorsts, illrar hirðingar eða harðýðgi, þá skal hreppstjóri eða hreppsnefnd þegar í stað fyrirskipa skoðun bjá þessum búanda, en skoðunarmenn skulu framkvæma hana svo fljótt, sem því verður við komið, og senda þreppstjóra
skýralu um skoðunina.
3. gr. Fyrir skoðunargjörðir þær, er um er rætt í lögum þessum, fá skoðunarmenn 2 kr. fyrir dag bvern, sem þeir eru að skoðunargjörðinni. þóknun þessi greiðist
úr sveitarajóði.
4. gr. Með lögum þessum er 2., 3., 4., 6, og 7. gr. í lögum nr. 5, 26. febr.
1898 feldar úr gildi.
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Nd.
226. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir 1896 og 1897.
Frá landsreikninganefndinni.
Við II. 6. c. Fyrir »39684,85« komi: 38484,85.
Tekjuafgangur, eignir viðlagasjóðs og peningaforði landssjóðs
breytist samkvæmt atkvæðagreiðslunni.

227. Breytingartillaga
við tilögu til þingsályktunar um rannsókn á Lagarfljótsós o. fl.
Ed’

Frá Jóni Jónssyni, Guttormi Vigfússyni og Þorleifi Jónssyui.
1: Fyrir orðin »verkfræðing landsins* korni: útlendan verkfræðing.
2. Fyrir orðin »svo fijótt, sem þvl verður við komið«
komi: á næstkomandi sumri.

Nd.
228. Frumvarp
til laga um fjármál hjóna (eins og það var samþykt við 3. umr. i Ed.).
I. þáttur.
Kaupmálar hjóna.
1. gr. Þá er gjöra á með kaupmála breyting á hinu venjulega helmingafélagi
hjóna, þá er hann þvi að eins gildur, að kaupmálinn sé skriflegur, og undirritaður af hjónunum, hvort sem hann er gjörður á undan eða eftir giftingu. Eigi
má breyta kaupmála né fella hann úr gildi nema með nýjum kaupmála.
2. gr. Nú er annað hjóna eða hjónaefna halfmvndugt, er það gjörir kaupmála, og þarf þá samþykki tilsjónarmanns; sé það ómyndugt eða svift^ fjárforráðum, skal samþykki fjárráðamanns, auk samþykkis þess sjálfs, koma til.
3. gr. Nú er kaupmáli gjörður samkvæmt því. er að framan er sagt,
og er hann þá án konungsstaðfestingar skuldbindandi fyrir hjónin sjálf og fyrir
erfingja þeirra, sé hann gjörður áður en þau gengu í hjónaband. Sé hann gjörður
eftir að þau geugu í hjónaband, verður hanu skuldbindandi fyrir þau sjáif og
erfingja þeirra, þegar konungur hefir staðfest hann.
4. gr. Með kaupmála mega hjón skipa fjármáium sínum á hvern lögmætan hátt, er þeira sýnist, ef þau gæta þess, er i lögum þessum segir; þurfi
kaupmálinn staðfestingar, má yfirvaldið synja urn hana að öllu eða nokkru leyti,
ef því sýnist svo.
Eigi má þó ákveða í kaupmála eða á annan hátt, að allar eigur annars
hjóna, er það á og siðar eignast, skuli vera séreign hins, eða að séreign annars þeirra skuli vera í umráðum hins ei is, eða að afraksturinn af sjálfstæðri at
vinnu annars þeirra skuli vera séreign iiins eða undir umráðum þess eins; hjón
geta eigi heldur með kaupmála þegið sig undan skyldura þeim, er ræðir um í
11. og 22. gr. laga þessara.
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5. gr. Kaupmáli er gildur gagnvart öðrum mönnura frá giftingardegi, sé haun
löglega þinglesinn áður (sbr. 6. og 7. gr.). Hann gildir þó gagnvart kröfum, sem
eldri eru en hjónabandið, hafi þess áður verið beiðst, að hann yrði sem fyrst
þinglesinn. Annars gildir hann eigi gagnvart öðrum mönnum fyr en frá þinglýsingardegi.
Kaupmáli er eigi því til fyrirstöðu, að maður, er eigi hafði vitneskju um
hann, öðlist með samningi á undan þinglýsing hans réttindi yflr eigum hjónanna.
Skuldheimtumenn þeir, sem eiga kröfur, er eldri eru en þinglýsing kaupmálaas
eða beiðnin um þingiýsinguna, þegar svo á stendur eins og segir í 2. málslið undanfarandi málsgreinár, og stafl kröfur þeirra eigi frá samningi, er gjörður hefir
verið með vitund um kaupmálann, og hafl þeir árangurslaust leitað eftir borgun
hjá þvf hjónanna, sem er skuldunauturinn, geta gengið eftir borgun hjá hinu
hjónanna fjármunum þeim, sem það heflr fengið til séreignar með kaupmálanum, nema það sannist, að skuldunautur sjálfur hafi átt nægilegt fé fyrir öllum
skuldum sínum á þeim tíma, er kaupmálinn gekk i gildi gagnvart skuldheimtumönnum. Ræði kaupmálinn um fé, er síðar aflast, er þó skuldheimtumönnum
fyrirmunað að leita borgunar I fé þessu, ef kaupmálinn er þinglesinn, áður en
þess var aflað.
6. gr. Þinglýsing samkvæmt undanfarandi grein skal fram fara á varnarþingi bónda. Nú á hann ekkert varnarþing, og skal þó þinglýsa kaupmála
hans hér á landi, og skal þá þinglýsa við hinn kgl. íslenzka landsyfirrétt.
7. gr. Til þess að kaupmáli geti haft áhrif á ráðstafanir yflr fasteignum,
verður að þinglýsa honum sérstaklega við varnarþing þeirra. Annarsstanda þeir
samningar óhaggaðir, er þeir menn gern, er ókunnugt er um kaupmálann, enda
þótt hann sé þinglesinn á varnarþingi bóndans, séu samningarnir gerðir áður en
kaupmálinn er þinglesinn við varnarþing fasteignanna.
8. gr. Askuldabréf, hlutabréf, ábyrgðarskírteini og önnur slik skjöl skal
gjöra áritun um kaupmálann. Þangað til það er gjört, geta þeir, er ókunnugt
er um hann, eignast réttindi yflr téðum skjölum, er koma i bága við kaupmálann.
9. gr. Eftir ráðstöfun landshöfðingja skal í Reykjavík halda skráyfiralla
kaupmála hjóna, sem þinglesnir eru. Sýslumenn og bæjarfógetar skulu, þegar er
kaupmáli hefir verið þinglesinn, senda skrifstofu þeirri, er landshöfðingi ákveður og auglýsir, skýrslu um kaupmálann í ábyrgðarbréfi. í skýrslu þessari skal
tilgreina nöfn og stétt málsaðila, bústað þeirra og þinglýsingardag kaupmálans,
en eigi skal skýra frá efni hans. Sérhverjum er heimilt að fá skýrslu um það
eftir skrá þessari fyrir 1 krónu gjald, hvort kaupmáli hafl gjörður verið, og ef
svo er, hvar og hvenær hann hafi veriö þinglesinn, en senda verður hann skriflega beiðni um það, er skýrir frá nöfnum málsaðila, og, ef unt er, stétt bónda.
Landshöfðingi gefur nánari reglur um fyrirkomulag skrárinnar, og hvernig hún
skal haldin. Kostnaðurinn, er af þessu leiðir, greiðist úr landssjóði. Við lok
hvers mánaðar skal birta í auglýsingablaði landsstjórnarinnar það, sem fært hefir
verið inn í skrána mánuð þann, er liðinn er. Til að borga auglýsingarkostnað
þennan skal greiða 1 kr., auk þinglýsingargjalds fyrir kaupmála.
*
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II. þáttur.
Um fjárforræði giftrar konu og umráðin yfir félagsbúinu.
10. gr. Um fjárforræði giftrar konu f fjármálum fer sem um fjárforræði
ógiftrar. Bónda má skipa tilsjónarmann eða fjárráðamann konu sinnar. En ef
ráðstöfun sú, er frara á að fara, snertir hag hans, verður að skipa annauíhans
stað.
11. gr. Bóndi hefir einn umráð yfir félagsbúinu. Hann má þó eigi nema
með samþykki konu sinnar afhenda, veðsetja né leigja með óvenjulegum kjörum
eða um óvenjulega langan tíma fasteignír þær, er eignarskjölin bera með sér,
að konan lagði til félagsbúsins, og eigi lieldur afhenda, veðsetja né kvitta skuldabréf, hlutabréf, ábyrgðarskírteini, sparisjóðsbækur og þess háttar skjöl, er hún
hefur lagt til og bera hennar eignarnafn. Hann má ekki heldur seljast arfsali
nema með samþykki hennar. Vilji hún rifta ráðstöfunum, er koma i bága við
þessi ákvæði, skal málssókn hafln innan árs frá því er þær voru gjörðar, éða
þinglesnar, hafi þær verið lesnar á þingi.
Bóndi má eigi án samþykkiskonu sinnar skuldbinda félagsbúið með loforðum um gjafir eða gefa úr því svo, að þaðá einu ári fari fram úr 5 hundruðuötu
af skuldlausri eign búsins við næstu árslok á undan.
Breyti hann gegn þessu
á hún rétt á skaðabótum af séreign hans eða af hans hluta félagsbúsins, þá er
þvi verður skift. Krafa til skaðabóta af séreign bónda skal þó hafin með lögsókn eða áskilin með notarialsvarkröfu á hendur honum innan árs frá þvi er
konan fékk vitneskju um þau atvik, er hún byggir á kröfu sína, og inhan mánaðar eftir að búið er tekið til skifta, sé krafa gjörð til skaðabóta úr hluta háns
af félagsbúinu.
Þegar svo stendur á, eins og segir í fyrsta kafla greinar þessarar, getur; konan í stað þess að rifta ráðstöfuninni krafist skaðabóta af séreign bónda
sins eða hluta hans af félagsbúinu á sama hátt og segir í öðrum kafla greinarinnar.
12. gr. Skuldbindingar, er kona hefur gengist undir eða bakað sér áður
en hún giftist, hviia og á manni hennar, nema annað sé um samið i kaupmála,
er þau hafa gjört fyrir hjúskap sinn og látið þinglýsa.
13. gr. Ráðstafanir þær, er kona giörir með samþykki og vitund bónda
sins, eða til sameiginlegs gagns og sakir óhjákvæmilegra nauðsynja, skuldbinda
téiagsbúið.
Ef gift kona verður skaðabótaskyld án þess að það stafi at samningi, eða
baki hún sér gjöld fyrir hegningarvert athæfi, má ganga að félagsbúinu til greiðslu
nefndra gjalda, en bóndi hefir rétt til aðfá þau endurgoldin af séreign konu sinnar, atvinnuarði hennar (sbr. 26. gr.) eða af hluta hennar af félagsbúinu, þegar
þvi verður skift.
Ef kona bakar sér aðrar skuldbindingar í hjúskap sinum, verður til fullnustugjörðar á þeim eigi gengið að öðru en séreign. hennar eða atvinnuarði (sbr
26. gr.) eða að hennar hluta af félagsbúinu, hvort sem því er skift eða hún siíur i óskiftu búi.
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14. gr. Nú er bóndi sviftur tjárforráðum og hefur þá fullveðja kdfiá
hans forráð félagSbúsins með fjárráðamanni bóndans.
15. gr. Þá er kona tekst á hendur að svara ein eða með tóanni sinfitn
til skulda hans eða skuldbindioga, hvórt sem það er með ábyrgð, vixilábéking eða
fratósali að skaðlausu eða því um liku, eða skuldbrnding þessi kettur frató á
áfifián hátt, svo sem með veðsetning á séreignum hennar fyrir skuldum hans,
en állta verður, að skuidbindingin í raun og veru míði að hinu saffla, þá eru
þessar ráðstafanir ógildar, nema þær séu samþyktar af arntmanni.
Hið sátfia er um ráðstafanir, er hún með þeim afsalar sér trygging,
er húfi á i eigutn bónda síns eða félagsbúsins.
16. gr. Nú hefor bóndi bakað félagsbúinu þess háttar gjöld, er ræftir
fiffi 1 öðíum kafla 13. greinar, og á þá kona hans rétt á að fá þau efidurgóldffi
af séreign hans, eða af hluta hans af fé'agsbúinu, þá er því verður skift.
III. þáttur.
Séreign og gjatir hjóna á millutó.
17. gr. í séreign bvors hjóna eru ekki að eins persónulegréttindi, þótt þau
kunfii að veTa arðsöm, svo séífl rithöfundatréttur og sams konar réttifidi, heldur og verðmæt réttindi, er eigi verða frá skilin þeim, er þeirra nýtur, svo söffi
eftirlaun, líteyrir, forlagseyrir, framfærsluréttur, innstæðutéttindi, óafhefidanlegur
afnotaréttur, þar i talinn ábúðarréttur, atvinfiuréttindi, persónuleg einkaréttindi
og þvi utó likt. Arður af þessum réttindum, sem fellur til i hjónabafldinu,
rennur þó inn í félagsbúið, nema öðru vísi sé ákveðið i lögum, kaupmála eðfi
með annari lögmætri ráðstöfun.
18. gr. Það verður og séreign, þótt eigi sé það ákveðið i kauptnálaflum, er
annaðhvort hjóna hefir eignast eða síðar eignast að erfð, þó Jögarfur þess sé,
eðá að gjöf, ef og að svo miklu ieyti, sem svo hefir verið ákveðið at arfleifanða
eða gefaflda. Eigi tóá i kaupmála gjöra breyting á ákvæðtnn gefanda eða artleifanda i þessa átt.
19. gr. Auk þess, sem taliðeri 17. og 18. gr., er ait það séreign, sem ákveðið er löglega i kaupmála að svo skuli vera.
20. gr. Hvort hjóna heflr utóráð yflr séreign sinni, nema hún sé með
kaupmála eða með öðru lögraætu ákvæði, svo sem af báifu arfleifanda eðagefanda, fengin í hendur sétstökura fjárráðamönfium.
í kaupmála má ákveða, að konan megi eigi, þótt fullveðja sé, ráða yfir
séreign siflfli, nema tóeð samþykki bónda síns eða tilsjóflarmanns.
21. gr. Arður af séreign eftir kaupmála og andvirði hans skal séreign
Vfera, nema aflnað sé ákveðið i kaupmálanutn.
Það sem útvegað er tyrir tnuni, sem i séreign eru, eða gengur til að bætfi
,þá eða auka, skal og séreign vera, nema annað sé ákveðið i kaupmáia; en ef
v«rið er til þessa fé úr félagsbúi eða af séreígn hins hjónfi, má heitota enthfrgjald fyrír það af séreign þess hjóna, er í blut á, eða af hluta þöss í féiagtbúinu, þá er því verður skift.
22. gr. Et kostnaður til beimilisþarfa (þar með talifl húsfileiga) og til viðurværis og ufppöldis barfianfia geíut eigi greiðst af félagsbúiöu, er bvort fajóna af
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sinni hálfu skylt til að leggja fram fé til gjalda þessara af séreign sinni, meðan hún vinst til. Geti hjóiiin ekki komið sér saman, ákveður amtmaður, hve
mikið þau skuli leggja til.
23. gr. Skuldir, er hvila á öðiu hvoiu hjóna, þá er þau giftast, skal
greiða af séreign þess, ef nokkur er og meðan endist, nema annað sé ákveðið í
kaupmála. Hafi þessar skuldir verið areiddar af félagsbúinu eða séreign hins
hjóna, má krefjast endurgjalds af séreign þess, er í hlut át eð< ef þörf gerist
af hluta þess úr félagsbúinu, þá er skift’ t'ara fram.
24. gr. Til þess að gjafir mílii hjóna í hjúskap þeirra séu gildar, skal
um þær gerður kaupmáli, nema svo sé. að gefnir séu munir til persónulegra
nota, sem eigi séu meira verðiren svo, að samsvari efnahag gefanda, eða sé gjöfin
lífeyrir eða forlagseyrir eða þess konar f; amfærslu*,-yrir af hendi bónda fyrir konu
sina.
Til gjafa teljast og afsöl þau, er getur um í öðrum kafla 28. greinar i
lögum nr. 7, 13. april 1894; en þá cr gefandi skyldur til að greiða það aftur, er gjafarþegi hefir af hendi int.
Það, sem segir í þessari grein. gildir og þá er g.jöfln er gefin einhverjum öðrum, en hann afsalar hana síðan hinu hjóna, ef álíta má, að það sé að eins
gert til þess að fara kringum lögin.
25. gr. Akvæðin um ógiidíin: ráðstafana í 4. kapítula laga nr. 7, 13. april
1894 eiga og'við um ráðstafánir hjóna 0 inihi, livort sem þau hafa félagsbú eða
ekki.
IV. þáttur.
Um umráð giftrar konu yf'ir aflaf'é hennar af sjálfstæðri atvinnu.
26. gr. Nú rekur gift kona sjálUtæða atvinnn, sem eigi aðallega er stofnuð
né henni viðhaldið með fé bónda hennar eða félag^>búsins, og hefir hún þá, meðan hún lifir, ein og án samþykkis bónda sins eða fjárráðamauns, umráð yfir arði
þeirrar atvinnu, og yfir því, er sannað veiður. að hún hafi aflað sér f'yrir atvinnu-arð sinn. Meðan hún lifii, má eit:i taka fé þetta til lúkningar skuldum
þeim, sem bóndi hennar hefir stofnað, nema saniþykki hennar komi til.
V. þáttur.
Um rétt hjóna til að slíta fjárfélagi.
27. gr. Nú hefir bóndi eytt miög eigum félagsbúsins, án þess það verði
réttlætt nægilega fvrir sérstök atvik, eða ::efic fulla ástæðu til þess aðóttast megi, að
hann muni fara .illa með yfirráð sífi yfir félaesbúinu, og getur kona hans þá
krafist þess, að fjárfélaginu sé slitið, cg að full séreign koraist á.
28. gr. Þá er kona vill neyta þessa réttar, skal hún senda amtmanni skriflega beiðni um það; rannsakar hann niálið, og gefur bónda tækifæri til að láta
uppi skoðun sina og leggur siðan úrskurð á það; úrskurði hans má skjóta til landshöfðingja; þegar það er gjört, getur skiftaiéttur, ef konan æskir þess, gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess, að varðveita eitiur búsins, einkum á þann hátt, er
segir i 2. og 3. lið 57. gr. skiftalattanna.
29. gr. Nú slítur bóndi ólöglega samvistum við konu sína, eða sé félagsbú
þeirra tekið tií gjaldþrotaskifta að honum lifanda, og getur kona hans þá krafist
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þess, að fjárfélagi þeirra sé slitið. Beiðni um þetta sendir hún til amtmanns, og
skal beiðnin tekin til greina. Ef kona slítur ólöglega samvistura við bónda sinn,
hefur hann og hinn saraa rétt til þess, að fá fjárfélagi þeirra slitið.
30. gr. Þá er tekin hefir verið til greina beiðni anuarshvors hjóna um,
að fjárfélagi þeirra skuli slitið, getur hvort ura sig krafist þess, að félagsbúið sé
tekið til skifta á þann hátt, er segir i 6 kapítula skifta'laganna.
Urskurður um, að fjárfélagi hjóna skuii slitið, gildir fyrir þau sjálf frá
því, er beiðnin ura það kom tii yfirvaldsins, en fyrir aðra frá því er úrskurðurinn er þinglesinn á varnarþingi bóncia hér á iandi, eða, sé hann farinn
úr landi, þá á varnarþingi því, er liattti átti siðast hér, og fer um verkanir þinglýsingarinnar eins og segir um þinglýsingu á kaupmáia i 5. gr. laga þessara.
2. og 3. ákvæði 67. gr. í skiftalögunum koma því eigi til greina við þau
skifti, er hér ræðir um.
31. gr. Þegar það hefir veriö löglega ákveðið í kaupmála, að fjárfélagi
hjóna skuli slitið, geta þau og hvort u n sig krafist þess, að skifti skuli fram
fara á félagsbúinu á þann hátt, er segir í 6. kapítula skiftalaganna, án þess þó
nein breyting verði á gildi kauptuálans gagnvart öðrum eftir 5. gr. þessara laga,
og þannig án þess, að 2. og 3. ákvæðið í 67. gr. skiftalaganna komi til greina
við þau skifti.
VI. þáttur.
Hvenær dæma skal um kaupmála eftir útlendum lögum.
32. gr. Fyrirmæli laga þessara ná og til þeirra kauptnála, sem gjörðir eru erlendis, ef bóndinn á lögheimili hér á lattdi, en ttm myndugleika konunnar til að
gjöra kaupmálann fer þó eftir iögum lands þess, þar er hún á heimili. —
Nú er kaupmáli gjörðttr af ma.mi, er eigi er búsettur hér á landi, og
sé kaupmálinn gildur eftir lögum lands þess, þar sem maðurinn á heimili, og er
málinn þá, að því er fjármál hjónanna snertir, gildur hér á landi fyrir hjónin
sjálf og erfingja þeirra, ef hann ákveðttr ekkert, er kemur í bága við lög þessi,
svo og gagnvart öðrum, ef gætt er al'.s þess, er segir i 6.—8. gr. laga þessara,
svo fijótt sem auðið er eftir að liótn'mi; tr fluttur hittgað búf'erlum. —
Lög þessi öðiast gildi 1. júlí 1900.
Nd.
229. Breytingartillaga
við frumvarp til fjáriaga fvrir árin 1900 og 1901.
Frá Vaitý Guðmundssyni.
Við 10. gr. C. 4. Aftan við þemmn tö'uiið bætist nýr liður, svo hljóðandi:
e. styrkur til Guðjótis Guðmundssonar til landbúnaðarnáms
við landbúnaðai háskólann í Kaupmannahöfn 500 kr. (hvort
árið).
Nd.
230. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901
Frá Þorláki Guðmundssyni.
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Við 13. gr. C. Eftjf 13. tölul. koooi nýr tölnl.
Til síra Valdimars Briem skáldlaun 600—600.

Nd-

231.

Viöaukatillaga

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Þórði Guðmundssyni og Þorláki Guðmundssyni.
Afltan við 18. gr. bætist ný málsgrein:
Til sýslufélaga má veita alt að 8000 kr. til að koma upp slátrunarhúsum. Lán þetta veitist vaxta- og afborgunarlaust fyrstu 2 árin, en ávaxtist síðan með 3°/o árlega og jafnri afborgun á 10 árum.

Nd.

232.

Breytiiigar- og viöaukatillögur

víð tillögu til þingsályktunar ura skilyrði fyrir landssjóðsstyrk til barnakenslu
(eins og hún var samþykt við fýrri umræðu í neðri deild).
Frá mentamálanefndinni.
1. Við II. Eftir 3. lið komi 4. liður, svo hljóðandi:
4. Að kennarinn kenni að mínsta kosti 5 mánuði af árinu, og kem
ur ekkert barn til greina við styrkveitinguna, sem notið heflr
skemur tilsagnar en 2 mánuði.
2. Aftan við tillöguna bætist:
Sé kostur á kennara, sem staðist heflr opinbert kennarapróf, skal hann,
að öðru jöfnu, tekinn fram yfir óæfðan kennara, þegar kennari er ráðinn.

Nd.

233.

Nefndarálit

1 máliou: Frumvarp til laga um sölu þjóðjarða.
Hin háttvirta neðri dejld hefir kosið oss i nefud tii að iflúga og segja
álit vort um sölu nokkurra þjóðjarða, og hefir nefudin feogið í hendur þar að
lútandi skjöl samkvæmt auglýsingu 17. nóvbr. 1879.
Þessar jarðir hafa verið falaðar til kaups af leiguliðum:
1. Horn í Nesjahr. i Austur Skaftafcllss. 24,5 bndr. »
kúg. og 135 álna landsk.
2. Bær í Árneshreppi i Strandasýslu
8,* — l1/, —
— 40 —
—
3. Miðhús í Sveinsstaðahr. í Húnavatnss. 16,s — 2
—
— 90 —
—
4. Vatnsdalshólar i sama hreppi
11,» —- l*/> —
— 65 — . —
Ein jörð hefir verið föluð til kaups aí hlutaðeigandi hreppsnefnd:
5. Sauðá í Sauðárhreppi 1 Skagafjarðars. 35.« hndr. 4 kúg. og 160 álna landsk.
Með lögum 13. desbr. 1895 var stjórninni vefot heimild til að selja Horn
í Nesjahreppi fyrir 2500 kr., en sú heimild féll úr gildi 31. desbr. 1898. Um
Sauðá er þeBS að geta, að bónarb.réf frá leiguliðanum um kaup á þeirri jörð var
til meðferðar á alþingi 1895, en þingið vildi eigi gera jörðina fala sökum þess,
að hún lægi að kauptúninu á Sauðárkrók. Nú er jöjrðin töluð af hreppsnefndinni
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i Sauðárhreppi i þvi skyni, að Sauðárkróksbúar geti koraist að betri og tryggari
samniugum en nú er kostur á um beitarítak í landi jarðarinuar og útmælda
bletti til ræktunar. Að vfsu hefir leiguliðinn mótmælt þannig lagaðri sölu jarðarinnar og borið fyrir sig forkaupsrétt sinn sem lifstiðarábúandi samkvæmt
konungsbréfi 22. desbr. 1797, en nefndin leiðir hjá sér að dæma um þennan
rétt leiguliða. Að öðru leyti verður nefndin að álita, að beiðni hreppsnefndarionar um að fá jörð þessa keypta hafi við gild rök að styðjast.
Nefndin er þeirri stefnu fylgjandi, að rétt sé að gefa leiguliðum landssjóðs kost á að:'fá keyptar ábýlisjarðir sfnar, nema sérstakar ástæður geri slikt
óráðlegt. Þótt ekki fáist trygging fyrir því, aö jarðir þær, sem seldar eru,
haldist í sjálfsábúð eða verði betur setnar eftir en áður, eru þó meiri líkur til,
að 8vo verði. Og fyrir landasjéð virðist jarðeign ekki sérlega eftirsóknarverð,
þegar tillit er haft til alls þess koatnaðar, er sú eign hefir ( för með sér.
Samkvæmt þessu leggur nefndin það til:
1. að frumvarp það, sem fyrir liggur, verði samþykt með þeirri breytingu
á 1. gr., að i stað orðanua: >að selja ábúandanum . . . 3,500 kr.< komi:
»að selja ábúendunum eftirfylgjandi þjóðjarðir fyrir að minsta kosti jafnháttverö og til fært er við hverja þeirra:
1. Horn i Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýslu .
.
.
3,500 kr.
2. Bæ í Árneshreppi i Strandasýslu...................................
1,200 —
3. Miðhús í Sveinsstaðahreppi í Húnavatnssýslu .
.
.
1,800 —
4. Vatnsdalshóla í sama hreppi............................................
1,500 —
2.
að viðaukatillaga á þingskjali 153 tölul. 1, og 2. verdi samþykt með
þeirri breytingu, að f stað: »3,000 kr.« komi: »3,500 kr.«
3.
A eftir 3. gr. komi ný grein, svo látandi:
Andvirði þeirra jarda, er seldar verða samkvæmt lögum þessum,
reanur í Ræktunarsjóð íslands.
4.
Fyrirsögn frumvarpsins orðist þannig: »Frumvarp til laga umaðstjórninni veitist heimild til að selja nokkrar þjóðjarðir«.
Neðri deild alþiugis 27. júlí 1899.
Guðl. Guðmund8son,
Olafur Briem,
Sigurður Gunnarsson.
form. og framsögum.
skrifari.

234. Breytingartillaga
við fkamv, til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Birni Sigfússyni.
1. Vift 13. gr. VI. a. 2. Fyrir »kvennaskólans á Ytri-Ey 1,200«
komi: kvennaskóla Húnvetninga 2,200
2. — — — -------3. Fyrir »1,200« komi: .... 2,200
3. — — — -------4. töluliður raeð athugaseradinni falli burt.
Nd.

44
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Ed.
235. Breytingartillaga
við tiúögu til þingsályktunar um rannsóknir á áhrifum hvaladráps við strendur
landsins á sild- og þorskgöngur á fírði inn.
Frá Þorleifí Jónssyni.
Tillagan orðist þannig:
Alþingi ályktar að skora á stjórnina að leita nákvæmra upplýsinga um,
hvern árangur hafa haft rannsóknir i Noregi um áhrif hvaladráps á síld- og
þorskgöngur á firði inn, og leggja fram skýrslu um það á næsta þingi.

Nd.
236. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Jóni Jenssyni.
A eftir 10. gr. C. 6. h. komi nýr liður svo hljóðandi:
Styrkur til ljóskers á Skipaskaga........................ 75.00—75.00
veitist með þvi skilyrði, að um tendrun áljóskerinu
fari eftir auglýsingu landshöfðingja 31. mai 1894.

Ed.
237. Tillaga
til þingsályktunar um friðun á laxi.
Flutningsmaður: Þorkell Bjarnason.
Alþingi ályktar, að skora á stjórnina;
1., að leggja fyrir alþingi 1901 frumvarp til laga um friðun á laxi, er hafi inni
að halda ýtarlegri og tryggari friðunar-ákvarðanir en núgildandi lög um
friðun á laxi.
2., að láta fiskifræðing landsins, Bjarna Særaundsson, safna skýrslum hjá laxveiðareigendum á landinu um það, hverjar nýar friðunar-ákvarðanir þeir
áliti nauðsynlegar og tiltækilegar.

Nd.
238. Frumvarp
til laga um leyfi til botnvörpuveiða i landhelgi. Flutningsmaður Einar Jónsson.
1. gr. Um 4 ár hin næstu, frá þvi að lög þessi öðlast gildi, má veita
innlendum og útlendum mönnum leyfi til að veiða með botnvörpum i landheigi,
á svæðinu milli Horns hins vestra og Hjörleifshöfða, gegn þvi, að greiddar séu
1800 kr. (100 pund steriing) fyrir skip hvert árlega. Eigi má veita leyfi þetta
nema eitt ár i senn.
2. gr. Leyfi það, er nefnt er i 1. gr., veitir landshöíðingi. Um leið og
hann afhendir leyfisbréf fyrir eitthvert skip, skal hann afhenda merki, er skipið geti vottað með, þegar þurfa þykir, að það hafi leyfið. Merki þetta skal tilbúið á kostnað landssjóðs og ræður landshöfðingi, hversu því skal hagað.
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Eigi má afhenda leyfisbréf, nema gjald sé um leið greitt fyrir það, eða
næg trygging sé sett fyrir þvi, að gjaldið verði greitt á þeim tíma, er landshöfðingi ákveður.
Landshöfðingi heldur skrá yfir skip þau, er leyfi kaupa, nöfn þeirra,
skipstölu og nafn staðar þess, er skip er frá, svo og hve nær því er veitt
leyflð.
3. gr. Skylt er skipstjóra hverjum á skipum þeim, er leyfi hafa fengið,
að hafa jafnan við hönd sér á skipi sinu leyfisbrefið og merki það, er 2. gr.
ræðir um.
4. gr. Nú sannast það, að skip hefir veitt með botnvörpu i landhelgi á
svæði því, er 1. gr. nefnir, og hefir eigi haft heimild til þess, eftir þessum lögum, skal þá skipið sektað um tvöfaldar sektir þær, er lög um bann gegn botnvörpuveiðum 6. apr. 1898 ákveða og borgi leyfisgjald að auki eftir 1. gr., enda
er þvi þá heimil veiði á svæðinu það ár til enda.
Sektir þessar renna hálfar i landssjóð, hálfar i sýslusjóði Skaftafellssýslna, til jafnra skifta.
5. gr. Endurgjald leyfisbréfa eftir 1. gr. skal lagt i sérstakan sjóð undir umsjón landshöfðingja og skal honum sér i lagi varið til þess, að efla sjávarútveg landsmanna, eftir þvi er alþingi ákveður með lögum, þá er tlmi þykir til
kominn.
6. gr. Til endurgjalds fyrir þann skaða, er fiskiveiðar Skaftafellssýslubúa kunna að biða af ákvörðunum laga þessara, skal greiða i sýslusjóði
Austur- og Vestur-Skaftafellssýslna tiljafnra skifta mjlli þeirra helming afleyfisbréfagjaldinu af 4 hinum fyrstu skipum árlega, er leyfi kaupa, en lO°/o af gjaldinu, ef fleiri skip kaupa leyfið.
7. gr. Lög þessi öðlast gildi 15. marz 1900.

Nd.
239. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Flutningsmaður: Halldór Daníelsson.
Við 12. gr. B. Eftir 5 nýr liður:
Styrkur til Borgarfjarðarsýslu til að gjöra veg frá Skipaskaga að Blautós
alt að 2400 kr.
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram að minsta kosti jafnmikla uppbæð.
Nd.
240. Breytingartillðgur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901, og við breytingartillögur fjárlaganefndarinnar á þingskj. 186.
Frá Kl. Jónssyni.
1. Við 11. gr. 8. b. Fyrir 400 kr. komi: 1000 kr.
44*
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2.

Við 11. gr.

3.

Við 13. gr. B.

4. Við 13. gr. C
5.

Við 13. gr. C.

6.

Við breyt.till.

(3

Nýr töluliður: Styrkur til útbúnings og áhalda handa
sjúkrahúsiúu á Akureyri 2000 kr. (fyTra árið).
VI b. 1. Liðurinn orðist svo:
til harnaskóla . . . 7,500— 7,500
14. f stað . . 600-600
komi: 2000—2000.
Nýr töluliður:
Styrkur til sfra Bjarna Þorsteinssonar á Sigluflrði til að
geta út hátíðasöngva 300 kr. (fyrra árið).
16 á þingskj. 186: í stað 800—800—1600
komi: 1000-1000—2000.

Nd.
241. Breytingartillaga
við þingsályktunartill. um styrkveiting til búnaðarfélaga.
Frá landbúnaftarnefndinni.
1. Við B. 1. a. í stað .þúfnasléttun* komi: Túnastéttttn.
2. Við 2. a. í stað »þúfnasléttun« komi: Túnaslétton.

Nd.

við fruimv.
1. 10. gr.
2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.
11.
11.
13.

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

7. 13. gr.
8. 18. gr.

242. Breytingartillðgur
til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Jóni Þórarinssyni, 2. þro. Q-.-K.
B. 3. a. I stað orðanna »Viðbót við hinn njlverandi urosjónarmann*
komi: viðbót við laun núverandi umsjónarmanns.
C. 6. a. Fyrir »300« komi: 100
Fyrir »4840« komi: 4940
6. a.
Fyrir »430« komi: 200
6. n.
Fyrir »1500« komi: 500.
6. o.
Aftan við Hðinn bætist nýr liðar:
VI. d.
Námsstyrkur handa kennaraefnum, 50 kr. handa hverjum,
alt að 500 kr. hvortárið....................................... 500—500
Aftan við liðinn bætist nýr liður:
C. 22.
500—500
Til Leikfélags Reykjavikur
Orðin »frá útlöndum« falli burt.
Eítir orðunum »áreiðanlegri vátryggingu* (i næstneðstu
linu) i sömu grein fccani: eg í fyrsta eð» öðrum flokki.

Nd.
243. Breytingartillögur
við fruravarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá landshöfðingja.
Við 13. gr. C. Á eftir 22. lið komi 2 nýir liðir:
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a. til cand. theol. Haraldar Níelssonar, styrkur tíl utanfarar tíl þess að
stunda hebreska tungu og skýringar gamiatestaraentísias; fyrra árið flOOfcr.
b. til Brynjólfs skrifara Þorlákssonar tfl þess að fullkowna sig i
orgetepili og »jfudktheeri« i Kauptnannahðftí; fýrra áríð .... 12001r.

Ed.
244. Nefndarátit
í málinoum stofnan landspitala í Reykjavfk.
Hin háttvirta efri deild heflr kosið oss undirskrifaða tfl að ibuga frwnv.
tfllaga tnn stofnun landspitala i Rerykjavik. Vér höftHn gert það-eför fðngum á
irokkrum funchnn eg er álffc vort um téð nýmæii á þessa leiö.
Vér álitum nauðsynlegt, að sæmilegur spitali sé i Reykjavfk aðaHegu
tvefm ástæðura.
1. Vegna læknaskólans, semer iandsstofnun. Nauðsynlegt slílyrtö íyrir þvf,
að lækuaskólinn geti orðið að tilætluðura notum, er, að viðblið hans 9é sæmilegur
spitali. Kensiaá læknaskólanum getur annars eigi orðid nema að hátfum notumLæknakenslan verður aðaliega að fara frara i sjúkrahúsum; annars verður iuka
gagnslitil. Nú er að áliti nefndariunar enginn vafl á því, að læknaskótían só
nauðsynleg mentastofnun hér á landí og verdur æ nauðsyalegri, sem læknahéruðum er naeir fjðig’aið.
Vegna lækaaskólaas verðnr lanðssjóðar þvi að stofna
og eiga spítala i Reykjavík.
2. í Reykjavík eru fleiri læknar saman komnir en i nokkunxn öðrum
stað landsins. Þar eru og specialistar, t. a. m. 1 augnlækningum, tanidæknihgum o. s. frv., sem eigi eru annarsstaðar hér á iaadi.
Til þessara lækna. sækja sjúklingar úr ðllum héraðum landsins. Þessum sjúklragum veiður ekki veitt særaileg aðhjúkru* netna á spitaia. Er almenningi i Reykjavík þetta að minsta kosti vel kunnugt, þvi að hingað til hefur sjúklingum þessum, er leitað hata lækninga hér, oft orðið að hola aiður hér
og hvar hjá privatmönnum, þar sem þeir oft eigi bafa getað feagið viðunandi
aðhlynningu, en þó orðið tfl mikill* þyngsla fyrir húsráðendur.
Til þess að sjúklingar þessir, er koma viðsvegar af laodinu, geti notið
sæmilegrar aðhlynningar og jafnframt geti haft fult gagn af iæknishjáip þeirri,
sem þeir eru hingað komnir til að leita eftir, verða þeir að hafa hér eitthvert
viðuaanlegt faæli, er þeir getí snúið sér að, og það verður *ð vera spítaii.
Eftir þessum hugsunargaugá verður laodssjóður og að kosta spítalann,
þvi að -hann verður þá i þarfir alls iandíins.
Oss er kunuugt, að eínbverjar samningstiiraunir hafa verið gjörðar miití
laodastjórÐarinnar og bæjarstjórnar Reykjavíkur, snertandi þetta taál: Stofnuu
og byggingu almennings-spítala i Reykjavik. Einkaniega hata þær samningatíiraanir snert tillag Reykjavikurkaupsfcaðar tíi landsspitala (□: almensings-spitala fyrir alt landið) og ráðstöfun hins núverandi spitala og eigna haas i Reykjavik; en að þvi oss er kunnugt, heflr enn enginn árangur orðið af þessum aamaingstilraunum.
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Vór álitum þvi eigi að ástæða sé til þess, að gera nein sérákvæði fyrir
Reykjavik i lagafrumvarpi þessu.
Af ástæðum þeim, sem bér eru greindar, höfum vér í aðal-efninu fallist
á frv.; eo vér hyggjum ekki, að nú séu tiltök til þess, að stofna til svo stórfengilegs spítala, sem frv. fer fram á. Nefndin hyggur, að mikið væri unnið,
ef vér fengjum spitala, sem kostaði um 50,000 kr., auk útbúnaðar, og sem þá
mundi geta haft 24 sjúkrarúm. HÖfum vér una þetta atriði fengið álit hins núverandi héraðslæknis Guðm. Björnssonar og látum prenta það hér með.
Ætti spitalinn að vera bygður svo, að við hann mætti auka og bæta
siðar eftir þvf sem þörf væri á og ©fni leyfðu.
í þessa átt fara nú tillögur vorar. Hinar aðrar breytingartillögur vorar eru þýðingarminni og mún greia veröa gjörð fyrir þeim, þegar frurav. kemur til umræðu.
Vér leyfura oss því að ráða hinni b. deild til að samþykkja frumv. með
eítírfylgjandi breytingum:
Fyrir 1. gr. korai svo hljóðandi grein:
1 Reykjavík skal stofna landsspitala, sem hafi eigi færri sjúkrarúm en
24. Til byggingar spitalans má verja alt að 50,000 kr. og til útbúnaðar á honum alt að 10,000 kr.
Fyrir 2. gr. komi svo bljóðandi grein:
Af sjúkrarúmunum skal veita 12 ókeypis flátækum sjúklingum, sem ekki
eru á sveit.
Við 4. gr.
•
Fyiir: >endurskoðari reíkninga. komi: »og gjaldkeri«.
Fyrir: .ráðsmaður fær 1000 kr.« komi: »ráðsmaður fær 800 kr.«.
Fyrir: »endurskoðari 200 kr. á ári« komi: .gjaldkeri 300 kr. á ári«.
Fyrir.* »600 kr. á ári auk búsnælis* komi: »600 kr. á ári auk húsnæðis og fæðis*.
Við 5. gr.
Fyrir: >alt að 2000 kr.« komi: »alt að 1200 kr.«
Efri deild alþingis 28. júlí 1899.
J. Jónassen
Kristján Jónsson
J. Havsteen.
formaður og framsögumaður.
skrifari.
Tillögur og athugaeemdir um landsspítala i Reykjavik handa 24 sjúklingum.
Húsið sé einlyft og gangbygt (korridorbygging) og kjallari undir þvi öllu.
Það skal snúa i austur og vestur. Ganghliðin móti norðri. Stofuhliðin móti
suðri. Gangurinn þarf ekki að ná alla leið til endanna.
1. Kjallari. 1 honum sé: eldhús og vistaklefl, þvottahús og baðklefi
handa þjónustufólki spitalans, hitavél og kolaklefi.
2. Stofan. Höfuðdyr hússins séu á miðri suðurblið þess. Næst dyrum
sé öðru megin ráðsmanns-skrifstofa, binu megia læknisstofa (kandídatstofa). í

hverjum enda hússins sé:
1 stofa handa 1 sjúkling.
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1 —
—
2 ajúklingum.
1 —
— 4--------1 —
— 5--------1 —
— hjúkrunarkonu.
1 baðklefi með baðkeri handa sjúklingunum.
1 náðhúsklefi
—
----Útskot sé á miðri nerðurhlið hússins og i því skurðastofa.
3. Loftið. Þar skal vera: Þerrileft, vatnsklefi, fataklefi, meðala-. og
verkfæra-stofa, rannsókuastofa (laboratorium) — helzt raóti norðri, stofur handa
þjónustufólki (ráðskonu, yfirhjúkrunarkonu, vinnukonum og vinnumönnum).
I 4 og ð manna stofunum skal ætla hverjum sjúkling minst 40 kbmetra
loftrúm, en í 1 og 2 manna stofunum minst ðO kbmetra. Hæðin undir left sé
minst 11 fet.
Alt húsið skal fá hita frá einni hitastöð i kjallaranum. Nota má »lofthitun<, ef trygging er fyrir því, að hitinn þá verði jafn í ðllu húsinu.
Útihús. 1. Hreinsunarskáli (Desinfektionsbygning). 2. Likhús; 1 því 2
stofur, önnur björt og rúmgóð með steingólfl og ræsi niður úr raiðju gólfi.
3. Náðhús handa þjónustufólkinu.
Ef farið er eftir verði á ejúkrahúsum í öðrum löndum og litið til þess,
hversu ódýr hafa orðið sjúkrahúsin á Seyðisfirði, Akureyri og ísafirði, þá ætti
þannig lagað ajúkrahús bér alls ekki að fara fram úr 50000 kr., allra sizt ef
hægt verður að komast af með lofthitun 1 stað vatnsgufuhitunar.
Gera má ráð fyrir, að allur árskostnaður muni nema sem þvj svarar 2
kr. fyrir hvern sjúkling á dag. Ætti þvi hver sjúklingur að borga með sér 2
kr. á dag, til þess að spítalinn sé ekaðlaus, en fyrir þetta endurgjald fær sjúklingurinn lika alt, sem hann þarfnast (fæði, hjúkrun, meðul, umbúðir og læknishjálp).
Ef landið vill kosta 12 sjúklinga árlega (12 gjafarúm), þá mundi það
ekki nema meiru en 9000 kr. og öll útgjöld landssjóðs 1 þarfir spitalans ekki
Fara fram úr 10000 kr. á ári — yrðu auðvitað minni, ef gjafarúmin væru færri.
Hingað til Reykjavikur ieita sér spftalavistar sjúklingar úr öllu Suðuramtina, mestöllu Vesturamtinu og mörgum sýslum í hinura ömtunum (einkum
Húnavatns-, Austurskaftafells og Múla sýslum); má gera ráð fyrir, að */» hlutar
landsmanna að minsta koeti noti sjúkrahúsið i Reykjavik. Ura gjafarúmin mundi
auðvitað verða sótt alstaðar af landinu. Álitið er, að i stórbæjum þurfl 4—6
sjúkrasængur á hvetja 1000 ibúa, en i sveitnm hér um bil þrjár.
Er þvi augIjóst, að 24 sjúklinga hús bætir ekki að fullu úr þörfinni, og þess vegna ráðlegast að ætla þvi svo stórt svæði, að auka megi við siðar. Þykir alment hæfa, að
jarðnæði sjúkrahúsa sé svo stórt, að 100—150 kvmetrar komi á hvern qjúkling.
G. Björnsson.
Ed.
245. Tillaga
til þingsályktunar um styrkveitingu til búnadarfélaga (eins og bún var samþykt
við siðari nmr. í nd.).
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Alþingi ályktar, að skilyrði fyrir styrkveitingu úr landssjóði til búnaðarfélaga og reglur fyrir úthlutun styrksins skuli vera á þessa leið:
A. Almenn skilyrðí
1. Að félagið hafi unnið næsta ár á undan þvi, er styrkurinn er veittur, að
minsta kosti 12 dagsverk fyrir hvern búanda f félaginu að meðaltali að þeim
jarðabótum, er efla grasrækt og garðrækt, og að minst 8 féiagsmenn hafi
tekið þátt í jarðyrkjustörfum félagsins.
2. Að bónarbréfum am styrfeinn, sem skulu stýluð til landshöfðingja, fylgi
reikningur fyrir næsta ár á undan yfir tekjur og gjöld búnaðarfélags þess,
er um styrkinn sækir, og skýrsla um hin unnu störf, útgefin af skoðunarrnanni, er sýslunefDd eða bæjarstjórn hefir til þess nefnt. Skoðuuarmenn sé
eigi fleiri en 3 i sýslu.
3. Að skýrslur skoðunarmanna sé samdar eftir formi þvi, er landsstjóroin gefur
út, *ð f skýrsiunum sé tekin firam stærð hverrar jarðabótar, og að skoðunarmaður rití á skýrsluna vottorð sitt um, að hana hflfi ekki tekið til greina
aðrar jsrðabætur en þær, sem vel eru af hendi leystar.
B. Reglur.
1. Þessar jarðabætur skulu teknar upp í skýrshurnar:
a. TúnasJéttun.
b. Matjurtareitir ný-yrktír, jarðvegur byitur og blandaður.
c. Vamargarðor um tún, sáðreiti, fjárbæti og engi.
d. Varnarskurðir.
e. Flóðgarðar.
f. Stíflugarðar.
g. Vatnsveítíngaxkurðir.
h. Lokræsi.
Aðgjörðir á gömlum jarðabótum má ekki taka upp 1 skýrsluna, né heidur
þæv jarðabætur, sem ekki eru fttilgjörðar samkvæmt reglum þeseum.
2. Jarðabætur skulu iagðar þannág i dagsverk:
a. túnaslétíun.................................................................................. 12 □ faðmar
b. matjurtareitir............................................................................. 20 □-------c. varuargarðar:
1. grjótgarðar einhiaðuir, 3*/« fet á h»ð............................. 3
---- 2. grjótgarðar tvíhlaðnir, 31/* fet á hæð............................. lx/» ---------3. garöar úr torfi og grjóti, 4 fet á hæð............................. 3’/s---------4. garðar úr torfi, 3 fet á hæð og ð fet á þykt að neðan 4----d. vamarskurðir, ð—6 feta breiðir að ofan, 2 feta djúpir, og
garður á bakkanum 2 feta bár, þakinn að ofan og innan ð
----e. fióðgarðar.................................................................................. 200 tetúngsfet
f. stifiugarðar..............................................................................150---------g. vatnsveitingaskurðir:
1. einstungnir (1 fet A dýpt)
............................................ 400 teningsfeí
2. tvfstungnir (2 feta djúpir)................... ............................. 300 --------
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3. þrístungnir (3 feta djúpir)................................................. 200 teningsfet
h. lokræsi:
1. með grjóti (mölræsi)..........................................................
3 faðmar
2. meö hnaus (holræsi).......................................................... 8------------3. Styrkurinn skal miðaður við tölu dagsverka þeirra, sem unnin hafa verið i
félaginu að framantöldura jarðabótum næsta alraanaksár á undan þvi, er
styrkurinn er veittur.
4. Bónarbréfin um styrkinn eiga að vera komin til landshöfðingja fyrir 1. júli
ár það, sem styrkurinn er veittur.

Ed.

246. Fruravarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1898 og 1899 (eins og það var samþykt við 3. umraeðu
i nd).
1. gr. Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru i fjárlögunum fyrir Arin
1898 og 1899, sbr. lög nr. 2, 4. febrúar 1898, 1. gr„ veitist 22,771 kr. 5o aurar til
útgjalda þeirra, er getið er um í 2.—4. gr. hér á eftir.
2. gr. Sem viðbót við fé það, er talið er i fjárlögunum 10. gr. C. 7., staflið
d. nr. ö til að byggja ibúðarhús handa vitamanni við Skagatáarvitann, veitast
700 kr.
3. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er i fjárlögunum 12. gr,. B til
vegabóta veitast:

1) við 4. lið til flutningabrauta...................................................kr. 10,000 00
2) við 5. lið til þjóðvega........................................................... —
271 5o
3) styrkur til vegagerðar frá Hólum að Höfn í Austur-Skafta*
fellssýslu .
,
.
.
.......................................... ........
— 5/>oo 00
Veitist með þvi skilyrði, að sýslubúar kosti að fullu það
er til skortir, að þessi upphæð nægi til að fullgera veginn, og
að sýslufélagið taki að sér alt viðhald hans framvegis.
_________
Alls kr.

16,271 5o

4. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er f 1. gr. laga 4. febrúar 1898
um útbúnað og ársútgjöid spftala handa holdsveikum mönnum, sbr. 8. lið i 21. gr.
fjárlaganna 1898 og 1899, veitast 6,800 kr.

Ed.

247.

Fromvarp

til laga um eftirlaun (eius og það var samþykt við 3. umr. í Nd).
1. gr. Hver aá, sem fengið hefir konungs veitíngu fyrir embætti og fær laun
úr landssjóði, á rétt á að fá eftirlaun eftir lögum þessum, þegar honum er veitt lausu
frá embætti fyrir aldurs sakir eða heilsulasleika, eða annara orsafea vegna, aem honum
eraótjálfráðar.
2. gr. Eftirlaunin skulu greiðast úr landssjóði. Upphæð eftirlaunanna skal
þannig reikna, að sá, er fengið hefir lausn frá embætti, fái í eftirlaun V4 þeirra embættblaaaaupphæðar, er bann hafði, þegar hann fékk lausn frá embættinu, og auk þess
45

354

þingskjal 247—

20 kr. fyrir hvert ár, sem hann hefir pjónað embætti með eftirlaunarétti, samkvæmtlögum, hafi emhættislaunin verið 3000 kr. eða minni, en hafi þau verið meiri, þá 2/3?°
þeim fyrir hvert þjónustuár með eftirlaunarétti; þó koma eigi til greina fleiri þjónustuár en 35. Sá sem er fullra 70 ára á rétt á að fá lausn með eftirlaunum samkvæmt
lögum þessum. Sá embættismaður, sem slasast þannig, þegar hanner að gegna embætti
sínu, að hann verður að fá lausn frá embættinu, fær ávalt § af embættistekjum sfnnm í
eftirlaun. Ef eitthvert embætti er lagt niðnr, á sá embættismaður, er því gegnir, heimting á að njóta f af embættistekjum sínum í 5 ár í biðlaun, en er þá undir eins skyldur
til að taka aftur við hæfilegu embætti með sömu tekjum að minsta kosti, sem því embætti fylgdu, sem niður var lagt. Hafi hann ekki fengið embætti að 5 ára fresti, verða
honum veitt eftirlaun. þau ár, sem hann hefir notið biðlauna, skal álíta sem þjónustuár, þegar farið verður siðar að reikna eftirlaun bans; en eftirlaunin skal reikna eftir þeim
embættistekjum, er hann hafði, áður en hann fékk biðlaun. Ef hann tekur á móti embætti, sem minni tekjur fylgja, fær hann af þeim eftirlaunum, sem honum ber eftir hið
meira embætti, er hann áður hafði, svo mikið, sem tekjur hins nýja embættis vantar til
að jafnast við tekjur hins fyrra embættis, er hann hafði, og ekki meira.
3. gr. Ef embættismaður, sem sökum heilsubrests hefir fengið lausn frá embætti
með eftirlaunum, kemst aftur til heilsu, er hann skyldur til að taka á móti embætti,
sem landsstjórnin álitur við hans hæfi og skipar hann í, og séu launin eigi lægri en
þess embættis, er hann fékk lausn frá. Séu launin minni, fær hann mismuninn greiddan úr-landssjóði, sem viðbót fyrir sjálfan sig. Neiti embættismaðurinn aðganga að hinu
nýja embætti og getur eigi fært fullnægjandi sönnur á slíka vanheilsu, sem tálmi honum
að gegna þvi, missir hann rétt til eftirlauna.
4. gr. Fær embættistekjur, sem tekuar verða til greina, þegar reiknuð eru eftirlaun eða biðlaun samkvæmt 2. gr., eru: 1, viss árleg laun; 2, launaviðbót, sem veitter
manninum sjálfum; 3, aukatekjur og hlunnindi, svo sem leigulaus bústaður, bújörð, eldiviður og ljÓ8, sem með berum orðum eru veitt embættismanninum sem laun eða hluti
af launum hans. Aukatekjurnar skulu taldar eins og þær hafa verið að meðaltali 5 síðustu árín, áður en embættismaðurínn fékk lausn fra embætti, eða öll þau ár, sem hann
hefir embætti þjónað, hafi árin verið færrí en 5.
5. gr. Sá, er fyrirgjörir embætti sínu, missir einnig rétt til eftirlauna.
6. gr. þegar embættismanni er vikið frá fyrir einhverjar misfellur, sem ekki
varða embættismissi, en veikja þó þá virðingu og traust, sem nauðsynlegt er fyrir stöðu
hans, skal ákveða eftirlaun hans með sérstökum lögum.
7. gr. Eftirlaun eða biðlaun missast: 1, gjörsamlega eða að tiltölu, þegar hlutaðeigandi fær aftur embætti og laun; 2, þegar hann án konungsleyfis gengur i þjónustu
útlendra rikja; 3, þegar hann tekur sér bústað í öðrum löndum án samþykkis konungs
4, þegar hann hefir ekki tekið eftirlaun sin eða biðlaun í 3 ár, og getur síðan ekki sannað lögmæt forfoll; 5, þegar hann verður dæmdur sekur í þess konar athæfi, sem mundi
hafa svift hann embætti, eí hann hefði þá i þvi veríð, eða ef upp á hann sannast, að
hann hafi orðið sekur í slíkri hegðun, áður en hann fékklausn frá embættinu. Núhefir embættismaður fengið lausn frá embætti með eftirlaunum, og tekur við nýju embætti;
hefir hann þá rétt til að fá eftirlaun þau, sem hann áður hafði, er hann sleppir þessu
emhætti.
8. gr. Hver kona, sem verður ekkja eftir embættismann, er hafði eftirlaunarétt
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eða eftirlaun eftir lögum þessum, skal hafa rétt til að fá eftirlaun úr landssjóði með
þeim undantekningum, sem til eru teknar í 9. gr. Eftirlaun ekkjunnar reiknast £ af
launnm mannsins, eins og pau eru talin eftir 2. og 3. gr. þessara laga, þegar þau eru
lögð til grundvallar fyrir því, hvernig reikna skal eftirlaun hans; þó mega þau eftirlaun
ekkjunnar, sem þannig reiknast, aldrei fara fram úr 1200 kr. né vera meiri en eftirlaun
þan, sem maðurinn hefði getað tengið eða hafði, þegar hann dó. þegar ástæður virðast
til, getur konungur í viðbót við eftirlaunin veitt 20—100 fer. árlega fyrir hvert barna
ekkjunnar, sem hún hefir fyrir að sjá, þangað til hvert bam er orðið 18 ára; þó skal
eftirlaunaviðbót þessi því að eins haldast, að ástæður þær, sem hún er bygð á, sé framvegÍ8 hinar sömu, og skal sanna það á hverju ári fyrir landsstjórninni.
9. gr. Pær embættismannaekfejur hafa engan eftirlaunarétt, sem hafa gifzt eldra
manni en 60 ára eða á banasæng hans, eða eftir að hann fékk lausufrá embætti með
eftirlaunum, eða ef hjónabandinu var gjörsamlega slitið, áður en maðurinn dó.
10. gr. Eftirlaun ekkna missast: 1, þegar ekkjan giftist að nýju; 2, þegar hún
tefeur sér bústað í öðram löndum án samþykkis konungs; 3, þegar hún hefir ekki hirt
eftirlaunin i 3 ár, og getur síðan ekki sannað lögmæt forfoll; 4, þegarhún verðurdæmd
sek í einhverri athöfn, sem að almenningsáliti er ósæmileg. — þegar ekkja missir eftirlaun, af því að hún hefir gifst af nýju, á hún rétt á að fá aftur hin sömu eftirlaun, ef
hún verður ekkja í annað sinn.
11. gr. Föðurlausum og móðurlausum börnum þeirra embættismanna, sem áttu
rétt til eftirlauna, getur konungur veitt hverju um sig 40 til 200 fer. árlega, að svo
miklu leyti og svo lengi, sem þau þurfa við og eru þeirra verð, þó ekki lengur en þangað til þau eru 18 ára; þörf þeirra og verðleik skal árlega sanna fyrir landsstjórninni.
12. gr. þeir, sem eru i embættum, þá er lög þessi öðlast gildi, og hafa rétt
til eftirlauna samkvæmt tilskipun 31. maí 1855, halda rétti til eftirlauna samkvæmt
þeirri tilskipun. Að öðru leyti er sú tilskipun úr lögum numin með þessum lögum.
Ed.
248. Tillaga
til þingsályktunar um skilyrði fyrir landssjóðsstyrk til barnafeenslu (eins og hún var
samþykt við siðari umr. í nd.).
Alþingi ályktar, að skilyrðin fyrir styrkveitingu úr landssjóði til baraakenslu
skuli vera þessi:
I. Til baraaskóla, annarstaðar en í kaupstöðum.
1. Að kent sé auk kristindóms: móðurmálið (lestur, réttritun ogæfingar í því, að setja
fram eigin hugsanir skriflega), skrift, reikningur, meginatriði landafræðinnar, einkum
íslands, og helztu grundvallaratriði náttúrufræðinnar, — samkvæmt reglugjörð, er
stiftsyfirvöldin samþykkja.
2. Að skólinn standi eigi skemur en 6 mánuði af áriuu og að minsta kosti 12 nemendur njóti þar tilsagnar allan kenslutímann og gangi undir árspróf í þeim námsgreinum, sem skylt er að kenna samfevæmt reglugjörð skólans.
3. Að skólinn standi undir stjórn þriggja manna nefndar, sem í séu sóknarpresturinn
og 2 menn, er hreppsuefndin kýs.
4. Að við próf, sem haldið er við lok hvers kenslutímabils, sé, auk kennarans, viðstaddur prófdómandi, annaðhvort einn úr skólanefndinni, eða maður, sem hún kýs
til þesss.
46*
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5. Að skólinn njóti að minsta kosti jafnmikils styrks annarstaðar frá, og þsss, er
honum er veittnr ór landssjóði.
6. Áð nanösynlegustu kenslnáhöld séu til við hvern skóla til afnota við kensluna, eftir
því, sem stiftsyfirvöldin nánar ákveða.
Styrkbeiðslum frá skólunnm skal jafnan fylgja nákvæm skýrala nm siðasta árapróf skólans, kenslutilhögun, kensluáhöld og um ástand skólahússins, svo og endnrrit af
siðasta ársreikningi yfir tekjur skÓlans og gjöld.
n. Til sveitakennara.
1. Að kennarinn sé ráðinn til starfa síns af hreppBnefndinni með ráði hlutaðeigandi
sóknarprests, og hagi stðrfum sfnum eftir pví, sem sóknarpresti og hreppsnefnd
kemur saman um.
2. Að sveitarsjóðir eða einstakir sveitarmenn leggi fram fé til sveitakenslunnar, að minsta
kosti til jafns við landssjóðsstyrkinn, auk fæðis og húsnæðis handa kennaranum,
pann tíma, sem kenslan stendur yfir.
3. Að kent sé, auk kristindóms, að minsta kosti: móðurmálið, akrift og reikningur.
4. Að kennarinn kenni að minsta kosti 5 mánnði af árinu, og kemur ekkert
harn til greina við styrkveitingnna, sem notið hefir skemur tilsagnar en 2 mánuði.
5. Umsóknarbréfum um styrk til sveitakenslu skal jafnan fylgja nákvæm skýrala um
kensluna (próf, ef pað hefir verið haldið), töln nemanda, hvað kent hafi verið og hve
lengi hver nemandi hafi notið tilsagnar, svo og vottorð hlutaðeigandi prests um framfarir peirra.
Kennarar skulu ráðnir, hvort heldur er til barnaskóla, eða sveitakenslu, með
skriflegum samningi og priggja mánaða uppsagnarfresti af beggja hálfu.
Sé kostur á kennara, sem staðist hefii opinbert kennarapróf, skal hann, að öðru
jöfnu, tekinn fram yfir óæfðan kennara, pegar kennari er ráðinn.

Nd.
249. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá: Skúla Thoroddsen.
Á eftir 13. gr. C. 22, komi nýr töluliður svohljóðandi:
Til snikkara Jóns Sveinssonar i Reykjavík fyrir byggingaruppdrátt til stýrimannaskólans . . 350 kr. fyrra árið.

Nd.
250. Nefndarálit
um frumv. til laga um breyting á tilskipun um bæjarstjórn i Reykjavlk 20.
april 1872.
Eftir að vér undirskrifaðir höfum rætt og ihugað frumv. það um breyting á tilskipun um bæjarsjórn i Reykjavik 20. apríl 1872, sem fram hefir komið 1 hinni háttvirtu deild, erum vér þeirrar skoðunar, að breytingar þær á hinni
núgildandi bæjarstjórnartjlskipun, sem frumv. fer fram á, muni vera nauðsynlegar og þarflegar umbætur á stjórn bæjarmála í Reykjavikurkaupstað, og að
frumv., sem samið heflr verið af bæjarstjórn Reykjavikur og falið af henni
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þingmanni kjördæmisins til flutnings hér á þingi, sé svo úr garði gjört yfir höfuð, aðeigi sé ástæða til að stinga upp á breytingum á því. Sérstaklega viljum
vér með tilliti til þess, sem fram kom i umræðunum um raálið i hinní háttvirtu
deild, taka það fram, að vér, við nánari íhugun, höfum ekki álitið rétt að stinga
upp á þvi, að frumv. verði gjört víðtækara en það er, eða að samin verði að
þessu sinni og samþykt á alþingi lög um sams konar breytingar á lögum um
stjórn hinna kaupstaðanna hér á landi og hér er farið tram á að þvi Reykjavik
snertir, og er þessi skoðun vor bygð á þvi, að engar óskir ura slikar lagabreytingar hafa kómið fyrir þingið frá bæjarstjórnum hinna kaupsfaðanna, en' að
þeim fornspurðum er, að oss virðist, mjög ísjárvert að breyta lögum þeirra.
Vér leggjum því til við hina háttvirtu deild, að hún samþykki hið fyrirliggjandi
frumv. óbreytt i öllum greinum.
Alþingi 28. júli 1899.
Jón Jensson
Kl. Jónsson
Skúii Thoroddsen.
form. og framsögum.
skrifari.
Nd.
251. Nefndarálit
um firumvarp til laga um viðauka við og breyting á tilskípun 5. jan. 1866 um
fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á íslandi og tilsk. 4. marz 1871 um viðauka við tilskipun þessa.
Vér, sem kosnir vorum til þess að fhuga frumvarp þetta, leyfum oss að
láta uppi álit vort á þessa leið.
Oss dy’.st það engan veginn, að frumvarp þetta er langt frá því, að geta
leitt til þe8s, sem hlýtur að vera aðal-markið: útrýming fjárkláðans til fulls og
aHs. Nefhdin var þvi i talsverðum vafa um, hvort ástæða væri til þess, að sinna
þessu frumvarpi, heldur koma fram með nýtt frumvarp, er gæti leitt til þess,
að uppræta fjárkláðann gjörsamlega, á likan hátt og gert hefir verið i Noregi.
Samt sem áður sá nefndin litil likindi til, að slikt frumvarp yrði samþykt á
þessu þingi, og þar sem nefndin þó verður að álita, að frumvarp þetta, einkum
1. gr. þess, bæti nokkuð úr hinum gildandi lögum, þá vill hún eigi leggja á
móti þvi, að frumvarpið nái tram að ganga, en hins vegar væntir hún, að stjórnin leggi fýrir næsta þing frumvarp 1 þá átt, er að framan getur.
Einungis eina breytingu viljum vér gera við frumvarpið, þá, að i stað
orðanna i 2. gr. frv. >til jólaföstu* komi: »til jóla*.
Neðri deild alþingis, 28. júli 1899.
Þorlákur Guðmundsson,
Kl, .Tónsson,
form. og framsðgum.
skrifari.
Olafur Briem.

,Nd.

2ö2.

Breytingartillaga

við breytingartillögu á þingskjali 239.

Frá Skúla Thoroddsen.
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Skilyrðið orðist svo:
Veitist með þvl skilyrði, að sýslubúar léggi fram það, sem tii vantar,
til 0 fullgjöra veginn, áð minsta kosti jafn-mikla uppbæð.

Nd. .
253. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901. Frá fjárlaganefndinni.
1. Við 12. gr. Á eftir: A. c. 2. nýr liður.
Til póstvagnferða í viku hverri frá 15. júni til 1. okt. frá
Reykjavik austur að Árbæ i fioltum, er flytji póst endurgjaldslaust fyrir póststjórniua og taki að öðru leyti til flutnings menn
og vörur, veiti8t alt að 600—600.
Landshöfðingi samþykkir ferðaáætiun og flutningsgjald með
vögnunum.
2. Viö 13. gr. C. 6. Tveir nýir liðir, c. og d., þannig:
c. Til húsnæðis og hita 2000—2000.
d. Til að flytja safnið og koma þvi fyrir alt að 800.
3. Við 13. gr. C. 9. Styrkur til að gefa út asyndir af þjóðgripum, er skýra
sögu vora og siðu, 500—500.
Töluliðuriun skiftist i stafl. a. eg b.
4. Við 13. gr. C. Á eftir 10. nýr liður:
Styrkur til að gefa út bækling um Island með myndum
og kortura vegna Parisarsýningarinnar 1000.

-

-

Nd.
254. Breytiugartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901. Frá Jens Pálssyni og Þórði
Thoreddsen.
1. Við 2. gr. 6. Fyrir
9000—9000 komi
9500—9500.
2. ----------- 8. —
45000-45000 —
48000-48000.
3.
11. —
175000—175000 —185000—186000.
4.
12. —
35000—35000 —
38000—38000.
5. — 10.—C. 4. b. Fyrir 18000 komi 20000.
6. —------ C. 5. Liðurinn orðist svo:
5. a. laun handa tveim dýraiæknum 2400—2400.
b. launaviðbét banda núrerandi dýralækni í Reykjavik
400-400.
7. — 12—A. 3. a. Fyrir 2000 - 2000 komi 1500—1500.
8. ---------- B. 4. Fyrir 50000- 50000 komi 60000—50000.
9. ----------C. 3. b. Fyrir 2500 komi 3500.
10.--------------------- Orðin >styrkina undir staflið a og b má sameina um
einn og satna gufubát* i 1. lið athugasemdanna, falli
burt.
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11. Við 13. gr. B. V. b. 3. Fyrir 500—500 komi 300—300.
12. --------------VI. b. 1. Fyrir 5500—5500 komi 6000—6000.
13. ---------------------- 2. Fyrir 5500—5500 komi 6000—6000.
14. ------------------d. Fyrir 2800—2800 komi 3000-3000.
15. ----------C. 16. Fyrir 800 - 800 komi 1000—1000.
16. --------------Nýr liður svo látandi:
Styrkur til Ögmundar Sigurðssonar til að ferðast á kenn
arafond 600 (fvrra árið).
17. ------ C. Nýr liður svo látandi:
Styrkur til Björns Kristjánasonar til að koma á fót tfgulsteinsverksmiðju 5000 (fyrra árið).
Styrkurinn útborgast þegar ofn er bygður, er brenna
má í 5000 steina i einu, þerrihús er reist og eltivélar
upp komnar.

Nd.
255. Breytingartlllaga
við flrumvarp til fjárlaga fýrir árin 1900 og 1901.
Frá Einari Jónssyni, Birni SigfÚssyni og Jens Pálssyui.
Aftan við 13. gr. C. bsetist:
23. Til Jóbanns »skyttu« Halldórssonar, sem viðurkenning fyrir framúrskarandi dugnað við refaveiðar; fyrra árið . . 300 kr.
Nd.

256.

Fruwivarp

til laga ura breyting á lauaum presta.
Flutningsraenn Einar Jónsson og Jens
Pálsson.
1. gr. Frá fardögum hinum nasstu, eftir það er lög þeasi öðlast gildi,
skal eigi greiða presti tiund af fasteign eða lausafé, né heldur lambsfóður, dagsverk, offur eða lausamannsgjald.
2. gr. í staðinn fyrir tekjur þær, er feldar eru úr lögum með 1. gr.,
skal greiða prestum þeim, er embættum gegna i þjóðkirkjunni, laun úr landssjóði, og hlýtur bvert prestakall þá upphæð, er hér segir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Norðurmúlaprófastadæmi.
Skeggjastaðir: Skeggjastaifaaókn .................................................................................
Hof 1 Vopnafirði: Hofsókn .........................................................................................
Hofteigur: Hofteigssókn og Brúarsókn
................................................................
Kirkjubær í Tungn: Kirkjubæj&raókn
................................................................
Hjaltastaðir: Hj&ltastaðar og Eiðaaóknir ................................................................
Valþjófsstaður: Valþjófsstaðar og Ásssóknir
.......................................................
Desjarmýri: Desjariayrar og Njarðvíkur sáknir
... ......................................
Klyppstaður: Klyppstaðar og Húsavíkursóknir
................................................

9.

Dvergaateinn:

Suðurmúlaprófastsdæmi.
Veetdalseyrarsókn........................................... ....................

...

kr.
—
—
—
—
—
—
—

230
600
340
600
650
700
400
190

—

620
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10.
11.
12.
13.
lí.
15.
16.
17.
18.

Fjörður i Mjóafirði: Brekkusókn
.................... ...................
... ... ...
Vallanes: Vallaneas og Þingmúla sóknir ..................................... .....................
Skorraetaður: Neesókn ...
........................................................................................
Hólmar í Reyðarfirði: Hóbnasókn
........................................................................
Kolfreyju8taSur: Kolfreyjuataðarsókn.......................................................................
StoS í Stöðvarfirði: Stöðvarsókn....................................
......................................
Heydalir: Heydalasóku..................................................................................................
Berufjörður: BerufjartSar- og Berunessóknir
.......................................................
Hof í Álftafirði: Hofs- og Djúpavogssóknir
.......................................................

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—

300

—
—
—
—

200
400
200
190

500
480
.480
450
190
420
250
300

Austurskaftafellsprófaatsdæmi.
19.
20.
21.
22.

Stafafell í Lóni: Stafafellssókn .................................................................................
Bjarnanes: Bjarnaneas- og Slyndurholtssóknir .......................................................
KálfafellsstaíSur: Kálfafellssókn .................................................................................
Sandfell í Öræfum: Sandfells- og Hofssóknir .......................................................
Vesturskaftafellsprófastsdæmi.

23.
24.
25.
26.
27.

Kirkjubæjarklaustur: Prestsbakka- og Kálfafellssóknir .....................................
Ásar í Skaptártungu: Grafarsókn
........................................................................
Meðallandsþing: Langholtssókn .................................................................................
Þykkvabæjarklaustur: Þykkvabæjarsókn ................................................................
Mýrdalsþing: Dyrhóla-, Reynis- og HöftSabrekkusóknir .....................................

—
—
—
—
—

470
160
230
100
600

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

RangárvallaprófastsdæmiEyvindarhólar: Eyvindarhólasókn
........................................................................ —
flolt undir Eyjafjöllum: Holts- og Stóradalssóknir..........................................~ —
BreiíSabólsstatSur í Fljótshlíð: Breiðabólstaðar- og HlítSarendasóknir
............ —
Landéyjaþing: Kross-, VoðmúlaataíSa> og Sigluvíkursóknir
............................. —
Oddi: Odda-, Stórólshvols- og Keldnasóknir
.................... ..................
... —
Stóruvellir: Skarðssóku
—
Holtaþing: Marteinstungu-, Haga- og Árbæjarsóknir
.................................... —
Kálfholt: Kálfholts-, Áss- og Háfssóknir ................................................................ —
Vestmannaeyjar: Ofanleitissókn ................................................................................. —

400
450
500
700
600
300
400
500
440

Árnessprófastsdæmi.
37. Stórinúpur og Hrepphólar: Stóranúps- og Hrepphólasóknir ... ... ... ... — 350
290
38. Hruni: Hruna- og Tungufellssóknir ....................................................... .................
39. Ólafsvellir: Ólafsvalla- og Skálholtssóknir................................................................ — 370
■40. Tqrfastaðir: Torfastaða-, Haukadals- Bræðratungu- og ÚthUðarsóknir ........... — 400
‘41. Mosfell: Mosfells- Miðdals- Klausturhóla- og Búrfellssóknir ,........................... — 500
43. Þingvellir: Þingvalla- og Úlfljótsvatnasóknir ....................................................... ~ 240
43. Hrauugerði: Hraungerðis- Hróarsholts- og Laugardælasóknir ............................. •— 550
44. Gaulverjabær: Gaulverjabæjar- og Villingaholtasóknir
...................................... — 550
45. Stokkseyri: Stokkseyrar- Eyrarbakka- og Kaldaðarnessóknir ............................. — 1000
46. Arnarbæli: Arnarbælis- Hjalla- og Reykjasóknir
............................................... — 500
47. Selvogsþing: Selvogs- og Krýsuvíkursóknir
....................................................... —; 170
Kjalarneseprófastsdæmi.

48.

Staður i Grindavík:

Staðarsókn ..............................................

...

...

...

230
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49.
50.
51.
52.
53.
54.

361

Útskálar: Útskála- Kirkjuvogs- og Hvalsnessóknir .............................
Kálfatjörn: Kálfatjamar- og NjarSvíkursóknir.......................... ...........
Garðar á Álftanesi: Garða- og BessastaSasóknir
.............................
Reykjavfk: Reykjavíkursókn a) til sóknarprests .............................
b) til aðstoðarprests.............................
Mosfell: Lágafells- og Brautarholtssókuir ..............................................
Reynivellir: Reynivalla- og Saurbæjarsóknir
......................................

kr. 1200
— 600
— 1050
— 800
— 1500
— 700
— 420

BorgarfjarSarprófastsdæmi.
58.
66.
57.
58.

59.

Saurbær á Hvalfjarðarströnd: Saurbæjar- og Leirársóknir
............
Garðar á Akranesi: Akraness- og Innrahólmssóknir
....................
Hestþing: Hvanneyrar- og Bæjarsóknir
..............................................
Lundur: Luudar- og Fitjasóknir
.......................................................
Reykholt: Reykholts- og Stóraásssóknir
..............................................

—
—
—
—
—

480
600
400
300
400

_
—
_
—
—

240
350
500
650
350

—
_
_
—
—

650
500
900
470
700

_

430

Mýraprófastsdænii.
60.
61.
62.

63.
64.

Gilsbakki: Gilsbakka- og Síðumúlasóknir ............ .............................
Hvammur í Norðurárdal: Hvamms- og Norðtuugusóknir
............
Stafholt: Stafholts- og HjarSarholtssóknir..............................................
Borg: Borgar- Alftanes- og Alftartungusóknir.....................................
Staðarhraun: Staðarhrauns- og Akrasóknir
.............................
Snæfellsnessprófastsdæmi.

65.

66.
67.
68.
69.
70.

Miklaholt: Miklaholts- Rauðamels- og Kolbeinsstaðasóknir
............
Staðarstaður: Staðarstaðar- og Búðasóknir
......................................
Nesþing: Ingjaldshóls- Ólafsvíkur- og Hellnasóknir
....................
Setberg: Setbergssókn .................................................................................
Helgafell: Stykkishólms-, Helgafells-og Bjartiarhafnarsóknir ............
Breiðabólstaður á Skógarströnd: Breiðabólsstaðar- og Narfeyrarsóknir

71.
72.
73.
74.
75.

Dalaprófastsdæmi.
Suðurdalaþing: Sauðafells, Snóksdals og Stóravatnshorns sóknir ...
Hjarðarholt í Laxárdal: Hjarðarholtssókn..............................................
Hvammur: Hvamms og Staðarfellssóknir..............................................
Skarðsþing: Skarðs og Dagverðarnessóknir
.....................................
Saurbæjarþing: Skollhóls og Garpsdalssóknir .....................................

_
—
_
—
—

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Barðastrandarprófastsdæmi.
Staður á Reykjanesi: Staðar- og Reykhólasóknir
.............................
Gufudalur: Gufudalssókn
... '...............................................................
Flatey: Flateyjar- og Skálmarnesmúlasóknir ......................................
Brjámslækur. Brjámslækjar og Hagasóknir
.....................................
Sauðlauksdalur: Sauðlauksdals, Breiðuvíkur og Saurbæjarsóknir ...
Selárdalur: Selárdals og Stóralaugardalssókuir.....................................
Otrardalur: Otrardalssókn ........................................................................

kr. 400
— 250
kr. 4 20
— 380
— 550
— 530
_ 300

83.
84.

Vestur-ísafjarðarprófastsdæmi:
Rafnseyri: Rafnseyrar og Alftamýrarsóknir
...
~
Sandar: Sanda og Hraunssóknir..................................... ~

—

240

—

480

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

46

800
3Ö0
540
500
510
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85.
86.
87.

Dýrafjarðarþing: Mýra, Núps og Sæbólssókuir
.................................
Holt í Önundarfirði: Holts og Kirkjubólssóknir
...................................
StaSur í SúgandafirSi: StaSarsókn
.............................................................

88.
89.
90.
91.
92.
93.

Norður-ísafj arSarprófastsdæm i.
Eyri viS SkutulsfjórS, Eyrar og Hólssóknir
...........................................
Ögurþing: Ögur og Eyrarsóknir.....................................................................
Vatnsfjörður: VatnsfjarSarsókn .....................................................................
Kirkjubólsþing: Kirkjubóls og Unaðsdalssóknir
...................................
StaSur í Grunnavík: StaSarsókn.......................................................................
Staður í Aðalvík: Staðar og Hesteyrarsókn
...........................................

900
640
160
450
300
340

94.
95.
96.
97.

Strandaprófastsdæmi.
Árnes: Árnessókn...............................................................................................
Staður í SteingrímsfirSi: StaSar og Kaldrananessóknir ..........................
Fell: Feils, Tröllatungu og Óspakseyrarsóknir...........................................
Prestsbakki: Prestsbakka og Staðarsóknir....................................................

300
460
450
380

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Hú navatnsprófastsdæmi.
MelstaSur: Melstaðar og Kirkjuhvammssóknir......................................
Staðarbakki: StaSarbakka og Núpssóknir ... ...........................................
Tjöm á Vatnsnesi: Tjarnar og Vesturhópshólasókuir
..........................
BreiSabólsstaSur í Vesturhópi: Breiðabólsstaðar og Víðidalstungusóknir
Þingeyrar: Þingeyra og Blönduóssóknir
...........................
.................
Undirfell: Undirfellssókn
..............................................................................
Auðkúla: Auðkúlu og Svínavatnssóknir ....................................................
Bergstaðir: Bergstaða og BólstaðarhlíSarsóknir...........................................
Höskuldsstaðir: HöskuldsstaSa og HoltastaSasóknir...................................
Hof: Hofs og Spákonufellssóknir.....................................................................

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Skagafjarðarprófastsdæmi.
Hvammur: Hvamms og Ketusóknir .......................................................
Ríp: Rípursókn
.........................................................................................
Glaumbær: Giaumbæjar og Víðimýrarsóknir ......................................
Reynistaður: Reynistaðar og SauSárkrókssóknir
.............................
Mælifell: Mælifells og Reykjasóknir .......................................................
Goðdalir: Goðdala og Ábæjasóknir
.......................................................
Miklibær í Blönduhlíð: Miklabæjar, Silfrastaða og Flugumýrarsóknir
Viðvík: Viðvíkur, Hóla og’ HofstaSasóknir..............................................
Fell (Höfðaprestakall): Fells og Hofssóknir
......................................
Barð: Barðs og Holtssóknir og Knappstaðasókn
.............................

250
200
420
600
350
300
560
720
640
800

118.
119.
120.
121.
122.
123.

Eyjafjarðarprófastsdæmi.
Miðgarður í Grímsey
.......................................................................................
Hvanneyri í Siglufirði: Hvanneyrarsókn ..............................................
Kvíabekkur: Kvíabekkjarsókn ................................................................
Tjöm í Svarfaðardal: Tjaraar, Upsa og Urðasóknir.............................
Vellir: Valla og Stærra-Árskógssóknir.......................................................
Möðruveliir: Möðruvalla og Glæsibæjarsóknir ....................

100
340
360
460
540
690

450
200

400
500
330
530

530
380
340
480
630
400
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125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.
133.

134.
135.
136.
137.
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Bægisá: Bægisár, Bakka og Myrkársóknir................................................
Akureyri: Akureyrar og Lögmannshlíðarsóknir.....................................
Grundarþing: Grundar, Munkaþverár og Kaupangssóknir
............
Saurbær: Saurbæjar, Möðruvalla, Hóla og Miklagarðssóknir............

...........

kr.

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

— 500
— 700
— 700

Suður-Þingeyjarprófastsdæmi.
Laufáa: Laufáss og Svalbarðssóknir .......................................................
Höfði (Grenivík): Grenivfkursókn
.......................................................
Þönglabakki: Þönglabakka og Brettingsstaðasókn á Flateyjardal ...
Háls: Háls, Illugastaða og Draflastaðasóknir ......................................
Þóroddstaður: Þóroddstaðar og Ljósavatnssóknir....................................
Lundarbrekka: Lundarbrekkusókn
.......................................................
Skútustaðir: Skútustaða og Reykjahlíðarsókn.........................................
Grenjaðarstaður: Grenjaðarstaðar og Nessóknir......................................
Helgastaðir: Einarsstaða og Þverársóknir..............................................
Húsavfk: Húsavikursókn
........................................................................

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

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Norður-Þingeyj arprófastsdæm. i
Skinnastaður: Skinnastaðar og Garðsókn í Kelduhverfi....................
Fjallaþing: Víðirhóls og Möðrudalssóknir..............................................
Presthólar: Presthóla og Ásmundarstaðasóknir.....................................
SvaJbarð: Svalbarðssókn.................................................................................
Sauðanes: Sauðanessókn.................................................................................

530

350
230
300
500
410
250
380
300
480
500

......... — 450
......... — 150
......... — 280
......... — 300
......... — 300
3. gr. Nú eru tekjur prestakalls, þær er nefndar eru i 1. gr., bærri
samkvæmt endurskoðuðu
eftir meðaltali hinna 5 fardagaára 1893—98,
brauðamati, en eftir 2. gr., og skal þá greiða mismuninn presti þeim, er veitingu hefir fyrir kallinu, þá er lög þessi öðlast gildi, meðan hann þjónar þvi,
ef hann krefst þess, en þó að eins það, sem munurinn nemur meiru en einum
tíunda hiuta aí hinum eldri tekjuro.
4. gr. Ef embættislán, eða peningaborgun til landssjóðs, hvílir á prestakalli, skal greiða það með launum þeim, er talin eru i 2. gr., að þvi leyti er
þau hrökkva tll, og skuldabréf mælir íyrir.
5. gr. Tekjur þær, er taldar eru i 2. gr., skal venjulega greiða í október- og april-mánuðum, sinn helmíng < hvorum mánuði. Rétt er að senda sýsiumönnum laun presta til úthlutunar, eftir þvi, er viðskiftum hagar bezt, nema
prestur mótmæli.
6. gr. Svo skal aukaverk borga, sem hér segir:
Fyrir skirn 3 kr.
Þó þarf eigi að greiða skirnargjald, ef barn er
skirt i kirkju við messugjörð. Eigi skal heldur greiða gjald fyrir kirkjuleiðslu.
Fyrir ferming 8 kr.
Fyrir hjónavigslu 6 kr.
Fyrir liksöng 3 kr. Sé prestur beðinn um húskveðju eða likræðu, ber
honum sérstök borgun fyrir, og greiðir sá, er um biður.
7. gr. Öll fyrirmæli i eldri lögum, er koma i bága við þessi lög, eru
feld úr gildi, bæði þau, er standa i tilsk. um tekjur presta og kirkna 27. jan.
1847, i reglugjörð um sama efni 17. júli 1782, og þau, er annarsstaðar er að
flnna.
46*
138.
139.
140.
141.
142.
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Nd.
257. Breytingartillögur
við breytingartill. nefndarinnar við frv. til fjárlaga 1900—1901.
Frá Þórði Thoroddsen.
Við 10. gr. C. 4. c. Fyrir 8000 komi 6000.
Fyrir »styrkur til Guðmundar læknis . . . 1600« komi
11. — 3.
»styrkur til Guðmundar læknis Hannessonar til að Jauna
aðstoðarlækni við spítalann á Akureyri gegn því að spi
talinn greiði jatn-mikla upphæð«.... 300—300—600«.
A eftir 5. lið (nýum lið) komi nýr liður svolátandi:
Við 12. gr. B.
»Styrkur til sýsluvegasjóðs Kjósar- og Gullbringusýslu til
að gera veg frá Reykjavjkurlandi suður, gegn því að sýsluvegasjóðurinn leggi til jafn-mikla upphæð, alt að 20,00Qkr.«.

Nd.
258. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Birni Sigfússyni.
Við 12. gr. B. 3, Liðurinn orðist svo:
Til viðhalds á flutningabrautum og til flutningabrautar i
Húnavatnssýslu....................................... 25000—25000

Nd.
259. Breytingartillðgur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Þórði Thoroddsen.
Við 11. gr. 8. Á ettir komi nýr liður, er verður 9., svolátandi:
Til utanfarar héraðslækna .... 600—600—1200.
Styrkurinn veitist af landshöfðingja
eftir tillögum landlæknis.
Við 13. gr. B. H. b. 1. Fyrir 1200—1200 komi 1800—1800.
— —------------------- Fyrir »200 kr.« f athugagreininri komi »300 kr.«.

Nd.
260. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Skúla Thoroddsen.
Við 13. gr. C. 19. Liðurinn falli burt.

Nd.
261. Breytingartillaga
við breytiqgfirtillögu landshöfðingja á þingskj. 243.
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Frá Kl. Jónssyni.
Við b.

I stað 1200 kr.
komi: 800 kr.

Nd.
262. Breytingartiilaga
við frurav. til fjárlaga fyrir 1900 og 1901.
Frá Jóni Jenssyni.
4 eftír 10. gr. C. 5. komi:
Tjl Magnúsar Einarssonar dýralæknis,
viðbót fyrir sjálfan hann . . . 500—600.

N<j.
263. Breytingartillaga
við frurov. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Jóni Jenssyni.
Aftan við 13. gr. C. komi nýr Iíður:
Styrkur til leikfélags Reykjavikur

.

.

500—500.

Nd.
264. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Einari Jónssyni.
Á eftir 12. gr. A. 2 korai nýr liður svo bljóðandi:
Fyrir póstflutning milli hafua á íslandi og milli íslands og annara ianda
til »0. Wathnes Arvinger. Aktieselskab* 1000 kr.—1000 kr.
Fjárveitingin er bundin því skilyrði, að féiagið hafl fasta ferðaáætlun
og að minsta kosti eigi færri viðkoinustaði hér á landi, en þetta ár og
flytji póst frá skipi til pósthúss og frá pósthúsi til skips á hverri höfn,
er skipin koma á, samkvæmt áætlun sinni.

Nd
265. ViðaukatiUaga
við frumvarp til fjárlaga 1900 og 1901; frá Pétri Jópssynj.
Við 10. gr. C.:. Á eftir 5. lið komi nýr liður, er orðist svo:
Viðbót við laun dýralæknis Magnúsar Einarssonar

600—600

Nd.
266. Nefndarálit
um frumvarp til laga um að umsjón og fjárhald tveggja landssjóðakirkna skuli
tengið hlutaðeigandi söfnuðum i bendur.
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Vér undirritaðir, sem hip háttvirta neðri deild alþingis hefir kosið i nefnd
til að ihuga irumvarp þetta, höfum rætt það á fundum vorum og leyfum oss að
láta uppi álit vort á þessa leið:
Sú skoðun virðist vera alment rikjandi, bæði utan þíngs og innan, að
landssjóður ætti helzt að losa sig við allar kirkjur sinar. Þessa skoðun teljum
vér og rétta og álltum því að frumvarpið stetni i rétta átt. Hitt getur jafnan
verið álitamál, hve mikið lándssjóður eigi að leggja í sölurnar í hverju einstöku
tilfelli, til þess að þessu skipulagi verði á komið.
Að því er Vestmannaeyakirkju snertir, þá virðist oss að vísu söfnuðurinn nokkuð harður i kröfum sinum, þó vér hins vegar könnumst við, að honum
muni nokkur vorkunn, þar sem kirkjan nú er þannig á sig komin, að full þörf
er á talsvert háu álagi. Ber í þvi efni einkum á tvént að lita. Fyrst og fremst,
að kirkjan er nú orðin 125 ára gömul (bygö 1774) og þvl að vonum orðin gölluð að ýmsu leyti, bvo að fuilkomin viðgerð við haca mundi verða ærið kostnaðarsöm. í skoðunargjörð þeirri, er fram fór i desembermánuði 1898, er talið,
að til þess að bæta úr þeim göllum, er nú séu sýnilegir, muni ganga 4040 kr.
En auk þess taka smiðir þeir, er skoðunargjörðina fkömdu, það frara, að óhætt
8é að gera ráð fýrir talsverðum aukakostnaði til að bæta úr þeim göllura, er
fyrst mundu korna í ljós, er farið yrði að gera við kirkjuna, og álíta, að þegar
á alt sé litið, »muni ekki veita af alt að 5000 kr. til að gjöra kirkjuna svo úr
garði, að hún gæti orðið viðunanlegt og sóraasamlegt guðshús í fuligildu standi<.
Söfnuðurinn hefir þó ekki einu sinni talið þessa uppbæð nægilega, og meðal
annars tekið fram, að við þann kostnað, er smiðirnir gerðu ráð fyrir, yrði að
bæta kostnaði við að setja ofn i kirkjuna og þrumuleiðara á hana, þar sem talsverð hætta sé af eldingum á eynni, en kirkjan standi á bersvæði.
í annan stað ber á það að líta, að kirkjan er ein af þeim fáu fornu byggingum úr islenzkum steini, er vér eigura hér á landj, og þvf sérstök ástæða til að
hlynna að henni. Allar aðrar þjóðir láta sér mjög ant um að við halda sem bezt
fornbyggingum sinum (ekki hvað sfzt gömlum kirkjum) og verja til þess miklu
fé, og hið satna virðist oss að íslendingar ættu að gera, og það því fremur, sem
fornár steinbyggingar eru svo nauðafáar hér á landi. Kirkjan er líka vel þess
verð, að þetta sé gert. Hún er mikið hús og hefir f upphafi verið vönduð og
dýr, þó hún sé nú orðin mjög gölluð. Kostnaðurinn við byggingu hennar nam
10295 kr. 39 a. (5147 rd. 691/* sk,) auk þess, sem inn kom fyrir sölu á kirkju
þeirri, er þar hafðí áður verið, og er þetta eigi alllitil upphæð, þegar miðað er
við peningaverð þeirra tfma. Þá var og sett grindverk umhverfis kirkjuna,
sem kostaði 215 kr. 04 a. (107 rd. 52 sk.), sem nú erfyrir löngu horfið, en mikil nauðsyn á að endurreisa, eius og tekið er fram i skoðunargjörðinni. Það
virðist og ótvfræð skylda landssjóðs, að verja nokkru fé tii þessa, þar sem svo
segir í stjórnarbréfi 30. apr. 1781, að stjórnin telji sér skylt að viðhalda grindverkinu umhverfis kirkjuna.
Söfnuðurinn hefir nú á SQfnaðarfundi 11. desbr. 1898 gefið kost á að
taka að sér kirkjuna með 7000 kr. álagi og hefir prófasturinn f Rangárvallaprótastsdæmi í bréfi 22. raarz þ. á. mælt með þvi, aö þessu tilboði yrði tekið,
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en anQtmaðurinn i Suðuramtinu hefir aftur í bréfi sínu til landshötðingja 28. april
þ. á. álit’ð þetta álag of hátt sett. Saraa skoðun hefir og orðið ofan á í nefndinni og álitum vér, að 6000 kr. álag raundi nægja, og að söfnuðurinn mundi
verða fullsæmdur af þvi og hljóta að ganga að þvi. Hins vegar álitum vér frá
þingsins hálfu, að vel sé til vinnandi aö losna við kirkjuna með þéssu álagi,
þótt oss ekki dyljist, að jafnvelþað kunuiaðvaxa sumum i auguro, þar sem auðgætt er að byggja mætti all-álitlega tiraburkirkju af nýju fyrir þessa upphæð.
En þar sem hér er um fornkirkju að ræða úr islenzkum steini, virðist oss ekki
geta komið til greina að leggja haua niður og byggja nýa timburkirkju i
stað hennar, heldur sé sjálfsagt að viðhalda hinni fornn kirkjir, jafnverþótt
kostnaðurinn við aðgerð á benni yrði rneiri en ný timburkirkja mundi kosta.
Þar sem þessu nú er þannig varið og auðsætt er, að landssjóður mundi
framvegis verða að verja mlklu fé tii viðhalds kirkjunnar, virðist 6000 kr. álag alls
ekki óaðgengilegt frá hálfu alþingis. Brúttótekjur kirkjunnar hafa á 10 ára timabilinu 1888 -1897 nurnið að meðaltali á ári 204 kr. 80 au., en af þeim hafa gengið til árlegra þarfa hennar að meðaltali á ári 100 kr. 54 au. og hafa þá néttóárstekjur af henni verið að meðaltali 104 kr. 26 au. eða samtals á téðu 10 ára
timabili 1005 kr. 40 au. Hins vegar hafa á fjárlögum hinna síðari ára oft verið
veittar álitlegar fjáruppbæðir til kirkjunnar, og nema þær á 10 ára timabilinu
1885—1895 2900 kr. Þessár upphæðir skiftast þannig niður:
Á fjárlögunum fyrir .1884—85 eru veittar 1100 kr.
—
— 1886—87 —— 1000 —
—
— 1888-89 ——
300 —
— 1894 - 95 ——
500 alls 2900 kr.
Af þessari upphæð virðast þó 400 kr. aldrel hafa verið brúkaðar, og
verður þá fé það, sem gengið befir til kirkjunnar beint úr landssjóði á þessu
árabili 2500 kr.
Þegar nú á alt þetta er litið og þess einnig gætt, að á siðasta þingi var
farið fram á 600 kr. fjárveiting til kirkjunnar og búast má við töluverðum fjár.
kröfiyn til hennar framvegis, þá virðist oss vel til vinnandi fyrir landssjóðinn,
að losna við hana með 6000 kr. álagi.
Að þvi er Munkaþverárkirkju snertir, þá hefir alþingi þegar með lögum
nr. 28, 18. des. 1897 veitt stjórninni heimild til að afhenda söfnuðinum þá kirkju
með 4500 kr. álagi.
En söfnuðurinn hefir á safnaðarfundi vorið 1898 tjáð sig
ótáanlegan til að taka kirkjuna að sér með þessum kjörum og farið fram á, að
álagið yrði hækkað upp í 5500 kr. Þegar litið er til þess, að söfnuðurinn er
mjög fámennur og því ekki þörf á stórri kírkju, virðist oss, að ekki geti verið
þört á svo háu álagi. En þegar hins vegar er litið til þess, að tekjur landssjóðs
af kirkjunni eru sára-litlar (samkvæmt Alþt. 1897, þgskj. 111 eru brúttótekjur
hennar ad meðaltali 97 kr. 95 aur., en nettótekjurnar 52 kr. 16 aur.) og kirkjan mjög hrörleg og gömul (bygð 1844), svo að óhjákvæmilegt er að byggja haöa
upp af nýu, virðist oss ekki frágangssök. til samkomulags við söfnuðinn, að
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bækka álagið um 500 kr., svo að það verði 5000 kr., og álitum vér að söfnuðurinn hlyti að ganga að þvi.
Samkvæmt þessu leggjum vér til, að írumvarpið verði samþykt með
þeim breytingum, er hér segir:
Við 1. tölul.: í 8taðinn fyrir »7000 kr.« komi: »6000 kr.«.
Við 2. tölul.: í staðinn fyrir »5500 kr.« komi: »5000 kr.«.
Neðri deild alþingis, 29. júli 1899.
Jón Jónsson, þm. A.-Skf.
Valtýr Guðmundsson,
forro.
skrifari.
(með skirskotun til athugasemdar minnar).
Halldór Danfelsson,
framsögum.
Eg er 8amdóma hinum háttvirtu meðnefndarmönnum raínum um Vestmannaeyakirkju, en Munkaþverárkirkju tel eg óvíst að landssjóður hafi nokkurn hag af að losna við fyrir 5000 kr.
Jón Jónsson, þm. A.-Skf.

Nd.
267. Breytingartiliaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Valtý Guðmundssyni.
Aftan við 12. gr. C. 1. bætist svolátandi athugaserad:
Auk þess véitist stjórninni heimitd til að verja alt að 2000 kr. á ári til
styrks til stórkaupmanns Thor. E. Tulinius i Kaupmannahöfn fyrir póstflutninga
og gufuskipaferðir beina leið milli Kaupmannahafnar og Islands, einkum Reykjavikur, eftir þvi sem nánar verður um samið milli hans og stjórnarmnar.

Nd.
268. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá landshöfðingja.
Við 13. gr. C.
Á eftir 19. tölulið komi nýr liður svo látandi:
Til kapteins i sjóliðinu Ryders til tilrauna við skógarrækt hét á landi
ÍOÖÓ kr. hvort árið.
Tala töluliðanna breytist samkvæmt þvl.

Ed.

i málinu:

269. Nefndarálit
Frv. til laga um aðfiutningsgjald af tóbaki.
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Það er að vfsu eigi hentugur timi til að leggja nýa tolla á landsmenn,
þar sem hagur þeirra er mjög erfiður og eigi útlit fyrir, að ástandið breytist til
batnaðar fyrst um sinn, en hins vegar má búast við þvi, að aðflutningsgjald af
vintöngum muni mfnka nokkuð, ef frv. til laga um verzlun og veitingar áfengra
drykkja, sem nú er fyrir þinginu, verður aö lögum. Þann tekjuhalla, sem af
þvi leiddi, yrði þá að hafa upp á annan hátt; verður varla fundinn annar hentugri gjald8tofn, til að leggja á nýan toll, en tóbakið, því að það er bæði munaðar- og óþarfavara. Úr þvi að farið er að hækka tóbakstollinn, virðist hæfileg
hækkun sú, sem frumv. ákveður.
Vér leggjum þvi til, &5 ffttttíV; vérði samþykt óbreytt.
Efri deild alþingis 29. júlf 1899.
Sigurður Jensson,
Þorleifur Jónsson,
formaður.
skrifari og ffanfsögumdður.
Jón Jónssön.

Ed.
270. Nefndarálit
i málinu: Frumv. til laga um bann gegn tilbúningi áfengra drykkja.
Þessu frumv. var visað til nefndar þeirrar, sem kosin var til að ihuga
frumv. til laga um aðflutningsgjald af tóbaki.
Vér höfum ihugað fröötátþið.
Jafnvel þótt varla þurfl að búast við, að nokkur fari aö búa tfl áfbngá
drykki hér á landi fyrst um sinn, sjáum vér ekkert á móti því, að banna það,
og leggjum þvi til, að trumv. veíði saraþykt óbreýtt.
Efri deild alþingis 2&. júlf 1899.
Sigurður Jensson,
Þorléífuf Jónssóú,
formaður.
skrifari og framsögufúaðnr.
Jón Jónsson.

Nd.
271. Beytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
í*rá Vá/tý Guðhíundssyni.

Á eftir 13. gr. C. 12 bætist inn í nýr liður, svo látandi:
Styrkur til Guðjóns Guðmundssonar til landbúnáðarnáms við laníbúnaá
arháskólann i Kaupmannahöfn 500 kr. (hvort árið).

Nd.
972. Breytingartillaga
við breytingartillögur nefndarinnar í þjóðjárðasölumálinu (233).
Érá Jóni Jónssyni, þm. Á.-Skáftf.

<7
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Við 1. gr.
Aftan við: 1. Horn i Nesjahreppi i Austur-Skaftafellssýslu bætist: (að
fráskildri eynni Óslandi og rekarétti innanfjarðar), og fyrir »3500 kr.«
komi: 2500 kr.

Nd.

373. Breytmgartillaga

við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Skúla Thoroddsen.
* Við 13. gr. B. m. c. 4.
Aftan við töluliðinn bætist svolátandi málsgrein:
Fjárveiting þessi er bundin þvi skilyrði, að latneskur stýll sé eigi heimt
aður við inntöku i neðsta bekk skólans.

Nd.

274.

Breytingartillaga

við fTumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Skúla Thoroddsen.
A eftir 13. gr. C. 16. komi nýr töluliður svo látandi:
Til háskólasjóðs íslands 7000 kr. — 7000 kr.
Fé þetta sé ávaxtað i Söfnunarsjóði íslands, unz stofnaður er háskóli á
íslandi.

Nd
275. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901. Frá Ólafi Briem.
Við 13. gr. C. Á eftir 11. tölulið komi nýr liður.
Til rannsókna á byggingarefnum landsins og leiðbeininga i húsagerð
5000 kr. hvort árið.

Nd.

276. Atkvæðaskrá

við 2. umr. { neðri deild um frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Þi^gskjölin eru:
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Fjárlagafrumvarp stjórnarinnar.
Álit fjárlaganefndar neSri deildarinnar þingskj. 172.
Skýrsla um bænarskrár og önnur erindi, sem komið hafa til fjárlaganefndarinnar
þakj. 187.
Breyt. og viSaukatillögur þskj. 186 n., 191, 209, 210, 219, 220, 229—231, 234,
236, 237, 239, 240, 242, 243, 249, 252—255, 257—265, 267, 268, 271, 273, 274.

n. kafli.
GJOLD:
1. 7.
2. 8.
3. 9.
4. ViS

gr. frv. bíður eftir atkvæðagr.
— — óbreytt.
— — óbreytt.
10. gr. A. 2. Brtill. nefnd (186).

Fyrir
4400—4400—8800
komi» 4000—4000—8000. .
5.------- --------- 3.
—
—
eftir b. (nýr liður, er verSur c.):
Handa föstum aðstoðarmanni, er landshöfðingi akipar
1000 (innaustriks).
—
—
c. sem verður d. Skrifstofukostnaður 300 (innanstryks).
3.
Br.till. frá J. Þór. (242). í stað orðanna »riðbót við hinn núver-------------B. 3.
andi umsjónarmann«, komi »viðbót við laun núverandi umsjónarmanns«,
8.-------------B. 3.
Br.till. nefnd. (186). Fyrir »1900«
komi »1600«.
b. Br.tilL J. P. og Þ. Th. (254). Fyrir »18000« komi »20000«.
C.
9.
Br.till. við br.till. nefnd. frá Þ. Th. (257). Fyrir »8000« komi
10.
C.
»6000«.
10. gr. C. 4. c.: Breyt.till. nefnd. (186). Orðist svo:
11.
Til búnaðarfélags íslands 8,000.
10. — C. 4. c.: Breyt.till. við breytingartillögu nefnd. frá landbún.nefnd. (210).
12.
Við 12. tölulið:
Athugasemdin falli burt.
Breytingartill. við breytingartill. nefnd. frá landbúnaSamefnd. (209)
C. 4.
13.
10.
(Nýr liður) 5. til kenslu 1 mjólkurmeðferð 3000 — 2000
Styrkur þessi veitist búnaðarfélagi íslands, með þvf skilyrði, að
félagið útvegi mann frá Danmörku, er hafi fullkomna kunnáttu og
góða æfingu í mjólkurmeðferð samkvæmt því, sem gerist á góðum
mjólkursamlagsbúum í Danmörku. 'Maður þessi só ráðinn til 2
eða 4 ára, til þess að keuna á góðu mjólkurbúi í landinu, helzt
á Hvanneyrarskóla, tilbúning osta og smjörs með þeim áhöldum
og aðferðum, sem hægt er að koma við á hinum stærri sveitarbúum hér á landi, og fari kenslan fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.
Breytingartill. nefnd. (186). Athugasemdin orðist svo:
C. 4.
14. — 10.
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að félagið verji af honum alt að
3000 kr. fyrra árið Og 2000 kr. síðaraárið til að útvega mann frá Dan-

47*

njarrfiin;
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15. Við

16. —

17. —
18. —

19. —

20. —
21. —

22. 10.
23. Við

24. —
25. —

26.
27.
28.
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mörku, er hafi fullkomna kunnátbu og góða æfingu í rajólkurmeðferð samkvæmt því, sem gerist á góðum mjólkursamlagsbúum
i Danmörku. Maður þessi sé ráöinn til 2 eða 4 ára, til þess að
kenna á góðu mjólkurbúi í landinu, helzt á Hvanneyrarskóla, tilbúning osta og smjörs, með þeim áhöldum og aðferðum, sem hægt
er að koma við á hiqum stærri sveitabúum hér á landi, og fari
kenslan fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.
10. gr. C. 4. c. ‘Breytingartill. við breytingartill. nefnd. (209)
(Nýr liður) 6. 'J’jl gróðraytilrauna 3000 — 2000.
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands, með því skilyrði, að
félagið komi á fót gróðrartilraunarstöð í grend við Reykjavík, og
ráði mann til að standa fyrir tilraunum og annast þær að öllu
leyti.
10. — C. 4. d.
Breytingartill. nefnd. (186). Liðurinn orðist svo:
Töluliður 7: Styrkur til útgáfu búnaðarrits 20 kr. fyrir örk•
ina. 240 — 240.
10. gr. C. Viðaukatill. frá Pétri Jónssyni (265). Á eftir 5. lið komi nýr liður, er
orðist svo: Viðbót við laun dýralæknis Magnúsar Einarssonar 600—600
—--------Br.till. frá J. Pálss., og Þ. Thor. (254). Liðurinn orðist svo:
5. a. laun handa tveim dýralæknum 2400—2400
b. launaviðbót handa núverandi dýralækni í Reykjavík 400—400.
— — — Br.till. frá nefnd (186) eftir 5. gr. nýr liður hinn 6. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda dýralækningar í Vesturamtinu
300—300—600.
— — — b. Br.till. nefnd. (186). Fyrir 150 komi 100.
— — — Br.till. frá J. Jenss. (235).
Á eftir 10. gr. C. 6. h. komi nýr liður svo hljóðandi:
Styrkur til ljóskers á skipaskaga .....
75,00—75,00
veitist með því skilyrði, að um tendrun á ljóskerinu fari eftir auglýsingu
landshöfðingja 31. maí 1894.
gr. frv. breytt eða óbreytt.
11. gr. 2. Br.till. við br.till. nefnd. frá Þ. Thor. (257).
Fyrir »styrkur til Guðmundar læknis . . . 1600« komi »styrkur til Guðmundar læknis Hannessonar til að launa aðstoðarlækni við sp/talann á
Akureyri gegn því að spítalinn greiði jafn-mikla upphæð, 300—300—
600«.
i
— — 2. Br.till. frá Kl. Jónsson (240) i stað »800—800—1600« komi 1000—
1000—2000.
— — Br.till. nefnd. (186). Á eftir tölul. 2. komi nýi 3. liður: Styrkur til Guðmundar læknis Hannessonar til að launa aðstoðarlækni á Akureyri 800—800
—1600.
6. a. Br.till. frá J. Þór. (242).
Fyrir »4840« komi »4940«.
6. e. Br.till. nefnd. (186).
Fyrir »4600« komi »3500«.
6. n. Br.till. frá J. Þór. (242).
Fyrir »430« komi »200«.
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89. 11. ViR gr. 6. o. Br.till. frá sama (242).
Fyrir »1500« komi »500«.
Br.till. frá Kl. J. (240).
Fyrir »400« komi »1000«.
»1.-------------- Br.till. frá Kl. J. (240).
Nýr tölul. (9).
Styrkur til útbúnings og áhalda handa sjúkrahúsinu á
Akureyri 2000 kr. (fyrra áriS).
32. —---------Br.till. frá Þ. Thor. (259).
Nýr tölul. (10). Til utanfarar héraðslækna 600—600—1200.
St.yrkurinn veitist af landshöfðingja eftir tillögum landlæknis.
33. — — — Eftir 8. tölul. nýr liöur (11):
Styrkur til að gefa út nýa ljósmóðurfræði 25 kr. fyrir örk, alt að 500.
•84. — — — nýr töluliður (12):
Styrkur til útbúnings og áhalda handa sjúkrahúsinu á Seyðisfirði 4000 kr
(fyrra árið).
35. — — — Breyt.till. nefnd. (186) nýy töluliður (13):
Til sjúkrahússbyggingar á Patreksfirði annað árið alt að 3000 kr.
Veitist
m«S því skilyrði, að helmingi hærri npphæð verði veitt til fyrirtækisins
annarsstaðar frá.
36. 11. gr. frv. breytt eða óbreytt.
37. Við 12. gr. Viðaukatill. frá E. Jónss. (264).
A eftir 12. A. 2. komi nýr liður svo hljóðandi:
Fyrir póstflutning milli hafna á íslandi og milli Islands og annara landa
til »0. Wathnes Arvinger. Aktieselskab< 1000 kr.—1000 kr.
Fjárveitingin er bundin því skilyrði, að félagið hafi fasta ferðaáætlun
og að minsta kosti eigi færri viðkomustaði hér á landi en þetta ár og
flytji póet frá skipi til pósthúss og frá pósthúsi til skips á hverri höfn, er
skipin koma á, samkvæmt áætlun sinni.
38. — — — Br.till. nefnd. (253). Á eftir A 2. nýr liður:
Til pÓ8tvagnferða í viku hverri frá 15. júní til 1. okt. frá Reykjavík
austur að Árbæ í Holtum, er flytji póst endurgjaWslaust fyrir póst*
stjórnisa og taki að öðru leyti til flutnings raenn og vörur, veitist alt
að 600—600.
Landshöfðingi samþykkir ferðaáætlun og flutningsgjald með vögnunum.
89. — — — 8. a. Br.till. frá J. Pálss. og Þ. Thor. (254).
Fyrir »2000—2000«
komi »1500—1500«.
40. — — — A. 3. f. Br.till. nefnd. (186).
Fyrir »1 brófberi«
komi »til bréfaburðar«.
41. —-------- A. 4. Br.till. nefnd. (186).
Fyrir »1000« komi »500«.
42. — — — B. 1. Br.till. frá Ól. Briem (219).
Fyrir »Til verkfræðinga — samgöngubwtar<.
komi »Til verkfræðings hmdsins<.
Aftan við töluliðinn bætist:
30. — — — 8. b.
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43. Við 12.

44. — —

45. — —

46. — —

47.

— 12.

48.

— 12.

49.

— 12.

60.

— 12.

51.

— 12.

52.

— 12.

53.

— 12.

54.

— 12.
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Starfsrið verkfræðingsinB skal ákveðið með erindisbrófi, er landshöfðingi
semur.
gr. B. 3. Br.till. frá B. Sigf. (258).
Liðurinn orðist svo:
Til viðhalds á flutningabrautum og til flutningabrautar i Húnavatnssýslu 25000—25000.
— B. 4. Br.till. frá J. Pálss. og Þ. Tbor. (254).
Fyrir >50000—50000«
komi >60000—60000«.
— B. Br.till. uefnd. (186).
Bftir 5. nýr liður:
Styrkur til ísafjaröarsýslu til að gera veg yfir Breiðadalsheiði alt að
2500 kr. Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram aS minsta
kosti jafnmikla upphnð.
— B. Br.till. við br.till. nefnd. ftá Þ. Thor. (157).
Á eftir 5. lið (nýum lið) komi nýr liður svo látandi:
Styrkur til sýsluvegasjóðs Kjósar- og Gullbringusýslu til aS gera veg
frá Beykjav/kurlandi suður, gegn þvf, að sýsluvegasjóðurinn leggi til
jafn-mikla upphæð, alt að 20000 kr.
— B. Br.till. frá H. Dan. (239).
Eftir 5 nýr liður:
Styrkur til Borgarfjarðaraýslu til að gjöra vegfrá Skipaskaga aS Blautós
alt að 2400 kr.
— B. Br.till. frá Sk. Thor. (við br.till. á þskj. 239) (252).
Skilyrðið orðist svo:
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram það, sem til vantar,
tii að fullgjera veginn, aS minsta kosti jafuraikla upphæð.
— B. Br.till. frá H. Dan. (239).
Veitist með því skilyfði, að sýslubúar leggi fram að minsta kosti jafnmikla upphæð.
— C. 1. Br.till. frá V. Guðm. (267).
Aftau við 12. gr. C. 1. bætist svolátandi athugasemd:
Auk þess veitigt stjórninni heimild til að verja alt að 2000 kr. á ári til
styrks til stórkaupmanns Thor. E. Tulinius i Kaupmannahöfn fyrir
póstflutninga og gufuskipaferðir beina lelð milli Kaupmannahafnar og
íslands, eiukum Reykjavíkur, eftir því eem nánar verður um samið
milli hans og stjórnarinnar.
— C. 2. a. Br.till. frá Sigl
í staðinn fyrir
— C. 2. b. Br.till. frá J. J
Fyrir >2500«
— C. 2. b Br.till. nefnd. (186).
Liðurinn falli
— C. 2. Br.till. frá sömu
1. aths. í staðinn fyrir >styrkina undir-------- — sama gufuhát<
komi: >Af þessari upphnð má verja 200 kr. fcil sérstakra gufubátsferða, sem sáu að mjnsta kosti tvær ferðir, milli Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hallgeirseyar og Holtavara.
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Vi8 12. gr. C.
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2. Br.till. frá sömu (254).
OrSin >styrkina undir stafliS a. og b. raá sameina ura einn og uma
gufubát< í 1. liS athugaeemdanna, falli burt.
56. _ 12. — C. 2. Br.till nefnd. (186).
Fyreta grein athugaaemdanna orðist svo:
Ásitlun um ferSirnar undir stafliS a. samþykkir landshöfSingi eftir' aS
hafa fengiS tillögur blutaSeigandi bæjarstjórnar og sýslunefnda.
Upphaf næstu gr. aths. verSur:
Styrkurinn undir stafl. a. og b. o. s. frv.
— ,
Þriöja gr. athe. falli burtu.
57. — 12. — C. Br.till. nefnd. (186).
Nýr liSur eftir 2.
Styrkur til aS bæta innsigling og skipalægi á Stokkseyri alt aS 5000.
Veitisfc meS því skilyrBi, aS annarsstaSar aS fáist aS minsta kosti jafnmikil upphæS til fyrirtækisins, og aS verkfræSiagur telji verkiS vel af
hendi leyst.
58. — 12. — C. nýr liSur:
Styrkur til bteta lending í Þorlákshöfn alt aS 400 kr. Veitist meS því
skilyrSi, aS sýslunefad Árneesýslu verji aS minsta kesti jafnmikilli upphæS til fyrirtækisins, og aS verkiS verði, aS áliti verkfræðings, vel af
hendi leyst.
59. — 12. — D. Aths. falli burtu.
60.
12. —
frv. breytt eSa óbreytt.
61. ViS 13. — A. Br.till. nefnd. (186).
Nýr liSur eftir 7. liS.
Til aS endurreisa 2| fallin prestmötukúgildi á Laugarbrekku í Nesþingum og sera uppbót til sfra Helga Árnasonar fyrir prestsmötumissi 300
kr., gegn því, aS jörSin Laugarbrekka meS hjáleigum Holti og Hóli
verSi afsöluS landssjáSi til eignar.
62. — 13. — A. Br.till. nefnd. (186).
nýr liSur:
Styrknr til sfra Gísla Kjartanssonar fyrir flutning og bygging staSarhúsa á Feíli í Mýrdal, 600 kr.
63. — 13. — B.
I. b. 8. Br.tiU. nefnd. (186).
LiSurinn falli burt.
64. — 13. — B. II. b. 1. Br.till. frá Þ. Thor. (259).
Fyrir >1200—1200< korai >1800- -1800«.
Fyrir >200 kr.« í athugagreininni
65. — 13. — B.
II. b. 2. Br.till. nefnd. (186).
Fyrir >150—150«
komi >200—200«
66. — 13. — B. III. c. 3. Br.till. nefnd. (186).
Fyrir >5422,65«
komi >3200,00«
67. — 13. — B. III. c. 4. Br.till. nefnd. (186).
Fyrir >1850<
korai >1800«

t
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Br.till. frá Sk. Thor. (273).
Aftan við töluliðinn bætiít svolátandi málsgrein:
Fjárveitíng þeesi er bundin því skilyrði, aS latneskur stíll
bó eigi heimtaður við iuutöku í neðeta bekk skólaM.
69. —' 13. — B. III. c. 4. Br.tilL nefnd. (186).
Eftit 4. komi nýr liður:
Uppbót til Bjarna tímakenn&ra Jónssonar auk venjulegrar
tímakensluborgunar 500—500.
13. — B. V. b. 3. Br.till. nefnd. (186).
70.
Fyrir »1100—300«
komi »800—200«
13. — B. V. b. 3. Br.till. frá Jens Páls. og Þ. Thor. (254)
71.
Fyrir »500—500«
kmm »300—300«
13. — B. V. b. 4. Br.till. nefnd. (286).
72.
Fyrir »600—500«
komi »500—400«
7& ** 13. — B. V. b. 5. Br.tíll. nefnd. (186).
Liðurinn falli burt.
74.
J3. — B. VI. a. 2. Br.till. frá B. Sigf. (234).
Fyrir »kvennaskólans á Ytri-Ey 1,200«
komi »kvennaskóla Húnvetninga 2,200«
75. — 13. — B. VI. a. 2. Br.till. frá sama (234).
Fyrir »1200« komi »2200«
76. — 13. — B. VI. a. 4. Br.till. frá sama (234).
Töluliður með athugasemdinni falli burt.
Br.till. nefnd. (186).
77.
u — B. VI. a.
Eftír 4. tölul. komi nýr liður:
Styrkur til frú Guðlaugar Wium til &8 halda kvennaskóla á
Seyðisfirði »500—500«
13. — B. VI. b. 1. Br.till. frá Kl. J. (240).
78.
LiSurinn orðist svo:
»Til baruaflkóla 7500—7500«
13. — B. VI. b. 1. Br.till. frá J. Pálss. og Þ. Thor. (254).
79.
Fyrir »5500—5500«
komi »6000—6000«
80.
13. — B. VI. b. 2. Br.till. frá sömu (254).
Fyrir »5500—5500«
komi »6000—6000«
Br.till. frá sömu (254).
13. — B. VI. d.
81.
Fyrir »2800—2800«
komi »3000—3000«
Br.till. frá J. Þór. (>242).
82. — 13. — B. VI. d.
Aftan við liðinn beatut nýr liður:
Námsstyrkur handa kennar&efnum, 50 kr. banda hverjum, &H
að 500 kr. hvort árið...........................
... 500—500
68.

Við 13. gr. B.

III. c. 4.
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83.

Br.till. nefnd. (186).
Eftir VII. komi nýr liður VIII.
Styrkur til Stefáns Eirfkssonar til að halda uppi kenslu i teikning og
tróskurði i Reykjavík »600—600«.
84. ------------ C. 3. a. Br.till. nefnd. (186).
Fyrir »1200—1200«
komi »1000—800«.
85. — — — — ' 3. b. Br.tíll. aömu (186),
TöluliSurinn falli burt.
86.
--------'4. a. Br.till. sömu (186).
Fyrir »1500—1500«
komi >2000—2000«.
87.
b. Br.till. sömu (186).
' Stafliðurinn fa.lti burtu.
88.
b. Br.till. nefnd. (186).
Aths. orðist svo: 500 kr. af styrk þessum veitast með-þvf sfcilyrði, að bókmentafólagið gefi út o. s. frv.
89. ----------------- 6.
Viðaukatill. frá nefnd. (253).
Tveir nýir liðir, c. og d., þannig:
c. Til húsnæðis og hita 2000—2000.
d. ' Til að flytja safnið og fcoma því fyrir alt ad 800.
90.
Br.tíU. sömu (253).
Styrkur tíl að gefa út myndir af þjóðgripum, er skýra sögu vera
og siðu, 500—500.
Töluliðurinn skiftist í stafl. a. b.
Br.till.
nefnd. (253).
91,
Á eftír 10. nýr liður:
Styrkur til að gefa út bœkling um ísland með myndum eg
kortum vegna Parfsarsýningarinnar 1000.
9Í.
Br.tíll. nefnd. (186).
Liðurinn orðist svo:
Styrkur til tveggja manna tíl að nema dýralæknmgar- 60Ö tíl
hvors 1200—1200.
93. ----------------13.
Br.till. frá Valt. Guðm. (271).
Á eftir 13. gr. C. 12. bætíst inn f nýr liður, svo iátandi:

94.

95.

Við 13. gr. B.

------------------13.

Styrkur til Guðjóns GnSmundssonar til landbúnaðamáms við
landbúnaðarháskólann f Kanpmannahðfn 500 kr. (hvort árið).
Br.till. nefnd. (186).
Liðurinn falli burtu.
Komi nýr liður:
Styrkurtil Jóns Jónssonar sagnfræðings til að halda áfram að
rannsaka og rita um sðgu íslands og til að halda alþýðlega fytírirlestra um efni úr íslandssðgu 600—600.
Viðaukatill. frá Þorl. Guðm. (2S0).
Eftir 13. tölnl. komi nýr töhil.
Til sfra Valdimars Briem skáldlaun 600—600.
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96 ViB 13. gr. C. 14.

97.

:------- --------- 16.

98.

------------------

99.-----------------

100.

------------ — 19.

101.

----------------- 19.

102.

--------— 19.

•103.

*—• —-

—

-104.

105.

— 20.

106.------- --------: 21.

107.------------------

108.

_ _ _ — 22.

109.----------------- 22.

Br.till. frá Kl. Jónssyni (240).
í stað >600— 600«
komi >2000—2000«.
Br.till. frá 'J. P. og Þ. Thor. (254).
Fyrir >800— 800«
komi >1000—1000«.
Br.till. frá Sk. Thor. (274).
Á eftir 13. gr. C. 16. komi nýr töluliSur svo látandi:
Til háskólasjóSs Islands 7000—7000.
Fé þetta sé ávaxtað i Söfnunarsjóði íslands, unz stofnaður er
háskóli á íslandi.
Br.till. nefnd. (186).
Eftir 17. komi nýr liSur:
Til skólakennara Geirs Zoega til þess aS semja íslenzk-enska
orSabók 500—500.
Br.till. frá Sk. Thor. (260).
LiSurinn falli burt.
Br.till. nefnd. (186).
Fyrir >2000—2000«
komi >1000—1000«.
Br.till. nefnd. (186).
OrSin: >og til vísindaiðkana« falli burt.
Viðaukatill. frá landsh. (268).
Á eftir 19. tölul. komi nýr liður svo látandi:
Til kapteins i sjóliðinu Rydere til tilrauna viS skógarrsekt hérá
landi 1000 kr. hvort áriS.
Tala töluliðanna breytist samkvæmt því.
Br.till. nefnd. (186).
Eftir 19. komi nýr liður:
Styrkur til Stefáns kennara Stefánssonar til aS rannsaka fóðUrog beitijurtir 1000—1000.
Br.till. nefnd. (186).
Fyrir >600—600«
komi >1000«.
Br.till. nefnd. (186).
Fyrir >600—600«
komi >1000«.
Br.till. nefnd. (186).
Eftir 21. komi nýr liSur:
Styrkur til cand. polyt. SigurSar Péturssonar, til að fara á
Parísareýninguna 1900 og rita um hana fyrir íslendinga 2000.
Br.tilL nefnd. (186).
Fyrir >500—500«
komi >600:—600«.
Br.till. f«á Sk. Thor. (249).
Komi nýr töluliður svo hljóSandi:
Til snikkara Jóns Sveinssonar í Reykjavík fyrir byggingaruppdrátt til Stýrimannaskólans 350 kr. fyrra áriS.
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110. Vi8 13. gr. C. 22.

111.
112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.
120.
121.

122.
123.
124.
125.

Br.till. frá Jóni Þórarinssyni (242).
Aftan viS liSinn bætist n/r liSur:
Til Leikfélags Reykjavíkur 500—500.
----------------Sama konar br.till. fró J. Jenssyni (263).
-----------------Br.till. frá landsh. (243) nýr liður:
Til cand. theol. Haraldar Níelssonar, styrkur til utanfarar til
aS stunda hebreska tungu og skýringar gamlatestamentisins; fyrra
árið 600 kr.
----------------Br.till. viS br.till. á þskj. 243 frá Kl. Jónss. (261).
í staS »1200«
komi »800«.
----------------Br.till. frá landsh. (243) nýr liSur:
Til Brynjólfs skrifara Þorlákssonar til þess aS fullkomna sig i
orgelspili og >Musiktheori< i Kaupmannahöfn; fyrra árið 1200 kr.
-----------------Br.till. frá Kl. Jónssyni (240).
Nýr tölul.
Styrkur til síra Bjarna Þorsteinssonar á SiglufirSi til aS gefa út
hátíSasöngva 300 kr. (fyrra áriS).
----------------Br.till. frá Jens Pálss. og Þ. Thor. (254).
Nýr liSur svo látandi:
Styrkur til Ogmundar SigurSssonar til aS ferSast á kennarafund
600 (fyrra áriS).
----------------Br.till. frá sömu (254).
Nýr liSur svo látandi:
Styrkur til Björns Kristjánssmar til aS koma á fót tígulsteinsverksmiSju 5000 (fyrra áriS).
Styrkurinn útborgist, þegar ofn er bygður, er brenna má i 5000
steina í einu, þerrihús er reist og eltivélar upp komnar.
----------------Br.till. frá Eiu. Jónss., B. Sigf. og Jens Pálssyni (255).
Aftan viS 13. gr. C. bætist:
23. Til Jóhanns »skyttu« Halldórssonar sem viSurkenning fyrir framúrskarandi dugnaS viS refaveiSar; fyrra áriS 300 kr.
13. gr. frv. breytt eSa óbreytt.
14. gr. frv. óbreytt.
við 15. gr. Breytingartill. nefnd. (186).
OrSin »Til ekkjufrú Guðrúnar GuSjohnsen 300C falli burtu. Á eftir orðunum »fyrir hendi« komi »og skulu eftirlaunin vera 2000 kr. á ári; þó
hætti« o. 8. frv.
15. gr. frv. breytt eSa óbreytt.
16. gr. frv. óbreytt.
17. gr. Allar tölur, þar á meSal í 17. gr., breytast eftir því, sem atkvæSagreiSslan
fellur.
viS 18. gr. Breytingartill. frá J. Þór. (242)
OrSin »frá útlöndum< falli burt.
Eftir orSunum »áreiSanlegri vátryggingu« (i næstneSstu línu) i sömu grein
komi »og i fyrsta eSa öðrum flokki«.
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126. Við 18. gr. Breytingartill. nefnd. (186).
Á eftir viSaukagreininni við 18. gr. komi:
Úr VíBlagaajóði má verja alt aS 20,000 kr. til lánveitinga til stofnunar mjólknrbúum á íalandi.
BúnaSarskólinn á Hvannayri situr fyrir
alt að 5000 kr. af nefadu láni.
AB öðru leyti akal haga skiftingu
lánsins svo, aS allir fjórSungar landains eigi kost á lántöku til eins
eSa tveggja mjólkurbúa. Lán þessi veitaat eftir meðmælum frá BúnaSarfélagi íslands, og gegn ábyrgS sýsluféiaga. Þau ávaxtist með 3°/o
árlega, aé afborgunarlaus fyrsta áriS, en greiSist síðan á 20 árum.
Ný viSaukagrein þannig:
Úr viðlagasjóSi má verja alt aS 30,000 kr. til lánveitinga til sveitarfélaga, þó ekki yfir 2000 kr. til hvers. Lán þessi ávaxtast meS 3P/a
árlega og sé afborgunarlaus fyrstu 5 árin, en borgist sfðan á 15 ár...........
um. Lánum þessum aé ennfremur settír þessir skilmálar:
1. LánsféS veitist samkvæmt beiSni frá sveitarstjórn til landshöfSingja
og eingöngu til jarSabóta, er só sams konar og þær, sem styrktar
eru af landssjóði.
2. Þeir, sem lánin taka fyrir milligöngu sveitarfélaga, verji hver um
sig til jarSabóta fyrstu 5 árin, sem lánið stendur, auk lánsupphæðarinnar, | á mótí henni. Dagsverk við jarSabætur þessar skal
.
metiS 2 kr.
3. Jarðabæturnar sé samkvæmt vottorSi skynbærra manna, er sýslunefnd kveður til að skoSa þær, hyggilega stofaaSar og vel unnar.
4. LandshöfSingja sé, eftír nánari fyrirtnælum hans, send þau skýrteini, er hann álítur nauSsynleg til tryggingar því, aS framannefndum skilmálum sé fullnægt.
5. Sé einhverjum af skilmálum þessum ekki fullnægt, er lániS þegar
aS sama skapi fallið í gjalddaga.
6. Lánbeiðslur sveitarstjórna sé komnar til landshöfSingja fyrir 14.
dag mafmán. 1900, og veitist eigi neitt af lánum fyr en eftir
þann dag.
7. Lán til einstakra manna séu aldrei lægri en 250 kr. til hvers.
Ný viSaukagrein þannig:
Úr viðlagasjóði má veita alt að 90,000 kr. lán til ReykjavíkurkaupstaSar til hafskipabryggjugerSar. LániS ávaxtist með
og endurborgist á 25 árunu
Úr viSlagasjóSi má veitaalt aðöOOO kr. lántilaS koma á múrsteins-og
þakhellugerð.
Öll þessi lán veitist þó þvf að eins, a8 sé fyrir hendi i viStagasjóQi, sem
án megi vera.
127. ViB 18. gr. ViSaukatill. frá ÞórSi Guðm. og ÞorL Guðm. (231).
Aftan við 18. gr. bætist ný málsgrein:
Til sýslufélaga má veita alt aS 8000 kr. til aS koma upp slátrunarhúsum.
Lán þetta veitist vaxta- og afborganalaust fyrstu 2 árin, en ávaxtist sfðan
meS 3p áriega og jafnri afborgun á 10 árum.
128. 18. gr. frv. breytt eða óbreytt.
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Nd.

277.
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Frumvarp

tU laga um fjölgun þjóðvega o. fl.
Flutningsmaður Quðjón Guðlaugsson.
1. gr. Auk þjóðvega þeirra, sem taldir eru i 5. gr. laga 13. apríl 1894
um vegi, skal hér eítir telja veginn trá Hrútafjarðarbotni að Gilsfjarðarbotni.
2. gr. Heimilt er landsstjórninni að krefjast þess, að öllum vegnm, sem
hér eftir verða lagðir á kostnað landssjóðs, veröi haldið við að nokkuru eða öllu
á kostnað hlutaðeigandi sýsluvegasjóða.

Ed-

278. Breytingartiilaga

við frumvarp til laga um friðun fugla og hreindýra.
Frá Þorkeli Bjarnasyni.
1. Við 1. gr. Fyrir framan orðið »kriur« bætist inn: Álftir.
Málsgreinin frá »þó skulu álftir — 10. ágúst< orðist þannig: þó skulu
rjúpur íriðaður frá 20. marz til 31. ágúst, lundi frá 10. maí til 20. júni
og fýll frá 1. marz til 10. ágúst.
2. Við 2. gr. Fyrir >50 aura« komi: 1 krónu.

Ed.

279.

Frumvarp

til laga una sölu á laxveiði 1 Laxá i Ejós, er heyrir þjóðjörðinni Valdastöðum til.
Flutningsmaður Þorkell Bjaruason.
1. gr. Ráðgjafanum fyrir ísland veitist heimild til, að selja laxveiði þá
i Laxá i Ejós, sem tilheyrir þjóðjörðiuni Valdastöðum, fyrir að minsta kostí
4000 kr.
2. gr. Landshöfðingi gjörir ráðstafanir þær, sem með þarf, um sölu á
veiðinni.
Nd.
280. Breytingartillaga
vtð frumv. til fjárlaga fýrir árin 1900 og 1901.
Frá Jóni Jenssyni.
Við 13. gr. C. nýr liður:
Til kaupmanna M. Johannesseus, sem verzlunarerindsreka fyrir Island
i Björgvin
8500—3500.

Nd.
281. Viðaukatillaga
við frumvarp til Qárlaga fyrir 1900 og 1901.
Frá Eiriki Gíslasyni.
Við 13. gr.

Aítan við 13. gr. C. 22. bætist nýr töluliður svo hljóðandi:

374

þingskjal 281—284
Styrkur til Bjarna Þorkelssonar bátasmiðs i Ólafsvik til að fara til Noregs, til að kynna sér báta og þilskipagerð og anuað, er að sjávarútveg
lýtur, 1000 kr. fyrra árið.

Nd.

282. Breytingartillaga

við frumv. til fjárlaga íyrir árin 1900 og 1901.
Frá Ki. Jónssyni.
Eftir 13. gr. B. VI. a. komi nýr liður:
5. Til hússtjórnarskólans i Reykjavik...................

Ed.

1000—1000

283. Breytmgartillaga

við frumvarp til laga um friðun fugla og hreindýra.
Frá Siguröi Stefánssyni.
Við 1. gr. I stað »10. mai til 20. júní« komi: 1. júní til 1. ágúst.

Ed.
284. Frumvarp
til laga um friðun fugla og hreindýra (eins og það var samþykt við 2. umr. i Ed.)
1. gr. Hér á landi skulu þessar fuglategundir friðaðar fýrir allri veiði á
hverjum tima árs sem er: Álftir, kriur, snjótitlingar, þúfutitlingar, mariuerlur, steindeplar, þrestir, rindlar og auðnutitlingar; og allar aðrar fuglategundir, nema
ernir, valir, smirlar, hrafnar, kjóar, skúraar, veiðibjöllur, mávar, fískiéndur, himbrimar, lómar og bjargfugl, skulu friðaðar frá 1. apríl til 20. júli ár hvert; þó
skulu rjúpur friðaðar frá 20. marz til 31. ágúst, lundi frá 1. júnf til 1. ágúst
og fýll frá 1. marz til 10. ágúst. Net og skot má eigi hafa við lunda- eða fýlaveiði.
2. gr. Fyrir hvern fugl, sem friðlýstur er í lögum þessum, skal sá, er brotlegur verður, gjalda 1 krónu sekt, er tvöfaldast fyrir hvert brot, alt að 16
krónum.
3. gr. Hreindýr skulu friðhelg vera frá 1. janúar til 1. ágúst ár hvert, og
varðar 5 króna sekt fyrir dýr hvert hið fyrsta sinn, ef drepið er.
Sektin tvöfaldast, ef oftar er brotið, alt að 80 krónum.
4. gr. Mál þau, er risa út af brotum gegn þvi, sem fyrir er mælt ilögum
þessum, eru opinber lðgregiumál. Rennur heimingur sektarfjárins i landssjóð,
en hijin helmingurínn ber uppljóstrarmanni.
5. gr. Lög nr. 6, 17. marz 1882 um fríðun fugla og hreindýra, og lög nr.
33, 16. des. 1885 um breytingu á lögum 17. marz 1882 um friðun fugla og hrein
dýra skulu úr gildi numin.
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Nd.

878

285. Breyttngartillaga

við frumv, til fjárlaga fyrir árin 1900—1901.
Flutningsmaður Guðl. Guðmundsson.
Við 11. gr. Nýr liður bætist inn á eftir tölul. 7.
Til að stækka sjúkrahúsið i Reykjavík, og til viðgjörðar á þvi, svo
og til útbúnings og áhalda........................ 25,000 kr. (fýrra árið)
Fjárveitingin er þvi skilyrði bundin, að sjúkrahúsið með öllu, er því
tilheyrir, verði eftirleiðis eign landsins.
Við 11. gr. 8. a.

í stað »1200 kr.< komi: 2400 kr.

Gd.
286. Viðaukatillaga
við frumv. til fjáraukalaga fyrir árin 1898 og 1899 (þingskjal 246). Frá Hallgr
Sveinssyni, J. Havsteen, Jóni Jakobssyni.
Á eftir 3. gr. bætist inn ný grein, svo hljóðandi:
Sem viðbót við gjöldin i þarfir andlegu stéttarinnar i 13. gr. A., b. (önnur útgjöld) veitast 200 kr., til að varna skemdum af Höfðaá á engjum og túni
prestsetursins Höfða i Skagafirði, með þvi að gjöra steinlimdan fyrirstöðugarð.
Greinatalan breytist eftir þessu og sömuleiðis upphæðin i 1. gr.

Ed.
287. Breytingartillðgur
við frumv. til laga um friðun fugla og hreindýra (þingskjal 284). Frá Hallgr.
Sveinssyni, Eristjáni Jónssyni, J. Jónassen.
1. gr. orði8t þannig:
Ernir, valir, smirlar, hrafnar, kjóar, skúmar, veiðibjöllur, mávar, fiskiendur, himbrimar, lómar og bjargfugl skulu ekki vera friðaðir á neinum
tima árs.
Allar aðrar fuglategundir skulu friðaðar svo sem bér segir:
a. Svanir, kriur, snjótitlingar, þúfnatitlingar, maríuerlur, steindeplar,
þrestir, rindlar og auðnutitlingar skula friðaðir fyrir hvers kyns veiði
á sérhverjum tima árs.
b. Rjúpur skulu friðaðar 20. marz til 31. ágúst.
c. Lundi skal friðaður I. júni til 1. ágúst.
d. Fýll skal friðaður 1. marz til 10. ágúst,
e. Allar aðrar fuglategundir skulu friðaðar 1. april til 20. júli.
.
Net og skot má eigi við hafa við lundaveiði eða fýlaveiði.
5. gr. orðist, þannig:
Lög nr. 6 frá 17. marz 1882 ura friðun fugla og hreindýrá og lög nr.
33 frá 16. desbr. 1885 um breyting á þessum lögum skulu úr gildi numin.
Ennfremur skal o. s. frv.

«6

þingskjal 288—292

Nd.
288. Tillaga
til þingsályktunar um friðun á laxi (eins og hún var samþýkt við eina úmr. i
Ed.)
Alþingi ályktar, að skora á stjórnina;
1., að leggjá fyrir alþingi 1901 frumvarp til laga um friðun á laxi, er hafl inni
að halda ýtarlegri og tryggari friðunar-ákvarðanir en núgildandi lög um
friðun á taxi.
2., að láta fiskifræðing landsins, Bjarna Sæmundsson, safna skýrslum hjá laxveiðareigendum á landinu um það, hverjar nýar friðunar-ákvarðanir þeir
álíti nauðsynlegar og tiltækilegar.

Nd.
289. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá mentamálanefndinni.
Við 13. gr. B. VI. b. 1. og 2. Báðir liðirnir falli burt, og í þeirra stað komi:
1. tii barnaskóla
. . 6000—6000
2. tíl sveitakennara. . 6000—6000
Styrkur tii barnaskóla og sveitakennara veitist einkum eftir lengd
kensiutima og nemendafjölda, og með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sé borgað til kenslunnar upphæð, sem eigi sé minnien helmingur á móts
við styrkinn úr landssjóði, enda séu svo hæfir menn ráðnirtil kenslunnar, sem kostur er á.
Nd.
290. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fýrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við
2. umræðu 1 neðri deild alþingis).
Frá landshöfðingja.
Við 10. gr. A. 2. Fyrir »4000—4000—8000«
komi: 4200 - 4200—8400.
Nd.
291. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fýrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við
2. umr. i Nd.). Frá landshöfðingja.
Við 11. gr. 6. o. Fyrir 500 komi: 1000.
Nd.
292. Breytingartillaga
við breytingartíllögu fjárlaganefhdarinnar á þingskj. 186 vjð 13. gr. C. 13.
Frá Skúla Thoroddsen.
Orðin: >og til að halda alþýðlega fyrirlestra um efni úr ísiandssögu<
falli burtu.
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Ed.

293. Nefndarálit
i málinu: frumv. til laga um stofnun Ræktunarsjóðs íslands.
Vér undirritaðir, som hin háttvirta Ed. kaus 1 nefnd tilað ihuga ofannefnt málefni, höfum nú rætt það á fundum og leyfum oss að láta uppi um það
álit vort áj. þessa leið.
Nefndin hefir i öllum verulegum atriðum fallist á frumv. og sérstaklega
er hún fylgjandi því ákvæði, að leggja andvirði þjóðjarða þeirra, er seldar hafa
verið, i sérstakan sjóð og á þann hátt koma i veg fyrir, að hinn fasti höfuðstóll,
þjóðjarðirnar, verði eyðslueynir, :þó þær verði seldar landsmönnum. — 'í
þessu atriði vill nefndin jafnvel fara feti framar en frnmvarpið og leggnr því
til, iað f þenna sjóð renni einnig andvirði þjóðjarða þeirra, er síðar kunna að
verða seldar. —
Að þvi er snertir hið annað aðalatriði, sem sé, að verja sjóði þessumtil
fþe8S taneð hagfeldum lánum til jarðabóta og verðlaunaveitingum að- styrkjamenn
og hvetja til áðauka gras-og garðrækt ílandinu, þá vill nefndin eindregið
mæla með, að'þaðverði samþykt.
i Loks leggur nefndinitil, að óveruleg breyting verði gjörð á 4. gr. frv.
eniþess stáð verði aftan við þá grein bætt inn i frurav. ákvæðum um,Að
landsfcjórnin • Ieiti álits Búnaðarfél. íslands um lánveitingar ogvefðlaunaveitingar
úr sjóðum.
•Vér ráðum þvi hinni háttv. deild til að samþykkja frumv. með eftirfylgjandi breytingum:
1. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein þannig:
I sjóð þenna skal og renna andvirði þjóðjarða þeirra, er -siðar verða seldar.
2. Við 4. gr. Orðin: »eftir tillögum Búnaðarfélags ísladds* ftrtli’1 bnít.
3. Við 4. gr. Aftan við greinina komi ný málsgrein þannig:
Leita skal álits Búuaðarfél. íslands um lánveitingar og verðlaunavBítingar þær, er ræðir um i 3. gr.
Efri deild alþingis, 3. ágústm. 1899.
Kristján Jónsson
Guttormur Vigfússon
Jón Jónsson.
formáður.
skrífarí og framsögum.

Nd.
294. BreytittgartHlaga
vlðí'breytingartiHögu frá Jóni Þórarinssyni við 13. gr. C. 22. Frá Skúla Thoroddsen.
Aftan við tillöguna bætist:
Styrkur þessi veitist með þvi skilyrði, að bæjarsjðöur: Reykjavikur veiti
jafnmikla upphæð.

Ed.

295. Frumvarp
.
til laga um breyting á lögum nr. 8,6. marz 1896 um útflutmngsgjald.
> Frá Sigurði. Stefánssyni og Sigurði Jenssyni.
49
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1. gr.
Af hverjum 100 pd. heilagfiskis er útflutningsgjald 30 aurar.
Af hverjum 100 pd. kola er útflutningsgjald
10 aurar.
2. gr.
Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 8, 6. marz 1896 um breyting á lögum nr. 10,13. apr. 1894 um útflutningsgjald.
Nd.
296. Nefndarálit
um frv. til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja á Islandi.
Nefnd sú, er kosin var i háttv. neðri deild til að segja álit sitt um hið
ofannefnda frv., er lagt heflr verið fyrir þingið af stjórninni og þegar hefir hlotið samþykki h. háttv. efri deildar þingsins, heflr rætt frv. og athugað það mjög
vandlega, bæði stefnu þess i heild sinni og hin einstaklegu atriði hvert um sig,
og lætur uppi í eiuu hljóði eftirfarandi álit og tillögur um málið:
Nefndin er fyllilega samdóma þeirri stefnu, sem af hendi stjórnarinnar
lýsir sér i frv., að nú sé kominn timi til, að löggjöfin styðji að því, að hefta vínverzlun í landinu; hreyfing sú medal þjóðarinnar, er i þessa átt stefnir, heflr nú
náð svo miklum vexti og þroska, að fullkomin ástæða virðist til þess, að henni
sé gaumur geflnn.
Að vísu hefði nefndin gjarnan séð, að frv. stjórnarinnar hefði farið nokkuð lengra í þessa átt en gert hefir verið, og nefndin verður að telja það nokkuð vafasamt, hvort gjaíd það fyrir leyfisbréf til áfengisverzlunar, er frv. fer
fram á, hefir veruleg áhrif í þá átt, að hefta verzlanina, sérstaklega í hinum
stærri kaupstöðum. En þegar til þess er litið, að frv. heimilar þeim héruðum,
þar sem engin áfengisverzlun er eða áfengisverzlun hefir verið bygt út, þann
mikilsverða rétt, að geta spornað við því, að áfengisverzlun verði sett þar á
stofn, og að þetta mun verða mjög til stuðnings þeirri hreyfing, er nú á sér víða
stað og gengur i þá átt, að fá kaupmenn til þess af sjálísdáðum að hætta áfengisverzlun, og þegar enn fremur er litið til þess, að gjaldið fyrir leyfisbréfin,
auk þess að verða nokkur stuðningur fyrir hin nefndu frjálsu samtök, getur
einnig haft nokkra þýðing fyrir hinar smærri áfengisverzlanir i kaupstöðum og
utan kaupstaðanna, þá hefir nefndin álitið rétt, að ráða hinni háttv. deild til að
ganga að stefnu frv. i öllum aðal-atriðum.
Breytingartillögur þær, er nefndin leyfir sér að koma fram með, miða því
eigi að þvi,»að breyta neinum gruudvallaratriðum i stefnu frv., heldur að eins
til að skýra betur ýms ákvæði þess i einstökum atriðum og bæta úr, þar sem
nefndinni virtist misrétti innbyrðis milli verzlana gæti komið fram, þegar fram
liðu stundir.
Nefndin hefir litið svo á, að tillögur stjórnarinnar i þessu máli séu að
nokkru leyti bygðar á þeirri skoðun, að þeir verzlarar, er nú hafa rétt til að
verzla með áfengj, kynnu, ef til vill, að eiga rétt til skaðabóta, væri slík verzlun bönnuð með almennum lögum. Þótt nú að visu nefndin eigi geti álitið neinn
vafa á, að kaupmenn mundu verða að sætta sig við þá löggjöf skaðabótalaust
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og þótt nefndinni sé, af skjölum, er henni hafa borist, kunnugt um, að mjög margir kjósendur í landinu vilja láta banna áfengisverzlun með öllu, þá hefir nefndin þó eigi, eins og málinu nú háttar, talið heppilegt, að víkja málinu í heild
sinni inn á þessa braut. En að þvi er snertir áfengisverzlun pöntunar- og kaupfélaga, þá virðist hún svo sérstaklegs eðlis, að þar geti þessi skoðun um skaðabótarétt eigi komist að, og að því er snertir félög og stofnanir, er rétt hafa til áfengisverzlunar nú, þá virðast þau ekki nú eiga kröfu til þess, að sá réttur
endist lengra fram i timann en réttur einstakra raanna, er sömu atvinnu reka;
það væri að skapa þeim einkarétt f framtiðinni, er þau ekki eiga kröfur til.
Nefndin hefir því álitið rétt, að leggja það til, að réttur slikra félaga falli burt
eftir 15 ár.
Þvi til sönnunar, að vinsölubanni fylgi margir nú hér á landi, leyfir nefndin sér að láta álitinu fylgja áskoranir frá 1830 kjósendum úr 65 hreppum á landinu í þessa átt, svo og frv. til laga ura vinsölubann, er nefndinni hefir borist
frá hinni islenzku deild af félaginu >Independent Order of Good-Templars«, og
fylgir frv. nefndarálitinu, til athugunar.
Að öðru leyti verður í framsögu málsins gjörð itrari grein fyrir hinum
einstöku breytingartlllögum nefhdarinnar.
Samkvæmt framanrituðu leyfir nefhdin sér því að leggja til, að ftv. verði
samþykt, með þessum breytingum.
1. Við 2. gr.
2.

—

> —

3. —

> —

4.

—

> —

5. —

> —

6.

—

5. —

7. —

6. —

8. —

7. —

9.
* 10.

—
—

12. —
16. —

Á eftir orðunum: >þeir menn< bætist: >og verzlunarfélög, að
undanskildum kaupíélögum og pöntunarfélögum*.
Á eftir orðunum: >er segir í fyrstu grein« bætist: >Hlutafélög,
samlög og aðrar stofnanir, er eigi verða eigendaskifti að,
h alda þessum rétti, þó eigi lengur en um næstu 15 ár«.
Á eftir >stöðum, þar sem« komi í stað orðanha: >áður er verzlað með áfengi«: >önnur verzlun með áfengi er fyrir«.
I stað orðanna >ef hreppsnefnd eða bæjarstjórn er því meðmælt< komi: >þó þvi að eins, að hreppsnefnd og sýslunefhd
eða bæjarstjórn sé þvi meðmælt*.
Á eftir >nema hreppsnefnd* í niðurl. gr. bætist: >og sýslunefnd
eða bæjarstjórn«.
I stað orðanna í upphafi gr.: >Hver sá — pöntunarfélags< komi:
>Hver sá maður, þar með taldir verzlunarmenn og forstjórar
og starfsmenn kaupfélaga og pöntunarfélaga<.
I stað >200 kr.« komi: >500 kr., ef veitingahúsið er í kaupstað, en 200 kr. utan kaupstaðar«.
í stað >50 kr.« komi >i kaupstöðum 500 kr. og utan kaupstaða 200 kr.«
Orðin: >námsmaður — landsstjórnarinnar« falli burt.
í stað: >25—100 kr. sektum — hið þriðja sinn« komi: >50— 500
49*

þingskjal 296

380

kr. sektum hið fyrsta sinn, en fangelsi og missi veitingaleyfis,
ef brotið er itrekað«.
Neðri deild alþingis, 3. ágúst 1899.
Skúli Thoroddsen,
Guðl. Guðmundsson,
form.
8krifari.
Þórður Thoroddsen.
Jens Pálsson.
Sigurður Gunnarsson.

Fylgiskjal.
'

Frumvarp

til laga um vínsölubann.
1. gr. Á íslandi og í landhelgi við ísland má enginn verzla með eðá
selja..áfenga drykki, hverju nafni sem nefnast, i smáu eða stóru, nemahvaðlyf
salar mega selja slik efni eða drykki eftir skriflegri læknisforskrifL
Áfengur drykkur eftir þessum lögum er hver sá lögur, sem i er meira
en, 2°/© af vinanda.(alkohol). Dust, kökur og önnur slik, efni, sem upp máleysa
í vatni og i sér hafa fólgið þvílíkt áfengi, skal skoða.sem áfengandrykk.
2. gr. Heimilt er hverjum einstökum manni að kaupa i útlöndum áfenga
drykki handa sér og láta senda sér þá eða flytjá þá út hingað. En kaupi einn
maður fyrir annan eða kaupi fleiri i sameiningu áfenga drykkifrá útlöndum á
þpnnan hátt, þá er það ólögleg. vínverzlun og brot á lögum þessum, þótt i engu
ágóðaskyni sé gert.
3. gr. Nú vill kaupmaður kaupa áfenga drykki frá útlöndum til afnota
fyrir sjálfan sig, þá er honum það heimilt,ef hann kaupir þá, i sínu nafni.sjálfs
og ekki í nafni verzlunar. hans, ef hún ber annað nafn en hans eða er saraeign
fleiri manna en eins, og þeir .eru ekki í hennar reikning færðir né hennar merki
merktir, heldur með einkamerki eða nafni kaupanda.
4. gr. Að gefa öðrum vin tíl nautnar ásamt sér eða sem gesti sinum
er.leyfilegt i sjálfu sór; en gefi einhver vín og þiggi gjafir aftur af þiggjanda,
þannig, að sýnilegt þykir, að gjafír þessar sé í því skyni gerðar að fara i kring
umsölubann laga þpssara, þá er það ólögleg vinverzlun og saknæmt, svo sem
berlega hefði selt verið.
Ef maður kaupir hlut að öðrum og borgar hann bersýnilega um gangverð fram, en fær jafnframt vín að gjöf hjá seljanda, er bæti upp verðmuninn,
svo að sýnt þykir, að verzlunin var málamynda-verzlun til að komast að vínkaupum, þá er það ólögleg vinverzlun.
5. gr. Nú selur maður öðrum manni fæði eða annan beina, og gefur
honum vín jafnframt, þá er það ólögleg vinsala.
6. gr. Nú leggur veitingamaður eða greiðasölumaður í vanda sinn að
geyma áfenga drykki f'yrir utanheimilismenn, sem. koma þangað til að neyta
þeirra, þá skal skoða. það sem óleyfilega vínsölu. Þó er matsölum leyfilegt að
geyma vinföng eða ölföng málttða milli fyrir menn, sem eru á fæði hjá þeim.
7. gr. Heimilt er eiganda eða stjórnanda iðnaðarfyrirtækis eða efnarannsóknar-jstofnunar eða annars þvílíks fyrirtækis að kaupa frá útlöndum vín-t
anda eður annað áfengi til tekniskra nota við stofnunina.
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Heiroilt er og fjárhaldsmanni kirkju að kaupa fráútlöndum messuvín
handa kirkjunni.
8. gr. Nú er maður kterðttr- fýrir yfirvaldr fýrir brot gegn lögum þessum eða yfirvaldi verður kunnugt um, að brot muni framið vera gegn þeim, þá
skfcl valddmaður þegar hefja rannsékn og kyrrsetja alt áfengi, sem finsfri vörzlum kærðá eða geymt er fyrir hann annarsstaðár. Vérði' kærði: sannur að
sök með'dómi, ber-að gera alt þetta áfengi upptækt og hellá þvi niður.
9. gr.' Bfot gegn lögum þessum varða í fýrsta sinn 20 til 250 kr. sekt.
Hafi sá verzlunarleyfi, er brýtur, missir hánn það, og getur ekki fengið það á
ný fýrri en eftiK 2 át.
Brot í 2. í annað sinn varðar fangelsi, svo og missi verzlúnarleyfis um-

5 ár.
Brjóti nokkur oftar þessi l«g, varðar það fangelsi ekki skemur en 3
mánaða einföldu fangelsi eða betrunarhúss-vinnu og missi verzlunarleyfis fyrir
fult og alt.
10. gr. Méð brot gegn lögum þessum skal fara með sem almenn sakamáL
11. gr. Lögin öðlast gildi 6 mánuðúm eftir að útkoma þeirra er birt í
B-deild Stjórnartiðindanna.
Nd.
2q7. Framvarp i
tillaga umburðareyri innan lands undir islenzk blöð’og tímarití krossbandi. Flutningsm.
Guðl. Guðmundsson, Sk. Thoroddsen og Valtýr Guðmundsson.
1. gr. Burðareyrir innanlands undir íslenzk blöð og tímarit í krossbandi skal vera 20 a.
undirhvert pund eða minni þunga, jafnt á öllum tímum árs og hvort heldur flutt er á*
sjó eða landi, enda séu þau afhent til flutnings á pósthúsið á útkomustaðnum áður en 30
daggr ern liðnir frá því er þau komu út
2. gr. Alt það, sem í einu er afhent til flutnings, skal póstmaður vega í einu
lagi, og. greiðir sendandi burðargjald í peningum eftir samanlagðri pundatölu gegn
skriflegri kvittun.
3. gr. Póstmaður á útkomustaðnum skal tvisvar á ári, 30. júní og 30. desbr.,
afgreiða til póstmeistarans i Reykjavík skýrslu um allar slíkar sendingar fyrirfarandi missiri,
og tilgreina þunga hvers tölublaðs eða heftis af hverju riti, en póstmeistari skal semja
skrá um öll blöð og tímarit, sem send eru þannig með póstum, og fá hana birta í Stjórnart., B-deild, undir eins og hann hefir fengið skýrslu frá öllum póststöðvom, í síðasta lagi
fyrir 31. marz og 15. septbr.
4. gr. TJtan á umbúðúm hverrar sendingar skal standa nafn blaðsins eða tímaritsins, og hvaða árgangur eða bindi og tölubl. eða hefti sé i sendingunni.
5. gr. Auk skýrslu þeirrar, sem nefnd er i 3. gr., skal póstmaður halda skrá
um öll blöð og timarit, sem afhent eru samkvæmt þessum lögum á póststöð hans, og
skal hún bera með sér, hve mikill þungi sé sendur með hverri póstferð, og skal hann
láta þessa skrá fylgja póstreikningnum.
6. gr. TJm öll blöð og timarit, sem á annan hátt eru send en fyrir er mælt í
þessum lögum, gilda fyrirmæli eldri laga.
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7. gr. Til pees að rit geti öðlast rétt til að rera sent samkvæmt pessum lögum,

verður:
1., að skýra landshöfðingja frá útgefanda eða peim, erábyrgð skal bera gagnvart
póstlögum, enda taki landshöfðingi hann gildan;
8., ritið að koma út samkvæmt fyrir fram auglýstri áætlun; bregði út af pví,
missir pað rétt sinn eftir passum lögnm, nema pví sé veittur hann af nýu;
3., verður ritið að vera selt ákveðnu verði, en sé eigi ókeypis auglýsingarit útgefanda, eða selt nafnverði einu, ef pað er aðallega auglýsingarit fyrir atvinnu útgefanda eða útgefenda.
8. gr. Verði ágreiningur um, hvort blað eða timarit fullnægi skilyrðum laga
pessara, sker landshöfðingi úr pví til fullnaðar.
9. gr. Lög pessi öðlast gildi 1. jan. 1900.

Ed.
298. Nefndarálit
i málinu: frumvarp til laga um útflutningsgjald á hvalafurðum.
Nefnd sú, sem hin háttvirta Ed. alþingis heflr skipað til þess að ihuga
frumvarp til laga um útflutningsgjald á hvalafurðum, lætur svolátandi álit sitt
uppi um þetta mál.
Þótt nefndin sé þeirrar skoðunar, að það eigi sé rétt í sjálfu sér að
leggja toll á afurðir landsins, sem flytjast til útlanda, eða útflutningsgjald, getur
hún samt eigi verið þessu frumvarpi algjörlega mótfallin, þar sem búast má við
því, að landssjóður verði íyrir allmiklum tekjumissi við það, að aðflutningsgjald
af vinföngum muni minka, þegar frumvarp til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja, sem þingið hefir nú til meðferöar, væntanlega verður að lögum,
’énda væri það óviðkunnanlegt, að hafa útflutningsgjald á sumum afurðum af
sjávarafla, en eigi á sumum; hvalafurðir virðast eiga að sæta sömu kjörum og
annar afli af sjó i því tilliti, sem hér er um að ræða, enda er fyrir nokkrum
árum þegar lagt útflutningsgjald á hvalskíði. Á hinn bóginn getum vér eigi álitið það rétt, að minsta kosti að svo stöddu, að tara svo langt út í það að
hækka útflutningstollinn á hvallýsi og á hvalskiðum, sem gjört er í frumvarpinu, og höfum vér álitið það nægja, að tvöfalda útflutningstollinn á lýsi, eins og
hann nú er, og hækka útflutningsgjaldið á hvalskíðunum, sem nú eru fallin í
verði, um helming þess. Upphæðir þeirra nýu tolla, sem nefndar eru í frumvarpinu, getum vér vel felt oss við. Vitanlega verður tekjuauki sá, sem landssjóður fær samkvæmt þessum tillögum nefndarinnar hvergi nærri eins mikill
og sú viðbót, sem hið fyrirliggjandi frumvarp hefir i för með sér, en í því er
tollurinn á lýsinu meir en þrefaldaður, og álitum vér slíka bækkun ísjárverða.
Með þessum ummælum leyfir nefndin sór að leggja það til, að hin háttvirta deild vilji fallast á frumvarpið, þannig, að þær breytingar sóu teknar til
greina, sem hér koma:
1. í 1. lið 1. gr. ,komi í stað »kr. 1,00« »60 aurar«.
2. í 2. lið 1. gr. komi í stað »kr. 2,00« »1 kr. 50 aurar*.
3. 1 3. liö 1. gr. komi i stað »—0,25« >25 aurar«
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hátt táknist upphæðirnar, sera nefndar eru i 4., 5. og 6. lið grein-

I 3. gr. komi i stað orðanna:
tölul. 2. gr. laga um« »6. tölul. 2. gr. laga 4. nóvbr. 1881, um«.
sömu gr. falli orðin »nr. 10«.
í efri deild alþingis 3. ágúst 1899.
J. Jónassen
J. Havsteen
Sigurður Stefánsson
formaður.
skrífarí.
framsögumaður.

£d.
299. Nefndarálit
i málinu frumvarp til laga um breyting á lögum 26. febr. 1898 um horíelli á
skepnum.
Frumvarp þetta fer fram á allraikla breyting á lögum 26. febr. 1898 um horfelli á
skepnum, þar sera það nemur algjörlega i burt fyrirmæli þeirra laga um ákveðnar
skoðanir á búpeningiog fóðurbirgðum bænda, og læturþað alveg komiðundir áliti og geðþekni hreppsnefndanna, hvort þær skoðanir skuli frara fara eða ekki.
Að visu munu óvinsældir horfellislaganna að raikln leyti stafa frá óánægju
manna yfir þessum skoðunum og þeim kostnaði, sem þær hafi i för með sér.
En nefndin telur þessa óánægju ekki á fullum rökum bygða.
Aðaltilgangur
hinna gildandi horfellisiaga er sá, að gjöra það hægra, að fá lögfullar sannanir
fyrir illri hirðing, fóðurskorti og hordauða búpenings, þar sem slikt á sér stað.
Að þvi leyti verður nefndin að telja þessar lögboðnu skoðanir nauðsvnlegar,
þótt þær i sumum tilfellum kunni að þykja óþægilegar. Lög þessi eru lika svo
ung, að enn er ekki fengin nein veruleg reynsla fyrir þvi, hvernig þau muni
reynast í framkvæmdinni, og óánægja sú, sem sumstaðar befir bólað á yfir þeim,
getur vel horfið með tímanum. Nefndin er því þeirrar skoðunar, að þessi breyting sé alls ekki heppileg eða timabær, og yrði þetta frumvarp lögleitt, telur
hún lögin hér um bil jafn-þýðingarlaus og horfellislögin frá 12. jan. 1884.
Nefndin getur samt fallist á sum ákvæði frumvarpsins, eins og það, að
hreppsbúar kjósi sjálfir skoðunarmennina, og að hreppstjórar ekki séu sjálfsagðir skoðunarmenn, með þvi að þeir munu ekki yfirleitt betur til þess starfa
fallnir en aðrir hreppsbúar.
Hvað hinar fastákveðnu skoðunargjörðir snertir, þá telur nefndin óráð
að sleppa þeim alveg, en hins vegar getur hún fallist á, að fyrri skoðunin, sem
horfellislögin ákveða, sé afnumin; telur hún hana töluvert þýðingarminni en
seinni skoðunina. Þessi skoðun hefir og vakið meiri óánægju hjá landsmönnum
en siðari skoðunin, sem mjög margir vilja halda.
Þessa skoðun vill nefndin
láta fara fram á timabilinu frá 1. marz til 15. mai; en sakir þess, hve ólikt
hagar til i sveitum landsins, telur nefndin hagkvæmt, að hreppsnefnd hver í
sinum hreppi ákveði nánara, hvenær á þessu tímabili skoðunin skuli fram
fara.
Nefndin hefir og gjört ýmsar aðrar minni háttar breytingar á frumvarpinu og sömuleiðis stungið upp á breytingum og viðaukum við aðrar grein-
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ar horfellislaganna;; henni þykir því bezt við eiga, að koma með frumvarptil
nýrra horíellislaga, er nemi lögin nr. 5 frá 26. febr. 1898 úr gildi. Upp i frnmvarp þetta hefir hún tekið þau ákvæði frumvarpsins, er hún geturi fallist á, og
svo breytingar þær, er hún vill fá lögieiddar á nefndum lögum 26. febr. 1898.
Samkvæmt þessu leyfir nefndin sér að ráða hinni háttvirtu dðild til að
fella frumvarp þetta, en. samþykkja siðan eftirf'ylgjandi

Frumvarp
til laga um horfelli á skepnum o. fl.
1. gr. Skylt skal hreppstjórum og hreppsnefndum að hafa eftirlit með og
hvetja hreppsbúa sina til að hafa nægilegt fóður og húsrúm handa fénaði þeim,
er þeir setja á vetur, og brýna jafnframt ■ fyrir mönnum þá ábyrgð, er þeir geti
bakað sér með þvi, að láta fénað sinn verða horaðan eða horfaUa.
2. gr. Hreppstjóri skal á hausthreppaskilum ár hvert annast Lum, að
kosnir séu 2—^4 menn til þess að hafa eftirlit með fóðurbirgðum hreppsbúa og
meðferð búpenings i hreppnum. þ>að er skylda þessara manna, að leiðbeina
hreppsbúum i öllu, er lýtur að heyásetning og meðferð búpenings. Verði þeir
þess varir, að fénaður einhvers búanda sé iUa hirtur eða ætlað of litíð fóður öða
húsrúm, skulu þeir áminna þann, er i hlut á.
Um kosningarrétt, kjörgengi og skyldor til þess að takast þennan starfa
.áhendur gilda sömu ákvæði og um kosningar tíl hreppsnefnda.
3. gr. Á timabilinu frá i. marz til i5. mai ár hvert skulu skoðunarmenn
þeir, sem netndir eru i 2. gr., skoða allan búpening i hreppnum og fóðurbjggðir
hreppsbúa. Hreppsnefhd ákveður nánara, hvenær á þessu tímabili skoðun þessi
skuli fram fara.
4. gr. Hafi skoðunarmenn ástæðu til að ætla, að fénaði einhvers hreppsbúa sé horfellir búinn vegna tóðurskorts, iUrar hirðingar eða harðýðgi, þá skulu
þeir skoða hjá þessum búanda svo fljótt, sem þvi verður við komið, og senda
hreppstjóra skýrslu um skoðunina. Einnig skulu þeir senda hreppstjóra skýrslu
um skoðun þá, sem ræðir um i 3. gr., þegar er þeir hafa lokið henni.
5. gr. Nú verður fénaður horaður eða fellur úr hor, og er að álití skoðunarmanna um að kenna fóðurleysi, hirðuleysi eða harðýðgi þess, sem fénaðinn hefir
undir hendi, eða það sannast á annan hátt, Qg skal þá hreppstjóri jafnframt tilkynna það sýslumanni, ásamt öllum málavöxtum, en hann tekur málið fyrir, qg
. skal sá maður sæta sektum frá 10 til 200 kr. eða einföldu fangelsi alt .að 6 mánuðum.
6. gr. Hreppstjóri skal bók halda, er hann ritar i allar skýrslur skoðunarmanna, en skýrslurnar skal hann senda sýslumanni og skulu þær lagðar fyrir
sýslunefndina tíl eftírlits og athugunar. í skýrslunni um skoðunargjöfð þá, sem
ræðir um i 3. gr., skal hverjum fjáreiganda gefin einkunn fyrir méðferð og hold
búpeningsins. Lesa skal hreppstjóri upp skýrslur þessar á vorhreppaskilum ár
hvert. Skýrslumar skulu samdar eftír fyrirmynd, sem amtsráðið semur.
7. gr. Fyrir skoðunargjörðir þær, sem um er rætt i 3. og 4. gr., skal
greiða skoðunarmönnum eftír samkomulagi við hreppsnefndina. J>ó má borgunin
eigi faraffam úr 2 kr. fyrir hvern dag, sem þeir eru að skoðunargjörðinni. J>óknunf þessi-greóðist úr sveitarsjóði.
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8. gr. Vanræki skoðunarmenn þaer skyldur, er á þeim hvíla samkvæmt
lögum þessum, varðar það alt að 5o króna sektum.
9. gr. Sektir eftir lögum þessum renna i sveitarsjóð þess hrepps, þarsem
brotið er framið. Sýslumaður skal á manntalsþingi nákvæmlega grenslast eftir
þvi, hvort lögum þessum hafi verið hlýtt, eða brot framið gegn þeim.
10. gr. Með mál, sem rísa af brotum gegn lögum þessum, skal farið sem
opinber lögreglumál.
11. gr. Með lögum þessum eru úr gildi numin lög 26. febr. i898 umhorfelli á skepnum.
Efri deild alþingis 3. ágúst 1899.
í»orkell Bjarnason
Sigurður Stefánsson
Jón Jónsson.
formaður.
skrifari og framsögumaður.

Ed.
300. Nefiidarálit
um frumvarp til laga um greiðslu dagsverks, offurs, larabsfóðurs og lausamannsgjalds til prests og ljóstolls og lausamannsgjald til kirkju.
Nefndin, sem hin háttvirta efri deild kaus til að athuga ofannefnt' frumvarp, hefír athugað það á nokkrum fundum, og komist að þeirri niðurstöðu, er
hér greinir:
Gjöld þau til prests og kirkju, er hér ræðir um, eru engin ný gjöld,
heldur öll hin sömu, sem hingað til hafa verið fyrirskipuð i lögum vorum. En
af því lög þessi að mörgu leyti eru orðin úrelt, og eiga ekki fyllilega við það
ástand, sem nú er, þá hefir oft verið vafi á því, hverjir séu skyldir til að greiða
þessi gjöld. Það er þvi tilgangur þessa frumvarps, að skýra lögin i þessu tilliti, og er 8Ú skýring að mestu bygð á úrskurðura yfirvalda, sem þegar lengi
hefir verið fylgt i framkvæmdinni.
Nefndin hefir samhuga fallist á það, að
þáð er jafn-hagkvæmt bæði fyrir gjaldendur og gjaldþiggjeudur, að iagaákvæðin um
gjöldin séu svo ljós og ákveðin sem, unt er, og gefur því írumvarpinu eindregið
meðmæli sín. Nokkrar breytingar hefir þó nefndin viljað gjöra á þvi, og miða
þær allar i sömu átt og frumvarpið, til þess að gjöra enn skýrari ákvæðin um
gjaldskylduna.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykt með þessum breytingum:
1. Við 1. gr. Fyrir oröin >bændur, sem hafa bygging á............ .. tiundi þeir
ekki< korai »bændur allir, tíundi þeir ekki«.
2.
----- — Fyrir orðin »ef ekki gjalda þeir offur« komi »séu þeir ekki í
skiftitíundc.
3. — — — Fyrir orðin >lausamenn, séu þeir ekki............tfundi ekkert*
komi >lausamenn og lausakonur, sem ekki eru í skiftitiund, og
eins þó þau tiundi ekkert«.
4. -------— Á eftir orðunum »f fasteign< komi »(eftir gildandi jarðamati)<.
5. -------— Fyrir orðin »eða lausafé eða hvorttveggja< komi »eða í lausafé
eða í hvorutveggja<.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

_ 2.

— Fyrir orðin »séa þau< komi »eí húsoign þeirra er«.
— Fyrir orðin »ef þau eru« komi »er«.
— Á eftlr oröunum »landshöfðingi skipar< bætist inn í »er hafl
að minsta kosti 500 kr. að launum, ennfremur*.
-------— Fyrir orftin »verzlunarþjónar, er bafa« kerai »verzlunarþjónar,
er einnig hafl«.
-------— Fyrir orðin »i laun« komi »að launum«.
_ 5. — Fyrir »18 ára« komi »10 ára«.
Etri deild alþingis 2. ágúsf 1892.
Kristján jónsson,
Sigurður Jensson,
J. Hayst§eD.
formaður.
skrifari og framsögumaður.

Nd.
301. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þingskj. 276, 96. tölulið frá Pétri Jónssyni.
Liðurinn orðist svo.Til sira Matth. Jocbumssonar er hann hefir fengið lausn frá prestsembætti
samkvœmt ósk 2000—2000

Nd.

302. Frumvarp

til Igga um bgpn gegn því, gð utanríkismenn megi eiga jarðeignir á íslandi.
(Frá lajjdbúnaðarnefhdinni.)
1. gr. Enginn sá, er á heimili utanríkis, hvorki einstakur mgðnr né félag, má
eiga jarðeigu hér á landi, nema það sé leyft með sérstöknm lögum. Jarðeignir þær, sem
ptanríkismenn eiga nú, eru undanþegnar þessu ákvæði, þangað til eignaskifti verða á þeim.
2. gr. Nú flyzt maður, sem á jarðeign hér á landi, til annara ríkja, eða utanrikismaður eignast hér jarðeign að gjöf eða erfðum, og skulu þeþr þá innan firnm ára
hafa wlt jarðeign $íqa; en geri þeir það ekki, skal selja jarðeignina við opinbert uppboð,
og greiðist andvirði hennar, að frádregnum kostnaði, til fyrverandi eiganda.
3. gr Enginn má selja utanrikismönnum jarðeign hér á landi, né beldnr leigja
þeim jarðir eða nein jarðarafnot lengur en 50 ár.
4. gr. Brot móti lögum þessutn varða sektum til landssjóðs frá 1000 kr. til
10,000 kr., og skal með þan fara sem opinber lögreglumál.

Nd.
303. Breytingartillaga
við 71. líð á þingskjali 276. Frá Jens Pálssyni og Þórði Thoroddsen.
Fyrir 300—300
komi: 400—400
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Nd.
304. Frumvarp
til laga um friðun fugla og hreindýra (eins og það var samþykt við 3. umr. i Ed.)
1. gr. Ernir, valir, smirlar, hrafnar, kjóar, skúmar, veiðibjöllur, mávart fiskiendur, himbrimar, lómhr og bjargfugl akulu ekki vera friðaðir & beinom
tíma árs.

AUar aðrar fuglategundir skulu friðaðar svo sem hér segir;
a. Svanir, kriur, snjótitlingar, þúfutitlingar, mariuerlur, steindeplar,
þrestír, rindlar og auðnutitlingar skulu friðaðir fyrir hvers kyns veiði
á sérhverjum tima árs.
b. Rjúpur skulu friðaðar 20. marz til 31. ágúst.
c. Lundi skal friðaður 1. júni til 1. ágúst.
d. Fýll skal friðaður 1. marz til 10. ágúst.
e. Allar aðrar fuglategundir skulu friðaðar 1. apríl til 20. júli.
Net og skot raá eigi við hafa við lundaveiði eða fýlaveiði.
2. gr. Fyrir hvern fugl, sém ffiðlýstuf ér i lögum þessum, skal sá, er bfbtlegur verður, gjaldá 1 krðfili áfekt, éf tvöfáldaSt fýflf ftvéft bíöt, ált áð 16
kfðfitifti.
3. gr. ttffeitidýf skulú ffiðhelg Ýefa frá i. jártúaf til 1. ágúst ftf hVeft, óg
Ýfifðáf 5 króna Öfekt fýfir dýr hvert híð fyfsta sinn, ef drfeþiÖ et.
Séktíti tVðfáidáat, éf óftat fet brötið, ált áð 80 krðnuta.

4. gr*. tófti þáti, ér rífea út áf bfötúta gegti því, seiti fyfif fef irtfeelt ilöguffi
þfesáUtn, fe'ru öþihbef lögrégluinál. Rertiiur helraingur selitárfjáfins í lándsðjðð,
én Mnn hélmingurinn ber uþþljóstfarmanni.
5. gr. LÓg r.r, 6 frá lí. rfiarz 1882 um friðun itigla og hréíndýrá ög lög nr.
3S frá 16. desbr. 1885 um bréyting á þessum lögum skuíu rir gildi numiu.
Ennfreraur skal sú ákvörðun f tilsk. um veiði á íslandi 20. júní l849 §
í »öreini má og veiða og eita hvar sem er«, úr gildi numin.

Ed.
3o5. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1898 og 1899 (eiris og það var samþykt við 2. umræðu
f Ed).
1. gr. Sém viðbót við gjöld þau, er táíin eru i fjárlögunum fyrir árin
1898 og 1899, sbf. lðg nr. 2, 4. febrúar 1898, 1. gr., veitist 22,971 Itr. 6ó aurár til
ötgjáldá þeirra, er getið er um í 2.—4. gr. hér á eftir.
2. gr. Serb viðbðt við fé það, er tálið er f fjátlögunum to.gr. C. ý., staflið
d. tif. ó til að byggja ibúðafhús handa vitamanni við SkagatáárVitarlti, vöitást
700 kt.
3. gf. Sem viðbót við fé það, sem talið er f fjárlöguntitn 12. gr. B til
végábótá veitást:
1) við 4. lið til flutrtihgabrattta...................................................kr. ío.óöö 00
2) rið 5. lið til þjóðvega ........................................................... — 2ýl ðo
3) Ktyrkuf tíl Vegágerðar frá Hóíuiti að Höfn { Austur-Skafta60*

396

þingskjal 305—307

fellssýslu ....
.................................................. — 5i°°° 00
Veitist með þvl skilyrði, að sýslubúar kosti að fullu það
er til skortir, að þessi upphæð nægi til að fullgera veginn, og
að sýslufélagið taki að sér alt viðhald hans framvegis.
Alls kr. 16,271 5o
4. gr. Sem viðbót við gjðldin i þarfir andlegu stéttarinnar i i3. gr. A. b.
(önnur útgjöld) veitast 2oo kr. til að varna skemdum af Höfðaá & engjum og túni
prestsetursins Höfða I Skagafirði, með þvi að gjöra steinlimdan fyrirstöðugarð.
5. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er í 1. gr. laga 4. febrúar 1898
um útbúnað og ársútgjöld spitala handa holdsveikum mönnum, sbr. 8. lið i 21. gr.
fjárlaganna 1898 og 1899, veitast 6,800 kr.

Nd.
3 06. Frumvarp
til laga um greiðslu verkkaups. Flutningsmaður Jens Pálsson.
1. gr. Verkkaup skal greitt með gjaldgengum peningum starfsmönnum
öllum og daglaunamönnum við verzlanir, verksmiðjur og náma, hásetum og öðrum
starfsmönnum á þilskipum, sem á fiskiveiðar ganga eða hvalaveiðar, hvort sem eru
seglskip eða gufuskip, neraa verkkaupið sé hluti af aflanum sjálfum, svo og starfsmönnum og daglaunamönnum þeim, erálandi vinna hverja þá vinnu, eraf útgerð
skipanna leiðir. Óheimilt er að greiða þessum mönnum verkkaup með skuldajöfnuði eða öðru en peningum, og eru allir samningar ógildir, er þessu eru gagnstæðir.
2. gr. Nú vinnur maður ákveðið verk fyrir ákveðið kaup (accord) að einhverri þeirri atvinnugrein. er 1. gr. hljóðar um, og skal það kaup greitt I peningum.
3. gr. Brot g6gn lögum þessum varða sektum frá 10 til 100 krónum, er
renna í landssjóð.
4. gr. Með brot gegn lögum þessum skal fara sem opinber lögreglumál.
Ed.
307. Nefndarálit
í málinu: frumvarp til laga um aðflutningsgjald af smjörlíki
Vér nefndarmenn höfum hugleitt þetta mál. Hefir meiri hluti uefndarinnar (i’orleifúr Jónsson og Þorkell Bjarnason) komist að þeirri niðurstöðu, að
það sé ekki mjög vöntun á feitmeti I landinu, sem aukið hefir aðflutning á
smjörliki, sem hitt, að smjörlikið er nú orðið svo ódýrt, að það svarar engan
veginn kostnaði að framleiða hér á landi smjör til að selja það með sama
verði eins og smjörlikið er selt með. Af þessu leiðir, að kaupafólk vill ekki
smjör upp í kaup sitt, sem þó frá alda öðli hefir tíðkast hér á landi, heldur að
eins peninga, og er það sýnilegt, að á þann hátt getur ekki landbúnaðurinn
staðist, þar sem afurðir hans ganga nú eigi lengur i skiftum fyrir afurðir sjávarmannsins og eru óseljandi fyrir peninga með því verði, sem borgar sig að
framleiða þær fyrir. Við játum að visu, að sé tollur lagður á smjörlíki, þá leggnr sá tollur töluverða byrði á flskimenn og kaupstaðarbúa. En, eins og ástæð-
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urnarnar eru nú raeð landbúnaðinn, virðist okkur óhjákværailegt, svo ísl. srajör,
að undanteknu því allra bezta, verði ekki nálega alveg óseljandi, að lagður sé
tollur á innflutt margarine. En til þess að íþyngja sjávarraönnum eigi um of,
viljum við leggja það til, að tollurinn sé færður niður í tiu aura á pundinu, og
yrði smjörlikið með þeim tolli eigi hærra í verði nú en það var fyrir 6 til 10
árum tolllaust. En af tollinum mundi þó leiða það hagræði fýrir sveitabóndann,
að smjörlíkið hækkaði svo i verði, að unt mundi verða að koma smjörinu út i
kaupafólks kaup, annaðhvort eftir gömlu lagi eða þá með 55 til 60 aura verði.
Við ráðum þvi hinni háttvirtu deild til, að samþykkja frumvarpið með
þeirri breytingu við 1. gr., að i staðinn fyrir »15 aura« komi: »10 aura«.
Þorkell Bjarnason
Þorleitur Jónsson.
framsögumaður.
Eg hefl ekki getað orðið samdóma hinum háttv. meðnefndarmönnum
minum um, að rétt sé að leggja nokkurn innflutningstoll á smjörlíki. Tilgangur
frumv. er aö bæta raarkað á innlendu smjöri og þannig hjálpa landbúnaðinum. En
til þess að ná þessum tilgangi þyrlti tollurinn að vera miklu hærri en hann er
í frumv., auk heldur þegar hann er nú lækkaður um þriðjung, eins og meðnefndarmenn mlnir fara fram á.
Þetta keraur af því, að smjðrlíki er orðið svo ákaflega ódýrt á erlenda markaðinum. En það sem þó er athugaverðast við toll
þennan, er, að smjörframleiðslan í landinu sjálfu er hvergi nærri nóg til þess,
að bæta úr viðmetisþörf landsmanna sjálfra; þarf þvl til sönnunar ekki annað
en benda á hinn afar mikla aðflutning af smjörlíki, er vex óðum ár frá ári, þar
sero á hinn bóginn svo sem ekkert flyzt út af smjöri. Þótt tollurinn kæmist á,
yrði mikill hluti landsmanna, eftir sem áður, að kaupa smjörlíkið, af þeirri einföldu ástæðu, að annað viðmeti er allsendis ófáanlegt. Með þessum tolli væfri
því ekki annað unnið en að laudssjóður fengi nokkrar kióuur, en sjávarbændum, útvegsmönnum og fátækum tórathúsmönnum stórura íþyngt, án þess þó að bæta
nokkuð fyrir landbúnaðinum. Tollurinn yröi þannig ranglátur skattur á sjávarbóndann og gagnsiaus fyrir landbóndann.
Auk þess er það 1 eðli sínu alveg rangt af þinginu, að seroja nökkur
þau lög, er orðið geta til þess, að iþyngja öðrum aðal-atvinnuvegi landsmanna,
sjávarútvegnum, enda þótt þau kunni að miða til eflingar landbúnaðinum. Það
má ekki efla svo annan þessara aðal-atvinnuvega vorra, að hinn sé skaðaður.
Miklu nær lægi i þessu efni, að veita verðlaun af opinbeiu fé fyrir vel verkað
útflutt íslenzkt smjör en að leggja ranglátan toll á nauðsynjavöru ínikils hluta
landsbúa, landbúnaðinum tii sárlitils gagns.
Af þessum ástæðura get eg ekki gefið atkvæði mitt með þessum smjörlikistolli, og verð að ráða hinni háttvirtu deild til að lella frumvarp þetta,
sem ósanngjarnt fyrir sjávarútveginn og gagnslaust fyrir landbúnaðinn.
Efri deild alþingis, 5. ágúst 1899.
Sigurður Stefánsson.
Nd. •
308. Tillaga
til þingsályktunar um strandferðir (Flutningsm. Jón Jónsson, þm. A. Sk.
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Alþingi ályktar, að skora á stjórnina að sjá svo um, að strandferða*
bátnr sá, sem ætlað er að koma á Hornafjörð, fari þar eigi fram hjá i þeim
ferðum, er höfn þessi er tiitekin sem viðkomustaður, og komi þar að minBta
kosti þrisvar á sumrí á austurleið og þrísvar á suðurleið.
Nd.
309. Nefndarálit
i málinu: fumvarp tii laga um verðlaun fyrir sölu á útfluttu islenzku smjöri.
Netnd sú er falið var af hinni háttv. Nd. að ihuga frumvarp þetta hefir
nú rætt það á fundum sinum, og aðhyliist hún fyllilega stefnu frumvarpsins og
augnaraið. Sömul. aðhyllist nefndin það, að hinn auðfundnasti mælikvarði á
gæði smjörsins sé einmitt söluverð þess erlendis. Á hinn bóginn þótti nefndinni
varhugavert, að hafa verð á dönsku smjörí til þess að miða við; þvi jafnvel
þðtt það hefði verið lang-sánhgjárnast og æskilégast, þá treýstíf nefftdin sér
ekki til, að bendá á áreiðanlegar skýrslur um sölu á dönsku sfnjöfi á hvéVjhth
þeim stað, þar sem sala á islenzku srajöri getur fariðfram, sizt svó, áð skýrslur þær geti ætið verið i höndum landsstjórnarinnar þegár til á áð taka.
í öðru lagi þótti nefndinni ekki heppilegt, að setja að skilyrði fyrít
verðlaunum eins hátt verð né vigtartakmark og i frumvarpinu er gert, því þáð
íældi allflesta frá tilraunum til þess að ná i verðlaun, og sömul. þýkír hefhdinni eðlilegra að verðlaun sé mismunandi eftir mismunandi gæðum smjörsins,
einkum þegar auðveldara er gert að ná i þau. Nefndin hallast þess vegná áð
þvi, að hafa stigandi verðlaun þegar söluverðsmjörsins fer yfir 75 aur. á döbsku
pundi. Aðrar efnisbreytingar finnur nefndin eigi þörf á að gera; en bæði til
þess að koma þessum nefndu breytingum fyrir, og til þess að orða ákvæði
frumvarpsins að öðru leyti sem skýrast og skilmerkilegast, stingur nefndin uþþ
á setja innihald þess í annað form, og leyflr sér þvi að leggja fyrir hiiia háttv.
Nd. nýtt

Frumvarp
til laga um verðlaun fyrir útflutt smjör.
1. gr. Rétt t’l verðlauna úr landssjóði á hver sá thaður eða félag, er
flytur út 1 einu lagi til sölu erlendis 5oo pund eða meir af islenzku smjöri, Og seiur þar fyrir verð, er nemur meiru en 75 aurum fýrir danskt pUnd.
2. gr. Verðlaunin fara eftir söluverði, og nema jafnmiklu ög söluverðið
fer yfir 76 aura á dönsku pUndi.
3. gr. Sá er verðlaun vill hljóta, sækir um þau til landshöfðingja, og fætir skilriki fyrir rétti sinum til þeirra. Skilriki þau eru: farmskrá frá skipstjóra
þfeim, er smjörið flutti, og sýni hún þyhgd þess og tölu ilátaj sölureikningur
smjörsins, undirritaður af þeim, er með söluna fór, og eiginvottorð við drengskap.
og samvizku um, að þyngd og verð smjörsins sé rétt til greint á sölureikningnum
Nú er umsókn utn verðlaun fyrir smjörsöiu eigi komin til landshöfðingja
þegar fullir 9 mánuðir eru liðnir frá þvf, er salan fór fram, og verður umsókn sú
eigi til greina tekin.
4. gr. Landshöfðingi sker út uin gildi skfrteina þeirra, er að skilyrði etU
sctt, samkvætot 3. gr., og úthlutar verðlaunUm.
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5. gr.

Log þessi ððlast

gildi 1.

jan. 1900.
KeSri deild aiþingis 6. ágúst 1899.
Jens Pálsson
Pétur Jónsson
Sighv. Árnason.
formaður og framsögumaður.
skrifari.
Nd.
310, Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept.
1885.
Til nefqdar þeirpar, er kosin var til þess að íhuga frv. til laga um
stofnun hlutafé'agsbanka á íslandi, hefir hin háttvirta neðri deild vísað frv. til
lag9 pm breytjpg á lögqin um stofnun landsbanka 18. sept. 1885, og leyfir nefndséf hór með að |áta i ljós álit sitt um það mál.
Nefnfiin þefír ekkí bll orðið á eitt sátt um það, hvort ráðlegt vgeri að
aufca aeðlaútgáfn landssjóðs til handa landsbankanum. Meiri hluti nefníjaFÍnngr
verftur þó að álíta, að þar sem ekki er um meiri upphæð að ræða en 250,000
kr. i viðbót við þær 500,000 kr„ er áður hafa verið út geínar, þá mqni slik
seðla-aukning alls enga hættu bafa í för raeð sér, og telur hana enda npuðsyplega, eins og nú er ástatt, viðskiftaþarfarinnar vegna.
Meiri hlutinn vill því leggja til, að frumv. þetta verði samþykt óbpeytt,
eins og það liggur fyrir.
Naðri deild alþingis, 5. ágúst 1899.
Þúrður Thoroddsen,
Tryggvi Gunnarsson,
íorm.
framsögumaður.
Kl. Jónsson,
Pétur Jónsson.
skrififri.
Eg hefi ekki getað orðið hinum háttvirtu rneðnefndarmönnum minurp
samdóma um það, að þættuiaust væri að gefa út enn á ný 250,000 kr. i óinnleysanlegutn seðium á ábyrgð landssjóðs. Meðan seðlaupphæðin er jafn-ljtil og
hÚG ftr nú, áUt eg að epgin hætta geti stafað af þvi, að seðlaruir eru ekkiinnTeygáJiJegireðá tjygðir tpeð gulli og auðseldum verðbréfum á venjulegan hátt.
En hverja sem helzt aukning á seðlaútgáfunni á þennan hátt verð eg að álita
mjög hættulegt spor. Mér vitanlega eru engar sannanir tram komnar fyrir því,
að viðskiftaraagnið innaplands sé svo mikið, að það þoli þáaukping peðlanna,
8em farið er frápi á í frumvarpinu, og ef sú skyldi verða reyndin á, að viðskiftamagnið inppnlands væri ekki eins mikið og meiri hlutinn áíitur, þá gæti
aukning seðlanna orðið mjög hættuleg bæði fyrir landssjóðinn og landsmenn
yflrieitt. Hios vegar mundi sú tiltekja frá hálfu löggjafarvaldsins, að halda áfram að gefa ut óinnleysanlega seðla, er ekki séu trygðir tpeð ákveðnym gullforða, koma óorði á oss hjá útieudum þjóðuru, sem gæti haft mjög óþeppileg áhrif á viðskifti vor við þær. Slík seðlaútgáfa tfðkast a£ eins hjá þejro þjóðum,
sem taldar eru hinar mestu óreiðuþjóðir 1 peningasökum, og aera fieatír þvi
vilja' hafa sera roinst viðskifti við.
Mér finsf ekki hættulaust að stuðla að þvi,
að os8 verði skipað á bekk með þessum þjóðum; þvi gott álit annara er jafnnauðsynlegt íyrir hverja þjóð, eins og fyrir hvern einstakan mann.
At þggsum ástæðum og óðrum fleiri, er til tfna mætti, ef þörf gejrðisf,
vgfö eg að ipggja til, að frumvarp það, er hér um ræðir, verði félt.
'/ ___ ___ ____ Neðri deild alþingis, 5. ágúst 1899. '
Valtýr Guftmundsson.
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Nd.
311. Frumvarp
til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og þaö var saraþykt við 2. umr. í neðri deild.).
1. kafli.
1- grÁ árunum 1900 og 1901 telat svo til, aS tekjur íalanda verði 1,399,900 kr., og er
það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getiS er um i 2.—6. gr.
2. gr.
Af eftirfylgjandi sköttnm og gjöldum eru tekjurnar taldar 1,126,000 kr.
1. Skattur á ábúS og afnotum jarða, og á lauaafé:
a) á ábúS og ofnotum jarSa .....................................
b) á lausafé.......................................................................
2. húsaskattur........................................................................
3. tekjuskattui.......................................................................
4. aukatekjur..........................................................................
5. erfðafjárskattur...............................................................
6. vitagjald ........................................................................
7. gjöld fyrir leyfisbréf.......................................................
Fyrir konunglega staðfesting á kaupmála milli
hjóna greiSist ekkert gjald.
8. útflutningsgjald af fiski og lýsi m. m., að frádregnum 2#/0 í innheimtulaun.....................................
9. aSflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frádregnum 2°/0 í innheimtulaun ..............................................
10. aSflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2°/0 í
innheimtulaun ...............................................................
11. aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum
2#/0 1 innheimtulaun.......................................................
12. tekjur af póstferSum.......................................................
13. óvissar tekjur ...............................................................
samtals...

1900
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

1901
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

alls
kr.
34,000
50,000
12,000
27,000
60,000
4,000
18,000
4,000

46,000

46,000

92,000

125,000

125,000

250,000

70,000

70,000

140,000

180,000
35,000
2,500
563,000

180,000
35,000
2,500
563,000

360,000
70,000
5,000
1,126,000

3- gr.
Tekjur af fasteignum landssjóSs o. fl. eru taldar 50,200 kr.:
1900
1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 32,000 kr.
kr.
að frádregnum umboðslaunum,
prestmötu o. fl., alls...............................
9,000 —
23,000

1901
kr.

alls
kr.

23,000

46,000

Heimilt er stjórninni, án þess að hækka þurfi jarSarafgjöldin, aSS verja alt að helmingi afgjalda í
hverju umboði um sig til þess að láta gera umbætur og breytingar á leiguhúsum þjóSjarða, svo
og til verðlauna til landseta á þjóðjörðum, er
skara fram úr öðrum að jarSabótum á þeim. —
Styrkurinn til húsabóta sé bundin því skilyrði, að
leiguliðinn leggi fram i rainsta lagi */3 kostnaðarins.
2. Tekjur af kirkjum .......................................................
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í HelgustaSafjalli

100
2,000

100
2,000

200
4,000

santals...

25,100

25,000

50,200
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212. Netndafálit
um frúmvarp *til lagá uffl uridirbúning og stofnun klæðaverksmiðju.
Néfnd «i, er hin háttvirta deíld befir falið að íhuga framangreint frumváfp> hdfir eigí'gétað erðfð & eitf raál sátt um tillögur sínar.
Vér, meiri hluti nefndarinnar, erum að mestu leyti samdóraa stefnu
frumVáfþsins ög örðalagi þess.
Oss getur eigi blandast hugur um, að ullariðnaður falýtur að eiga mikla
framtíð fyrir sér hér á landi, þar sem bæði er nóg verkefni til í landinu sjálfu
og aðalvinnuaflið, vatnsaflið, hlýtur hér að verða fult eins ódýrt og annarstaðar.
:'
Nefndinni er það kunnugt, að nú á hinum sfðari árura hefirmjög mikið
af íslenzkri ull á ári hverju vefið seht til klæðávéfksmiðju í Noregi og hafa úr
ullinni verið unnir dúkát, ef sVö hafa verið sefidír hingað aftuf. Pétta, að
Mriðsmófi'ri hafa látið vinna ull sína til dúká i Norégi, heflr vaxið > mjðg hraðfáfa hin siðústu 2—3 ár, ög þótt riefndinni sé eigi fyllilega kunnugt um, hve
míkið bofgað héfir verið héðah tíl Nofegs i vinnulaun fyrir slíka dúka, þá getur nefndin þó fullyft, að það hefir á árinu 1898 verið ýflr 50,000 kr. Væri nú
niögutegf að leysá þessa vinnu af héndi hér á láridi eins vel og eigi dýrar en
i Noregi, og þáð telrir rtieiri bluti nefndarinnar mjög sennilegt, þá raundi hin
ihfilerida vérksttriðjá hafa þegar í stað all-mikið verkefni fyrir höndum, sem
télja fflá álveg Víöt að fári váxandi þegár stundir liða fram.
Auk þess er nú þegar f kaupstöðum og kauptúnum hér á landi orðinn
æðí-raikílt’markaður fyrir dúka til klæðagjörðar, og má telja mjög sennilegt, að
hann fári vaxahdi, sérstaklega ef innlendur ullariðnaður kærai upp og dúkar
þeir, ér frám yrðu boðnir til sölu, yrðn haldbetri og ef til vill. ódýrari en hin
þýzkú og skozku fatáefiri, er nú eru seid hér á landi hvað mest.
Ennfremur vill raeiri hluti nefndariunar benda á, að iíkur eru til þess,
að hægt væri að selja ullardúka frá verksmiðjunni til Danmerkur, ef hún afkastaði meiru en hin innlenda þðrf útheiffltir, þaf sem ullardúkar héðan efn
eigi tollaðír i Dánmörku, en aðflutningstolluf hvflir þar á ullardúkum frá öðrum
löndum.
Til þess nú að slík verksmiðja geti fulinægt þörf landsmanna i þessa
átt og kept við hinar útlendu verksmiðjur, er riú sitja fynf þessari atvinnu,
er nauðsynlegt, að verksmiðjan geti, þegar frá byrjun, orðið sem fullkomnust.
En til þess hyggur meip hluti nefndarinnar heppilegasta ráðið, eins og
nú er ástatt, að setja vérÝámiðjúná á'stóffi 'á þahfi hátt, er farið er fram &í
frv., þannig, að fyrirtækið sé eign hlutafélags, ér hið oþinbéfá éígi hlut i og
hafi eftirlit með, í öllu falli íyrst um sinn. Til þ'ess svo að tryggja það, að landsstjórnin geti haft hönd i bagga raeð fyrirtækinu og séð uffl, að será trýggiíégást
og hyggilegast verði varið hlutafériú, eru í 3. gr. sétt ýms ákvæði úm éftirlitið,
sem ráðgert er, að fekin verði úpp i hii.a væntánlegú réglugjórð og nánár ákveðin f einstökum greinutri, áúk þeirra annara atriðá; er kunrtá að verða talin
nauðsynleg. Nefndin skal i þessu efni láta þéss getið, að það héfir kömíð til
orða, að hæta inn þvi skilyrði, að vefksmíðjáh léti ávalt ihnlént verkeffii sitja
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1 fyrirrúmi og að hún notaði innlenda verkamenn, að því leyti sem mögulegt
væri. En- þar sem erfltt er að haga þessu ákvæði þannig í lögunum, að það
elgí geti orðið til þess, áð hefta um of hendur hlutafélagsins og stjórnarinnar,
þá heflr nefndin eigi komið með tillögu i þessa átt, en telur alveg sjálfsagt, að
■- slifc' ákvæði verði tekin upp í hina væntanlegu reglugjörð, með þeira nánari
fyrirvára, er þörf kann að; vera.
Meiri hluti nfefndarinnar leggur því, til að frumvarpið verði samþykt
með þessum orðalags breytingum:
'1/ Við 2. gr.: í stað »heiihild til erintremur* komi »ennfremur heimild til«.
2. Við 2? gri: í stáð' »af hálfu stjórnarinnar* komi «af hálfu landsstjórnar
mnar«.
3, Við 3. gr.: 4. Liðurinn orðist svo:
Að allir reikningar verksmiðjunnar, bæði fyrir stofnunarkostnaði
og árlegum tekjum og gjöldum, liggi undir fullnaðarúrskurð
landshöfðingjá. Skulu réikhingarnir endurskoðaðir af 2 mönuum
og kýs landshöfðingi annan þeirra, en hluthafar hinn. Gefa skal
áðai-ársfundi- hluthafa tækifæri til að láta uppi áiit sitt um reikningaria og um tillögur endurskoðunarmauna, áður en lagður er
fúllnáðárúrskurður á reikriingaua.
.
:
Neðri deiíd alþingis, 26. júli 1899.
Guðl.' Gúðmundsson,
Kl. Jónsson.
formaður og framsögumaður.
skrifari.
Valtýr Guðmundsson.
Pétur Jónsson.
Eg hefi ekki getað erðið samdóma h. samnefndarmönnum minum um
' það, áð þetta7mál sé timábært, og vérð þvf að vera þvi mótfallinn, að það fái
framgang á þessu þingi. Mér dettur luðvitað ekki í hug að neita því, að uilariðnaður sé i eðli sínú mjög gagnvænlegur, ef þau skilyrði eru fyrir hendi, að
hann sé rékinri á svo fullkominn hátt, sem mögul. er, bæði að fé og þekkingu,
en þó alt a,f því að eins ráðlegt að leggja út i hann, að té það og start, er til
hans útheimtist, verði ekki ávaxtað betur á annan hátt. En yflrvegun þessa frá
almennu sjónarmiði, og með sérstöku tilliti til fámennis, fákunnáttu, fátæktar,
fjarlægðar, stjórnarfars og verzlunarástands hjá. oss, gerirþað að verkum, að eg
hefj ekkj traust á þessu fyrirtæki að svo stöddu. Eg geri mér enga von um,
að vér getum framleitt eins góða og sérstakl. ekki eins ódýra vöru og aðrar
þjóðir, og þá munu hyorki.innlendir menn né útlendir verða til að kaupaaf oss.
Afskifti landsstjórnar af fyrirtækinu óttast eg að yröu hluteigendum til
hindrunar og kynnu út af fyrir sig að hefta farsælan framgang og árangur þess.
Neðri deild 26. júli 1899.
Jón Jónsson, þm. Eyf.
Ed.
2i 3. Frumvarp
til laga um stofnun Ræktunarsjóðs íslands (eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.).
1. gr. Af andvirði seldra þjÓðjarða skal stofna sjóð, er nefnist Ræktunarsjóður
íslands.
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4. gr.
Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 94,000 kr.

1. Leigur af inustæðufé viðlagasjóðsins ........................
Uppí lán verður borgað:
á árinu 1900 38,673 kr. 66 a.
- — 1901 39,058 — 37 77,732 kr. 03 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til landsbankttns...............
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

42,000

42,000

alls
kr.
84,000

5,000
47,000

5,000
47,000

10,000
94,000

ð. gr.
Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:
1900
kr.
1. Það, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt lögum 27. febr. 1880 .........................................................
2. Endurgjald skyndilána til embættismauna...............
3. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum ...........
samtals...

2,000
600
2,000
4,600

alls
kr.

1901
kr.
2,000
600
2,000
4,600

4,000
1,200
4,000.
9,200

6. gr.
Tillag úr ríkissjóðnum verður talið 120,500 kr.:

Fast tillag.............................
Aukatillag.............................
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

60,000
500
60,500

60,000
»
60,000

alls
kr.
120,000
500
120,500

2. kafli.
Útgjöld.
7. gr.
Á árunurn 1900 og 1901 veitast til útgjalda 1,522,072 kr. 75 a. samkvæmt þeim
gjaldagreinum, sem nákvæmar er skýrt frá í 8.—16. gr.
8- gr.
Gjöld til hinnar æðstu stjómar innanlands og fulltrúa stjómarinnar á alþingi eru talin fyrir árið 1900: 12,400 kr., og árið 1901: 14,400 kr., samtals: 26,800 kr.
9- grTil kostuaðar við alþingi veitast 38,000 kr.
inganna 1,600 kr., alls 39,600 kr.

Til kostnaðar við yfirskoðun landsreikn-

10. gr.
Til útgjalda við umboðsstjórnina, gjaldheimtur og reikningsmál, svo og við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. veitast 353,086 kr. 67 a.
51
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A.

Umboðsstjórn, gjaldheimtur og réikningsmál:
1. laun embættismanna.................................................
2. endurgjaid fyrir skrifstofukostnað o. fl.................
3. hin umboðslega endursköðun:
á. laun end’urtkoðanda............................ 2,500 kr.
b. viðbót fyrir hinn núverandi endurskoðanda................................. :............
500 —
c. skrifstofukostnaSur.............................. 300 —
d. handa föstum aðstoðarmanni, er landshöfSingi skipar.................................... IjOOO —

1900.
kr.
18,066 67
4,000

4,300

1901.
kr.
18,100
4,000

4,300

26,366 67

26,400

68,100
8,000
1,400

68,109
8,000
1,400

8,400

4,100

82,SfÓO

81,600

alls.
kr. a.
36,166 67
8,000

8,600
52,766 67

B.
Dótagæzla og lögireglustjórn:
1. laun:
a. til dómara og svslumanna....................................
b. til hreppötjóra................................ ........................
2. ritfé handa bæarfógetanum í Reykjavík.................
3. tíl heguingarhússins og fangelsanna:
laun umsjónarmanns1901.
1900.
1,000 kr.
1,000 kr.
itis................................
viðbót við laun núver200 —
andi umsjónarmanns
200 —
þókuun hatoda dóm100 —
kirkjupreðtínum.........
100 —
þóknuu ftanda lækni..
60 —
60 —
b. viðorværi handa föngum, 42 a. á dag........
3 skamtaraf miðdegismat handa fangaverði
21 e..............................
þvottur.........................
til eldiviðar og ljósa...
útgjöld við húsið sjálft
og áhöld......................
til þe8s að útvega verkefni................................
ýmisleg útgjöld..........
arður af verkum talinn
c. kostnaður við viðhald
fangelsanna..................

1,225 —

1,225 —

230 —
30 —
520 —

230 —
30 520 —

400 —

400 —

500 —
150 —

500 —
150 —

4,415 kr.
615 —

4,415 kr.
615 —

3,800 kr.

3,800 —

1,600 —

300 —
Fly't...

52,768 67
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Fluttar...

4Q3

1900.

1901.

kr.
82,900

kr.
81,600

5,250

5,250

88,150

86,850

alls.
kr.
a.
52,766 67

Önnur útgjöld:
a. þóknun handa tveimur settum málaflutningsmönnum við yfirréttinn..........
1,600 kr.
b. laun sendiboðana við yfirréttinn ...
50 —
c. til eldiviðar í yfirréttaratofnnum .... . 50
d. til viðhalda á yfirréttaretofunum o. fl .
50 —
e. kostnaður við sakamál og lögreglumál 3,000 —
f. koatnaður við gjafsóknarmál ...........
300 —
g. til að gefa út dómasafn, alt að 15 kr
fyrir hverja örk....................................
150 —
h. útgjöld við aáttamál............................
50 —

175,000

C.
Ýmisleg útgjöld:
til þess að gefa út stjórnartíðindi og íandshagssk/ralur:
a. þóknun fyxir útgáfu tíðindanna m. fl. 450 kr.
b. til pappíra og prentunar B-deildar
atjórnartíðindanna (30, ^rkir) og landahagsskýralna (30 arkir), 43 kr. örkin 2,580 —
c. til kostnað^r við seuding með póstum 450 —
d. þóknun fyrir að semja landshagsskýrelur með prófarkalestri, alt að
40 kr. fyrir örkina............................ 1,200 —
endurgjald handa erabættismönnum fyrir burðarareyri undir embættisbréf
..................
brunabóta- og sótaragjald fyrir opinberar byggingar...........................................................
styrkur til eflingar búnaði:
a. til búnaðarakóla:
1. til skólana í Ólafsdal...........
2,500 kr.
2. til skólans á Hólum ................... 2,500 —
3. til skólans á Eiðum ................... 2,500 —
4. til skólans á Hvanneyri ........... 2,500 —
b. til búnaðarfélaga................................
c. til búnaðarfélags lalands
...........

4,680

4,680

2,500

2,500

900

900

38,000

38,000

46,080

46,080
227,766 67
51*

10,000 kr.
20,000 —
8,000 —
Flyt...

4o4
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Fluttar...
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að félagið
verji af honuno alt að 3000 kr. f. á. og 2000
kr. s. á. til að útvega mann frá Danmörku,
er hafi fullkomna kunnáttu og góða æfingu i
mjólkurmeðferð samkvæmt því, sem gerist á góðum
mjólkursamlagsbúum í Danmörku.
Maður þessi
sé ráðinn til 2 eða 4 ára, til þess að kenna á góðu
mjólkurbúi í landinu, helzt á Hvanneyrarskóla,
tilbúning osta og smjörs með þeim áhöidum og
aðferðum, sem hægt er að koma við á hinum
stærri sveitabúum hér á landi, og fari kenslan
fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.
5. Til gróðrartilrauna ....................................................
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands, með
þvf skilyrði, að félagið komi á fót gróðrartilraunastöð í grend við Reykjavík, og ráði mann til að
standa fyrir tilraunum og annast þær að öllu
leyti.
6. Styrkur til útgáfu búnaðarrits 20 kr. fyrir örkina
7. a. Laun handa tveim dýralæknum..........................
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í
Reykjavík .............................................................
8. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu.................................

1900.

1901.

alls.

kr.
46,080

kr.
46,080

kr.
a.
227,766 67

3,000

2,000

240
2,400

240
2,400

400

400

300

300

52,420

51,420

9. Til vita:
a. til umsjónarmanns við vitana við Faxa- kr.
300
flóa..........................................................
100
b. til eftirliteíerða ....................................
c. til vitans á Reykjanesi:
1. til launa vitamannsins....... 1,200
2. fyrir olfu............................ 200
3. fyrir lampakveiki o. fl......... 150
4. fyrir steinkol...................... 160
5. flutningskostnaður................... 250
6. til viðhálds á húsum og áhöldum............................... 300
7. eftirgjald eftir lóðina ...........
30
8. til að byggja geymsluhús fyrir
olíu og fl. 1900....................
300
2,590
d. til vita á Skagatá:
1. til vitamanns
...................

400

Flyt 400

2,990

227,766 67
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fluttar 400
fyrir olíu
............................ 150
100
— lampakveiki o. fI,
til viðhalds á húsi og áhöldum............................................ 200
100
steinkol ............................
flutningskostnaður..................
75
10
eftirgjald fyrir lóðina...........

til vita við Oróttu:
1. til vitamanne..........................
2. fyrir olfu..................................
3. — lampakveiki o. fl...........
4. til viðhalds á húsi og áhölduro............................................
5. steinkol....................................
6. flutningekoetnaður................

2,990

1900.

l»01.

alls.

kr.
52,420

kr.
51,420

kr.
a.
227,766 67

8,390

6,090

60,810

57,610

1,036

400
125
100
160
60
40

886

til árlegra útgjalda við vita á Dalataoga viS SeyBisfjörtS............................

500

þar af 300 kr. til a5 gœta vitana
og þeyta þokulúður, þegar þörf er á.
g. til tveggja vita við lefóina inn á
HafnarfjörS, og raá þá útvega tvo
spegla til þeirra í akiftum fyrir tvo
apegla, er áður voru notaðir í Reykjaneavitanum.
1.
2.
3.
4.
5.

til vítagerðarinnar 1900....... 2,000
til vitamanna, hvort árið...... 400
til að kaupa olíu................... 175
til annarar neyzluvöru........ 150
til viðhalda á húsum og áhöldum....................................
80
6. til flutuingakoetneSar ... ...
50
2,855
h. styrkur til vörðuvitans á Geiðatanga
i. Styrkur til ljóekers á Skipaskaga ...
veitiet með því akilyrði, að um teadrau
á ljóskerinu fari eftir auglýsingu
landahöfðingja 31. maí 1894.

50
76

Flyt...

227,766 67
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Fluttar...
7. Til nýrra þríhyrninga- og strandmælinga á Buðvesturhlið Reykjaness fyrir 1900 ............................
8. Til kostuaðar við eftirlitsferðir embættismanna, að
því leyti sem hann greiðist úr landssjóði ..............

1900.

1901.

alls.

kr.
60,810

kr.
57,510

kr.
a.
227,766 67

5,000
1,000

1,000

66,810

58,510

125,320
353,086 67

Samtals...

11. gr.
Til útgjalda við ls^knaskipunina veitast 195,760 kr. 08 a.

1. Laun.............................................................................
2. Styrkur til 16 aukalækna:

w

}?.Q1.

alls.

k».
40,190

kr.
40,190

kr.
a.
80,380

40,190

40,190

80,380

a. til læknis í Dalasýslu og Bæjarhreppi i Strandasýslu;
b. til læknis á Seyðisfirði ásamt með Mjóafirði,
Loðmundarfirði og Borgarfirði;
c. til læknis á Skipaskaga á Akranesi með 4
syðstu hreppum Borgarfjarðaraýslu;
d. til læknis í Dyrhólahreppi og Eystri- og VestriEyjafjallahreppum;
e. til læknis i Dýrafirði ásamt Onundarfirði,
Súgandafirði og Arnarfirði;
f. til læknisi Þingeyjaraýslu fyrir austan Jökulsá;
g. til læknis í Ólafsvik með vesturhluta Snæfellsnessýslu sunnanfjalls til Straumfjarðarár;
h. til læknis milli Straumfjarðarár i Hnappadalssýslu og Langár á Mýrum;
i. til læknis i Eyjahreppi og Múla- og Gufudalshreppum i Barðastrandarsýslu;
j. til læknis i Breiðdals-, Beruness- og Geithellnahreppum í Suðurmúlasýslu;
k. til læknis í Grunnavíkur- og Sléttuhreppum i
ísafjarðarsýslu;
l. til læknis i Strandasýslu;
m. til læknis í Grýtubakka-, Háls- og Ljósavatnshreppum;
n. til læknis i Grfrasness-, Biskijpstungna-, Hrupamanna-, Gnúpverja-, Skeiða- og Þingvallahreppum i Árqgppýslu;
Flyt...

«r
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Fhittar...
o. til læknis l Bólstaðarhlíðar-, Engihlíðár-, Vindhælis-, Torfalækjar- og Svínavatnshréppum í
Húnavatnssýslu;
p. til læknis l Skriðdals-, Valla- og Fljótsdalshrepputn, Fellahreppi fyrir ofan Þorleifará og
Jökuldalshreppi fyrir ofan Gilsá; til hvers
þeirra 1,000 kr. hvort árið ................................
Styrkur til Guðm. læknis Hannessonar til að lauua
ftðttoðarlækfti á Akureytí............................................
Fyrir 2 læknisferðir á ári til Öræfinga...................
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að ferðir
þessar sóu auglýstar hlutaðeigandi hreppabúum
með nægilegum fyrirvara.
a. Styrkur til augnlæknis Bjarnar Ólafssonar í
Beykjavík með skyldu til að veita stúdentum
á læknaskólanum tilsögn í augnalækningum
svo og til að halda ókeypis »klínik< handa
fátækum mönnum, að rainsta kosti einu sinni
á mánuði.................................................................
b. Styrkur til hins sama mannp til lækningaferðar
kringum landið á helztu viðkomuétáði strandskipa, eftir reikniugi, hvort árið alt að 300 krStyrkur til tannlæknis i Reykjavík með skyldu
til að veita stúdentum á læknaskólanum tilsögn í
teanlækningum, svo og tíl að halda ókeypis »klinik<
handa fátækum mönnum, að minsta kosti einu
éiftni á mánuði .............................................................
Ársútgjöld við holdsveikraspftalknn:
kr. a.
a. Laun til starfsmanna........................ 4,840
b. Viðtrrvtöri:
1. handa 60 sjúklingum, 38 a. á
dag........................ 8,322 kr.
2. handa 17 starfsmönnum...247 kr.
12 a. á ári........... 4,184 kr. 04 a.
------------------- 12,506.04
C.

d.
e.
f.
g.

alls.

1900.

1901.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
80,380

16,000

16,000

32,000

800
150

800
150

1,600
300

2,000

2,000

4,000

300

300

1,000

1,000

2,0ÓÖ

60,440

60,440

120,880

600

klæðnaður sjúklinga...........................
600
meðöl og sáraumbúnaður.................... 1,500
eldsneyti .............................................. 3,500
ljósmeti................................................
570
viðhald á húsum.................................. 1,200
Flyt 24,716.04
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h.
i.
k.
l.
m.
n.
o.
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Fluttar... 24,716.04
húsbúnaður og ánöld.........................
600
þvottur og ræsting............................
600
greftrunarkostnaSur............................
250
flutningskostnaður..............................
200
til að skemta sjúklingum.................
200
hestafóSur.............................................
300
ymisleg gjöld........................................
500

8. Útgjöld við bólusetningar ............................... .......
9. Önnur útgjöld:
a. styrkurtil sjúkrahússins í Reykjavík 1,200 kr.
b.
——----------- á
Akureyri
400 —
c.
——-----------á
ísafirSi ... 400 —
d.
—
—
-----á SeySisfirBi 400 —
e. til einnar yfirsetukonu í Reykjavík
fyrir hana sjálfa....................................
24 —
f. til náms yfirsetukvenna ................... 2,000 —
g. : til verkfæra handa yfirsetukonum..... 400 —
h. gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóraa 31. jan. 1896 ................. ......... 1,000 —
10. Styrkur til að gefa út nýa ljósmóðurfræSi 25 kr.
fyrir örkina, alt aS......................................................
11. Styrkur til útbúniugs og áhalda handa sjúkrahúsinu á SeySfsfirSi 4000 kr. (fyrra árið)..............
12. Til sjúkrahúsbyggingar á PatreksfirSi annaS árið
alt aS..............................................................................
Veitist meS því skilyrSi, a® helmingi h»rri upphæS verSi veitt til fyrirtækisins annarsstaSar frá.
Samtals.......

1900.

1901.

alls.

kr.
60,440

kr.
60,440

kr.
120,880

27,366 04

27,366 04

500

500

1,000

5,824

5,824

11,648

54,732 08

500

500

4,000

4,000

3,000

3,000

101,630 04

94,130 04 195,760 08

12. gr.
Til samgöngumála veitast 479,200 kr.
A.
Til útgjalda viS póststjárniua:
1. Laun:
a. handa póstmeistaranum....................3,000 kr.
b. 1. handa póstafgreiSslnmönaum utan
Reykjavíkur
........................... 8,100 —
Flyt 11,100 kr.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.
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1900.

1901.

alla.

kr.

kr.

kr.

19,600

Í9,éOÓ

40,000

40,000

600

600

7,000

5,600

Fluttar... 11,100 kr.

2. hánda tveim póstafgreiðslunlörtnum
ífeeykjavík........................................ 2,500 —
c.
h&nda bréfhirðinganrtörtrtum ....... 6,000 —
2.
3.

póstflutningur.................................................................
til póstvagnferða i viku hverri frá 15. júní til
1. okt. frá Reykjavík austuf að Árbæ í Holtum,
i er flytji póat endurgjaldslaust fýrif póststjóruina
og taki að öðru leyti til flutniuga menn og vörur,
veitist alt að ........................................ ........................
Landahöfðingi samþykkir ferðaáætlun úg flutuingsgjald með vögnunum.
4. önnur útgjöld:
1900. 1901.
a. endurgjald fyrir skrifstofukoStn- kr.
kr.
&ð póbtmeistarins ............................. 2,000 2,000
b. til sama fyrir ábyrgð á mistalningu l®/0 um ..................................
2Ó0
2ÖÓ
c. fæðispeningar og ferSakostnaíiur
sama...................................................
20Ö
2ÓÖ
d. fyrir prentun á
ýinsu..........
1,000 1,000
e. til áhalda ........................................ 1,500 1,5ÖÖ
f. til bréfaburðar í Reykjavík.......... 400
400
g. óvÍ8s gjöld........................................
200
200
h. til vibhalds húsi og áhöldum........ 1,500
100
5.

til að útvega eldtrausta járnskápi handa
póet&fgrteiðsldrrténrtum .................................................

500

samtals ..

67.7ÓÖ

66,800

til verkfræðings landsins:
a. laun ......................... ........................... 3,000
b. ferðakostnaður og fæðispeningar á
ferðutn með 3trandbátum ...............
500
Starffevið verkfræðingsins skal ákveðið með erindisbréfi, er landshöfðingi iemur.
.........
3,500

3,500

3,500

Flyt...

3,500

3,500

l3á,ðóo

B.
Til vegabóta:
1.

133,500 ’

52
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410
f

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Fluttar...
til verkfróðra aðstoðarmanna við hinar vandaminni
samgöngubætur alt að .............................................
til flutningabrauta.........................................................
til þjóðvega .................................................................
til fjallvega ................................................. ..............
styrkur til ísafjarðarsýslu til að gjöra veg yfir
Breiðadalsheiði alt að ................................................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
að minsta kosti jafnmikla upphæð.
Styrkur til Borgarfjarðarsýslu til að gjöra veg frá
Skipaskaga að Blautós alt að....................................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
það, sem til vantar til að fullgjöra veginn, að
minsta kosti jafnroikla npphæð.

C.
1. Til gufuskipaferða, til hins sameinaða gufuskipafólags, 3. og 4. ársborgun af 5 ára styrk, með þeim
skilyrðum, að félagið haldi uppi stöðugum gufuskipaferðum milli íslands á eina hlið og Danmerkur og Stóra-Bretlands á hina, og umhverfis ísland,
samkvæmt ákvæðunum á fjárlögunum fyrir 1898 og
1899 .................................................................................
2. Til gufubátaferða:
kr.
a. 1 Sunnlendingafjórðungi og á Faxaflóa
alt að ..........................
7,700
b. á ísafjarðardjúpi............................................ 2,500
Áætlun um ferðirnar undir staflið a. samþykk’ ir landshöfðingi eftir að hafa fengið tillögur hlutaðeigandi bæjarstjórnar og sýslunefnda.
Af þessari upphæð má verja 200 kr. til sérstakra
gufubátsferða, sem séu að minsta kosti tvær
ferðir, milli Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hallgeirseyar og Holtsvara.
Styrkurinn undir staflið a og b greiðist með
því skilyrði, að gufubátamir flytji póstsendiugar,
er vitja skal og skila á pósthúsum á viðkomustöðum án sérstaks endurgjalds.
3. Styrkur til að bæta innsigling og skipalægi á Stokkseyri alt að........................................................................
Veitist með því skilyrði, að annarsstaðar að fáist að minsta kosti jafnmikrl upphæð til fyrirtækis. ’fhs, og að verkfræðingur telji verkið vel af hendi leyst.
FÍytTT?

1900.

1901.

alls.

kr.
3,500

kr.
3,500

kr.
133,500

1,500
25,000
60,000
5,000

1,500
25,000
50,000
5,000

2,500

2,400

99,900

85,000

50,000

50,000

10,200

10,200

184,900
318,400

5,000

65,200

60,200

318,400
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Fluttar...
4. Styrkur til að bæta lending í Þorlákshöfn alt að........
Veitist me8 því skilyrSi, aS syslunefnd Árnes> s/slu verji aS minsta kosti jafnmikilli upphæS til
fyrirtækisins, og aS verkiS verSi aS áliti verkfræSings vel af hendi leyst.

411
1900.

1901.

alls.

kr.
65,200
400

kr.
60,200
»

kr.
318,400
»

65,600

60,200

D.
Til ritsíma milli íslands og útlanda, fyrsta ársborgun
af 20 ára tillagi, alt aS .................................................
A8 þvf tilskildu, aS sá, er leyfi fær til aS leggja
ritsfmann í sæ, veiti 300,000 kr. tillag til lagningar
á ritsfma yfir land milli þess staSar, er sæsfminn
kemur í land á íslandi og Reykjavíkur; má stjórnin ákveSa, að sæsfminn sé lagður á land á Austurlandi. Auk þess er stjórninni heimilt, ef til þess
kemur, aS verja á fjárhagstfmabilinu alt að 75,000
kr. til þess aS undirbúa landsfmalagninguna og til
aS útvega efni og áhöld til þess.

35,000

Samtals...

125,800

35,000

479,200

13. gr.
Til kirkju- og kenslumála veitast 329,426 kr. » a.
4
A.
í þarfir andlegu stéttarinnar:
a. laun til biskupsins............. ..........................................
b. önnur útgjöld:
1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- gr............................................................................
2. til bráSabirgSar-uppbótar fátækum brauSum......
3. til nokkurra brauða f fyrverandi Hólastifti........
4. bráðabirgSar-uppbót á Kvfabekkjar-prestakalli f
EyafjarSar-prófastsdæmi..........................................
5. bráðabirgðar-uppbót á MeSallandsþingum...........
6. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum.....
7. bráSabirgðar-uppbót til síra Þorsteins Benediktssonar í Bjamanesi....................................................
Flyt...

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

7,000

7,000

9,000
1,700
600

9,500
1,700
600

200
200

200
200

3,000

3,000

100
21,800

100
22,300

•

412
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Fluttar...
8. til að endurreisa 2| fallin prestmötukúgildi á
Laugarbrekku í Nesþingum og sem uppbót til
síra Helga Árnasonar fyrir prestsmötumissi.......
gegn því, aS jörðin Laugarbrekka með hjáleignm
Holti og Hóli verði afsöluð landssjóði til eignar.
9. styrkur til síra Gísla Kjartangsonar fyrir flutning og byggingu staðarhúsa á Felli í Mýrdal ...
10. endurgjald handa biskupi fyrir skrifstofukostnað

B.
Kenalumálefni:
I. Til prestaskólans:
a. laun..............................................................................
b. önnur útgjöld:
1 húsaleigustyrkur handa
190þ
1900.
12 lærisveinum 1900 og
16 1901, 80 kr. handa
hverjum..........................
960 kr. 1,280 kr.
2. námsstyrkur..................
800 — 1,000 —
Styrkurinn til hvere
nemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaárið.
100 —
3. til tímakenslu..............
100 —
300 —
4. til bókakaupa...............
300 —
150 —
150 —
5. til eldiviðar og ljó^a...
100 —
6. til umsjónar...................
100 —
200 —
7. ýmisleg litgjölc,............
?00 —
8. til þess að gefa út kenslubækur h^nda prestaskólanum, 25 kr. fyrirörk250 —
ina, alt að.....................
250 —

II. Til læknaskólans:
a. laun..............................................................................
b. önnur útgjöld:
1900.
1901.
1. námsstyrkur.................. l,?00 kr. 1,200 kr.
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi fara
fnpn úr 200 kr. fyrir
skólaárið.
. Flyt... l,fOQtar. 1,200 —

1900.

1900.

alls.

kr.
21,800

kr.
22,300

kr.

300

600
1,000

1,000

23,700

23,300

9.2Q0

W

2,860

3,380

12,060

12.58Q

3,200

3,200

3,200

3,200

47.QQ0

24,640

71,640
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Fluttar...
2. eldiviður, ljós og ræsting
3. til bókakaupa og verkfara................................
4. ferðastyrkur handa
lœ^naefnum...................
5. húsaleiga handa 16 lærisveinum, 80 kr. hsnda
hverjum..........................
6. þóknun fyrirtímakenslu
í efnafræði.....................
7. til umbúða og annars
kostnaðar við ókeypis
>klinik«, alt að............
8 ýmisleg útgjöld...,.......

III.

1900.
1,200 kr.
200 —

1901.
1,200 —
200 —

500 —

500 —

300 —

300 —

1,280 —

1,280 —

100 —

100 —

$00 —
100 —

200 —
100 —

Til hins lærða skóla:
a. laun...................................
b. aðstoðarfé:
handa söngkennaranum
600 kr.
— fimleikakennaranum...............
700 —
1,000 —
— dyraverði ...........
til yfirumsjónar með skólahúsinu
200 —
og áhöldum skólans ....
c. önnur útgjöld:

1800.

41?
1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

3,200

3,200

71,640

3,880
7,080

3,880
7.Q8Q

14,160

19,200

19,200

2,500

2,500

1901.

1. til bókasafns skólans
7^0 kr.
2. til eldiviðar og ljösa l,2Q0 3. til skóJahússins utan
og innan................... 3,2Q0 —
4. til tímakenslu og
prófdómenda ........... 1,800 —
Fjárveiting þessi er
bundin þvf skilyrði,
«ð latneskur stfll sé
eigi heimtaður við
inntöku í neðsta bekk
skólans.
5. uppbót til Bjarna

720 kr.
1,200 —

Fluttar: 6,9SjO kr.

5,120 kr.

1,400 —
1,800 —
-

21,700

21,700

85,800

414
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1900.
6,920 kr.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

Fluttar:
tímakennaraJónssonar auk venjulegrar
tfmakensluborgunar
500 —
námsstyrkur.............. 5,000 —
Styrkurinn til hvers
nemauda má eigi
fara fram úr 200 kr.
fyrir skólaáriS ........
húsaleigustyrkur
handa 36 leerisveinum, 20 kr. kanda
hverjum ...................
720 —
þóknun handa lœkni
100 —
ýmisleg útgjöld.........
800 —
fyrir prestsverk.......
48 —
tilvíslndalegraáhalda
viS kenslu:
a. í náttúrusögu......
200 —
b. í eSlisfrœSi...........
400 —
til þess að gefa út
kenslubækur handa
lærða skólaaum, 25
kr. fyrir örkina.......
600 —
til áhalda viS leikfimiskenslu...............
200 —

Til gagnfres&aakólaus á MöSruvöllum:
a. laun...................................
b. önnur útgjöld:
1900.
1. til bóka- og áhalda400 kr.
kaupa viS kensluna..
2. til eldiviðar eg ljóea.
500 —
3. til skólahússius utan
og innan...................
200 —
500 —
4. ýmisleg útgjöld .......
5. til styrkveitingar
námspiltum...............
400 —

1901.
5,120 kr.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

21,700

21,700

85,800

•

500 —
S,000 —

720
100
800
48

—
—
—
—

200 —
400 —

600 —
200 —
15,488

13,688

37,188

35,388

6,600

6,600

2,000
8,600

2,000
8,600

72,576

1901.
400 kr.
500 —
200 —
500 —
400 —

Flyt...

17,200
175,576
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415
1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.
175,576

3,000

3,000

3,000

2,300

6,000

5,300

6,900

6,900

5,500

5,500

2. til sveitakennara, alt aS 80 kr. til hvera.
Styrkur þeasi veitist eftir tillögum stifteyfírvaldanna.

5,500

5,500

c. til gagnfræSa- og alþyðuskólans í Fleasborg...
d. til kennarafræSslu.................................................
e. námsstytkur handa kennaraefuum, 50 krónur
handa hverjum, alt aS 500 kr. hvort árið....
f. til skólaiðnaSar-kenslu.................„......................
g. til kennara í organslætti og sönglist og til
organleikara viS dómkirkjuaa í Reykjavík......
h. styrkur til þess aS aemja og gefa út kenslubækur .....................................................................
i. til kenslu heyrnar- og málleysingja...............

2,500
2,800

2,500
2,800

500
500

500
500

1,000

1,000

300
5,000

300
5,000

Flyt...

30,500

30,500

Fluttar...
V.

VI.

Til st/rimannaakólans:
a. laun...................................................
b. önnur útgjöld:
. 1. til tímakenslu........ 1,200 kr.
2. til áhaldakaupa o. fl.
800 —
3. tíl eldiviSar og ljósa
500 —
4. /misleg útgjöld.......
500 —

Til annarar kenslu:
a. til kvennaskóla:
1. til kvennaskólana í Reykjavík...
þar af námastyrkur til gveitastúlkna 300 kr.
2. til kvennaskóla Húnvetninga ...
3. til kvennaskóla EyfirCinga.......

1,200
200
500
400

kr.
—
—
—

11,300

2,500 kr.

2,200 —
2,200 —

b. 1. til barnaskóla annarastaSar en í kaupstöSum .............................................................
Styrkur þessi veitist einkum eftir lengd
kenslutíma og nemandafjölda, og meS því
skilyrSi, aS skólarnir njóti einnig annars
tillags, er eigi sé minna en helmingur á
móts viS styrkinn úr landssjóSi.

186,876
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1900.

Fluttar:
j. til síra Ólafs Helgasonar tíl að borga meö
aðstoðarkétanara við kéhslu beyrnar- og málleysíngja.................................................................

VII. Til sundkenslu:
a. í Reykjavrtt .......... ................... ..........................
Lsprisveinar latínuskólans njóta ókevpis kenslu.
b. tii standkenslu annarsstaðar .................................
Styrkurinn undir b. veitist bæijarstjóm og svsluneftadum með því skilyrði, ab annarsstaðar frá
sé lagt til sundkenslunnar eigi minna en landssjóðsstyrknum nerour.
VIII. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að balda upþi
kenslu í teikning óg tréskurði í Reykjavík..........

kr.
30,500

1901.
kr.
30,500

150
30,650

150
30,650

200

200

1,000

1,000

6ÖÖ

..k8P9

60Ö
plðð

i,5ðö

l,5ðö

9ÓÓ

ðöó

3,400
450
300

3,400
450
300

1,300

1,3ÓO

1,200
500
9,550

1,200
200
9,250

alls.
kr.
186,876

61,300

3,600

C.
Til vísindalegra og verklegra fyrirtælja og bókmenta:
1. til landabókasafnsins:
a. laun bókavarðar ......................................................
b. til aðstoðarmanns við bókasafnið ........................
c. fyrir bækur, handrit, bókband og prentun á
ritaukaskrá.................................................................
d. til eldiviðMr og áhalda, m. m.................................
e. brunabótagjald fyrir safnið....................................
2. a. tilamtsbókasafns Norðuramtsitas........... 500 kr.
b. til amtsbókasafns Austuramtsins........... 4Ö0 —
c. til amtsbókasafns Vesturamtsins........... 400 —
Fé þettá veitist með því skilyrði, að hltataðéigatadi jafnaðarsjóðir veiti að minsta kosti
jafnmikla upphæð.
3. til landsskjalasafnsins:
a. Iaun skjalaV&tðar.........................................................
b. til að komá sáfninu fyrir ög til viðhalds..............
Flyt:

251,776
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Fluttar...
4. til deildar hins íslenzka Bókmentafélags í Reykjavík ..................................................................................

<17
1900.

1901.

kr.
9,550

kr.
9,250

2,000

2,000

750

750

alls.
kr.
251,776

500 kr. af styrk þessum veitast með því skilyrði, að
Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af íslenzku
fornbréfasafoi, eða sem því svarar af registri.
5. til Þjóðvinafólagsins......................................................
6. til Forngripasafnsins:
a.
b.
c.
d.

til að útvega forngripi og til áhalda 1,000 kr.
til umsjónar ............................................ 400 —
til húsnæSis og hita................................ 2000 —
til að flytja safnið og koma því fyrir alt að ................................................
800 —
4,200

7. styrkur til kennara Benedikts Gröndals til að halda
áfram myndasafni yfir íslenzk dýr og til aS semja
þjóðmenningarsögu Norðurlanda 600 kr. á ári, og
til efna og áhalda til að varðveita náttúrugripi
200 kr. hvort árið .....................................................
Fyrri veitingin er bundin því skilyrði, að safn
þetta og undirbúningsverkið verði á síðan eign
landsins.

3,400

800

800

8. til aS vinna að texta-útgáfu á íslenzku fombrófasafni 800 kr. hvort árið, meS því skilyrði, að sams
konar registur sem við fyrsta bindið komi út með
hverju bindi um leið og það er útkomið.................

800

800

9. a. til fornleifafólagsins:
Útborgast þvi að eins, að árbók fornleifafélagsin8 komi út hvort árið ................................ 300 kr.
b. styrkur til að gefa út myndir af þjóðgripum, er skýra sögu vora og siða... 500 —

800

800

10. til Brynjólfs Jónssonar til fornmenjarannsókna ...

300

300

11. styrkur til að gefa út bækling um Island með
myndum og kortum vegna Parísarsýningarinnar...

1,000

12. til náttúrufræðisfólagsins.................. ...... ...................
Þar af til umsjónar viS náttúrugripasafnið 100 kr.
á árí.

500

500

Flyt...

20,700

18,600

251,776
52
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Styrkurinn veitist með því skilyrði, a8 náttúrugripasafnið sé eign landsins og tíl sýnis fyrir almenning á ákveðnum tíma, að minsta kosti einu
sinni á viku.
13. til rannsókna á byggingarefnum landsins og leiðbeininga í húsagerð .....................................................
14. styrkur til tveggja manna til nema dýralækningar
600 kr. til hvors.........................................................
15. styrkur til Guðjóns Guðmundssonar til landbýnaðarnáms við landbúnaðarháskólann í H^upmannahöfn ................. ......................................... ..................
16. styrkur til cand. mag. Boga Melsteds til þess að
semja sögu íslands.......................................................
17. styrkur til Jóns Jónssouar sagnfræðings til að
halda áfram að rannsaka og rita um sögu íslands
18. til séra Matthíasar Jochurossonar, er hann hefir
fengið lausn frá prestsemhætti samkvæmt ósk.......
19. til sóra Valdimars Briem, skáldlaun ........................
20. til Páls Olafssonar skálds...........................................
21. til stórstúku Goodtemplara á Islandi til eflingar
hindindi.........................................................................
22. til rektors Jóns Þorkelssonar til víaindalegra starfa
23. til skólakeunara Geirs Zoega til að semja íslenzkenska orða orðabók.......................................................
24. til cand. mag. Bjarna Sæmundssonar til fiskiveiðarannsókna .................................................................. .
25. styrkur til cand. mag. Helga Jónssonar til jurtafræðisrannsókna á Islandi ........................................
til
kapteins í sjóliðinu Ryderp til tilrauna við
26.
skógarrækt hér á landi .............................................
27. styrkur til Stefáns kennara Stefánssonar til að
rannsaka fóður- og beitijurtir....................................
28. til Einars Jónssonar frá Galfafelli til að læra
myndasmíði ............................................................. ..
29. til Þórarins B. Þorlákssonar til að full^omna sig
í málara-íþrótt .............................................................
30. til snikkara Jóns Sveinssonar í Reykjavík fyrir
hyggingaruppdrátt til stýrimannarkólans...............
31. til Leikfélags Reykjavíkur ........................................
Styrkqr þessi veitist með því skijyrðj, að bæjarsjóður Reykjavíkur veiti jafnmiþla upphæð.
Flyt...

1900.

1901.

kr.
20,700

kr.
18,600

5,000

5,000

1,200

1,200

500

500

600

600

600

600

2,000
600
500

2,000
600
500

1,000
300

1,000
300

500

500

800

800

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

alls.
kr.
251,776

1,000
1,000
350
500

500

40,150

35,700

251,776

4lg
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Fluttar...
38. tll eftrid. theol. Haralds NfelssoDftr, styrkur til
tttftnfafar til að stunda hebreska tungu og Bkvringar gamla testamentisins........................................
38. til iðrtaðártnattn&félagsins I Reykjavík til að stytkja
éfttilega iðuftðarméun til utattfarat, til að fullkotttttft sig í iStt ftirtni ................................................

Sftmtals ..

Til

skyndilátta bftnda

1900.

1901.

alls.

kr.
40,150

kr.
35,700

kr.
251,776

600
600

600

41,350

36,300

77,650
329,426

14. gr.
embættismönnnm og lögboðinna fyrirframgreiðslna veitast

5,200 kr.

'

15. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár o. fl. veitast 90,000 kr.; þar af til præp. hon. Benedikts KriStjáriSSónftr 500 kr. sem viðbót við eftirlann hatts, til ekkjufrúar Jakobínu Thomaen
300 kr., til ekkjufrúar Önnu Johnsen 150 kr., til prestsekkju Raghheiðar Jóhsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestnifthnaéyja prestakalli 105 kr. 40 a., til ekkjufrúar Torfhildat HoÍtrt áÓO kt.; til Ólíttn Vigfússon, ekkju Sigurðar Vigfússonar, 160 kr.j til fröken Sigríðar Amadóttur 200 kr. — til allrft þeirra hvort árið.
Stjórninni er heimilt að veita kennara við lætðft skólann, Dr. phil. Þorv. Thoroddsen,
lftUstt frá embætti með eftirlftuttum, enda þótt hin almennU skilyrði fyrir þeirri lausn sóu
eigi fyrir hendi, og skulu eftirlaunin vera 2000 kr. á ári; þó hætti e^tirlaun hans, ef hann á
ný fær launað embætti í hinu danska ríki.

ié. gt.
ííl óvissra útgjalda veitftSt 3,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embiéttisih&tthaefna frá útlöudum til að taka við embættum hór á landi.
17. gr.
Tekjuhallann, sem fyrst um sinn er áætlað að verði 122,172 kr. 75 a., skal greiða
úr viðlagasjóði.
18. gr.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðmm en fjárlögum, tilskipunttm, konutígsútskufðum eða öðmm gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. stjóraarSkráriunftf, gilda ftð eins fyrir fjárhagstímabilið.
Úr viðlagasjóði tná veita ait að 30,000 kr. lán hvort árið til þilskipakaupá fttl dtlöndum, er veitast einkuin þeim mönnum eða félögum, er hafa sjávarútvég að áðal&tVinnuvegi. Lán þessi veitast til 8 ára og ávaxtist með 3y«. Afborgun þarf éigi ftð greiða fyrstu
3 árin, en lánið borgist áð fniiu á næstu 5 árum með jöfnum afborgunum. Þáu teitaSt að
eins gegn fulítryggu veði; telst til þess veð í skipinu sjálfn, alt áð helmingi vátrygðs verðs,
enda sé það í áreiðaniegri vátryggingu og í fyrsta eða öðrum flökki. Eigi má lánil méira én
4,000 kr. til hvers skips.
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Úr viðlagasjóði má verja alt að 20,000 kr. til lánveitinga til stofnunar mjólkurbúum
á Islandi. Búnaðarskólinn á Hvanneyri situr fyrir alt að 5000 kr. af nefndu láni. Að öðru
leyti skal haga skiftingu lánsins svo, að allir fjórðungar landsins eigi kost á lántöku til ein»
eða tveggja mjólkurbúa.
Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búnaðarfélagi Islands, og
gegn ábyrgð sýslufélaga.
Þau ávaxtist með 3°/o árlega, sé afborgunarlaus fyrsta árið, an
greiðist sfðan á 20 árum.
Úr viðlagasjóði má verja alt að 30,000 kr. til lánveitinga til sveitarfélaga, þó ekki
yfir 2000 kr. til hvers. Lán þessi ávaxtast með 3°/0 árlega og sé afborgunarlaus fyrstu 5
árin, en borgist síðan á 15 árnm. Lánum þessum sé ennfremur settir þessir skilmálar:
1. Lánsféð veitist samkvæmt beiðni frá sveitarstjórn til landshöfðingja og eingöngu til ja»ðabóta, er sé sams konar og þær, sem styrktar eru af landssjóði.
2. Þeir, sem lánin taka fyrir milligöngu sveitarfélaga, verji hver um sig til jarðabóta fyrstu
5 árin, sem lánið stendur, auk lánsupphæðarinnar, | á móti henni. Dagsverk við jarðabætur þessar skal metið 2 kr.
3. Jarðabæturnar sé samkvæmt vottorði skynbærra manna, er sýslunefnd kveður til að skoða
þær, hyggilega stofnaðar og vel unnar.
4. Landshöfðingja sé, eftir nánari fyrirmælum hans, send þau skírteini, er hann álítur
nauðsynleg til tryggingar því, að framannefndum skilmálum sé fullnægt.
5. Sé einhverjum af skilmálum þessum ekki fullnægt, er lánið þegar að sama skapi fallið í
gjalddaga.
6. Lánbeiðslur sveitarstjóma sé komnar til landshöfðingja fyrir 14. dag maímán. 1900,
og veitist eigi neitt af lánum fyr en þann dag.
7. Lán til einstakra manna séu aldrei lægri en 250 kr. til hvers.
Úr viðlagasjóði má veita alt að 90,000 kr. lán til Reykjavíkurkaupstaðar til hafskipabryggjugerðar. Lánið ávaxtist með 3^ og endurborgist á 25 árum.
Úr viðlagasjóði má veita alt að 5000 kr. lán til að koma á múrsteins- og þakhellugerð.
Öll þessi láu veitist þó því að eins, að fé sé fyrir hendi í viðlagasjóði, sem án megi vera.

Nd.
312. Frumvarp
til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir 1896 og 1897 (eins og það var samþykt við
2. umr. í Nd.)
Fjárveiting. Beikningur.
I. T e k j u r :
1. Skattur á ábúð og afnotum jarða og á lausafé ........................
2. Húsaskattur ......................................................................................
3. Tekjuskattur......................................................................................
4. Aukatekjur.........................................................................................
5. Erfðafjárskattur..................................................................................
6. Vitagjald ....................................................................................... .
7. Gjöld fyrir leyfisbréf .....................................................................
8. Útflutningsgjald af fiski og lýsi, að frádregnum 2f. í innheimtulaun .....................................................................................
9. Aðflutningsgjald af áfengura drykkjum, að frádregnum 2fi í
innheimtulaun...................................................................................

kr.

a.

84,000 >
9,000 »
26,000 »
40,000 »
4,000 »
15,000 »
4,000 »

kr.

a.

98,439
11,288
28,276
66,737
5,687
18,466
6,073

05
09
75
37
12
00
82

70,000

» 109,320 86

220,000

» 293,044 62
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
31.
22.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2^í innheimtelaun
Aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum 2^ í innheimtulaun..........................................................................................
Tekjur af póstferðuna .....................................................................
Óvissar tekjur
............................ .............................................
Tekjur af fasteignum landssjóðs, að frádregnum umboðskostnaði, prestsmötu, m. m..................................................................
Tekjur af kirkjum...........................................................................
Tekjur af silfurbergsnámunum í HelgustaðafjaUi ...................
Leigur af innstæöufé viðlagasjóðs..................................................
Borgað upp í lán, veiting: 44,864 kr. 79 a., reikningur:
117,188 kr. 38 a.
Leigur af láni landssjóðs til landsbankans..................................
Innborganir frá brauðum samkv. lögum 27. febr. 1880...........
Endurborganir skyndilána til embættismanna............................
Endurborganir á öðrum fvrirframgreiðslum.................................
Tillag úr rfkissjóði
...................................................................
alls
II. Gjöld.
Til hinnar æðstu stjórnar innanlands og fulltrúa stjóroarinnar
á alþingi............................ ...................................................................
Til alþingis og kostnaður við yfirskoðun landsreikninganna ...
Til útgjalda við umboSsetjórnina, gjaldheimtur og reikningsmál, svo og við dómgæzlu og lögreglustjórn m. fl.:
A. Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál
...................
B. Dómgæzla og lögreglustjórn ....................................................
C. Ýmisleg útgjöld
.....................................................................
Tíl útgjalda við læknaskipunina....................................................
Til Bamgöngumála:
A. Til útgjalda við póststjórnina
............................................
B. Til vegabóta
.............................................................................
C. Til strandferða.............................................................................
Til kirkju og kenslumála:
A. í þarfir andlegn stéttarinnar
............................................
B. Til kenslumálefna .....................................................................
C. Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja ag bókmenta
Til skyndilána handa embættismennura og lögboðiana bráðabirgða-lána
.....................................................................................
Eftirlaun og styrktarfé.....................................................................
Til óvissra útgjalda
.....................................................................
Fjáraukaveitingar og útborganir samkvæmt nyum lögum
Tekjuafgangur
.............................................................................
alls
Eignir viðlagaajóðB voru 31. deaember 1897
Tekjueftirstöðvar landssjóðs 31. desember 1897
Peningaforði Iandssjóðs 31. desember 1897
1 landsbankaauia á hlaupareikningi

130,000

>> J55,252 41

280,000
50,000
4,000

> 366,283 12
> 70,272 96
> 17,258 80

50,000
600
2,000
68,000

10,000
4,000
1,200
- 4,000
135,000
1210,800
96,800
39,600

>
>
»
>

53,124
826
3,548
72,651

49
94
94
75

» 12,049 87
9,759 64
»
2,139 57
>
»
4,353 85
» 135,000 »
» 1539,856 02
»
»

26,800 »
41,291 81

50,816 66 49,544 76
168,800 > 172,146 83
107,458 > 106,308 21
124,964 » 114,764 16
107,000
191,000
73,000

» 113,699 53
» 169,969 77
» 39,007 63

46,100
186,386
42,125

» 44,633 28
» 168,962 99
» 38,484 85

5,200
80,400
3,000

»
»
»

10,042
87,483
2,071
216,152
138,492

62
12
35
34
77

1212,649 66 1539,856 02

1042,609
14,901
800,443
120,000

kr. 94 au.
— 88 —
— 20 —
— » —
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,
3i3. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrír árín 1896 og I897..
Eins og það vaf sarriþykt við 2. umr.
f neðri deild.
1. gr. Stem viðbót við gjöld þau, er talin eru í fjáflögúnum fyrir árin
1896 og I897, veitast 21,842 kr. 92 au. til gjalda þeirra, sem talirt tefu í i.—B. gf.
hér á eftir.
i. gr. Sein viðbót við gjöld þau, er talin eru í lo. gr. C. fjátlágahna til
ýriiislegra útgjáída, veitast:
Við liðinn 9, f. Til viðhalds á húsum og áhöldum
vitaris á Reykjanesi i896
.
.
423 ki. 61 au.
Við liðinn 10. a. Til að byggjá vita á Skagátá og
Gróttu 1897......................................
1448 kr. 3i áu.
3. gr. Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i 12. gr. fjárlagánha tíl
samgöngumála, veitast:
Undir A. Til útgjalda við póststjómina.
Við liðinn 1. c. Handa bréfhirðingamönnum.
1896
.......................................................................... kr.
147 00
1897
—
107 00
Við liðinn 2. Póstflutriingur:
1896
—
988 69
1897
— 6843 12
Við liðinn 3. Örinur útgjöld:
Við d. fyrir prterituri á ýthstt 1896 ög 1897 ........ —
á08 06
Við e. til áhalda 1896 og 1897................................ —
338 48
Undir B. Til vegabóta:
b. til flutningabrauta 1896 og 1897
— 358ö 42
c. til þjóðvega 1896 og 1887...................................... — á548 42
d. til fjallvega .............................................................. —
6i 2o
Alís kr. 15,489 39
4. gr. Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru f fjárlögunum i3. gr B. 1.
b. til annara útgjalda við prestaskólann, veitast:
Við liðinn 7. Ýmisleg útgjöld 1897 ........................................... kr. 280 52
5. gr. Serti viðbót við fjárgreiðslur samkvæmt fjáraukalögum og nýúth lögutn, sbr. lög 2. október i895, veitast:
Til brúargerðar á Blöndu 1897
........................................... ... kr. 4201 19

Nd.
314. Frumvarp
fil laga utn undirbúnirig og stofntin klæðaverksmiðju á íslandi feins og það vár
sániþyktvið 2. umr. f Nd.)
1. grStjórniririi veitíst heimild til að verja alt að 5ooo kr. úr landssjóði tíl þess
að undirbúa stofnuri klteðaverksmiðjb á íslandi ög láta gjöra nauðsynlegar rannsóknir og áætlariír um ált, er lýtuf áð köstnaði við stofnun og aðra tilhögun á slikri
verksmiðju, svd og Uiri árlögan tílköátnáð ög væhtarilegári arð áf þessu fyrirtæki.
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?. g*Stjórninni veitist enn fremur heimild til að styðja að þvf,
það virðát
heillavænlegt, að stofnað verði á fslandi hlutafélag til þess að konaa & fót kjseðawprksmiðju, og gptur stjómin fyrir landssjóðsins hönd keypt alt að helmingi hlutaferófa f félaginu, og má til þpss verja alt að 76,000 krónum úr landssjóði, gn þá
skftl blutafélagið háð þvf eftirliti af hilfu landstjórnarinnar, er hún nánar ákve$ur
mað reglugjörð, er ráðgjafijin fyrir ísland semur, og birta skal i A-deild Stjómartiðindanna.
3. gr.
Reglugjörð sú, er um er getið i 2. gr. þessara laga, §kal, auk annars, er
Stjómib kann að tejja nauðsyplegt, innihalda þau ákvapði:
I. Að jög hlutafélftgsins þyi að eins geti orðið gild, að þau séu staðfest af
lapdshöfðingjepum yfir íslandi.
3. Að Japdsbpfðinginn yfir ísjandi skipi yfirmann verksmiðjunnar.
,3. Að stjórnin gefi skipað eftirlitsmann af sinni hálfu við bygging verkstniðjunnar og ennfremur mann, er hafi framvegis eftirlit með rekstri verksmiðjunnar,
og skulj ágreiningur milli umboðsmanns stjómarinnar og hlutafélagsins eða
stjórnarnefndar þess borinn undir endilegan úrskurð landshöfðingjans.
4. Að allir reikningar verksmiðjunnar, bæði fyrir stofhunarkostnaði og árlegqm tekjum og gjöldum, liggi undir fullnaðarúrskurð landshöfðingja.
Skulu
reikoingarair endurskoðaðir af 2 mönnum og kýs landshöfðingi annan þeirra
en hluthafar hinn. Gefa skal aðal-ársfundi hluthafa tækifæri til að láta uppi
álit sitt um reikningana og um tillögur endurskoðunartnanna, áður en Jagður
er fullnaðarúrskurður á reikningana.
5. Að landshöfðingi skipi formann stjómarnefndarinnar og ennfremur svo marga
af meðlimum stjómamefndarinnar, er samsvarar eign landssjóðs i hlutaupphasð
félagsins.
4. gr.
Stjómin annast um, að samin sé f einu Jagi skýrsla um rannpókpif
þær og áætlanir, er nefndar eru í 1. gr., og skal hún prentuð bæði á dönsku og
fslenzku og henni útbýtt á íslandi og f Danmörku.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi sama dag sem þau staðfest-

Ed.
315. Breytingartillaga
við frumvarp til laga urq Útfjutyiqgggjpj4 b hvalpfurðum.
Frá pefndioni.
1. í 1. ljð 1. gr. f stað »kr. j,00« komi »50 nurar«.
?. 2. liðyr l. gf. mii piður.
3, I 4. lið l. gr. í stað »kr. 0,25« koipi »10 enraf*.
4. 5, liðtir 1. gr. falji niðyr.
6. f 6. lið 1, gr. í
»fcr. 0,15« kojpi $10 sprar«.
6. Úr 3. gr. falli niður orðin: »svo og 3. tölul.« til enda greinarinnar.
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316. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á 3. gr. i reglugjörð fyrir fátækra málefna
lögun og stjórn fyrst um sinn á íslandi 8. jan. 1834 (þingskj. 124).
Til nefndar þeirrar, er hin háttvirta neðri deild kaus til þess, að íhuga
fátækralöggjöf landsins, var siðar visað ofannefndu frumvarpi. Vér höfum rætt
og yflrvegað frumvarp þetta á fundum nefndarinnar, en ekki getað fundið, að f
þvi felist sú réttarbót, að fyrir hana væri vert að breyta þessu eina ákvæði
fátækrareglugjörðarinnar.
Að visu játar nefbdin, að það muni geta komið fyrir, að sveitarstjórnir
óski, að geta áfrýað úrskurði sýslumanna til æðri úrskurðarvalda, og það þótt
tveimur sýslumönnum hafl komið saman um úrskurðinn; en bæði er það, að
ekki virðist mikii þjóðarheill standa af því, að þeim málum fjölgi, sem látin eru
ganga alla leið til amtmanna~eða iandshöfðingja, þar sem það veldur ávalt
skaðlegum drætti á hinum endilegu úrslitum málanna, og eyðir tima og fé
þeirra, sem um tnálin fjalla, og svo virðist svo, sem það ætti tæpast að geta átt
sér stað, að úrskurður, sem tveir sýslumenn eru samdóma um — sem hvor um
sig vill að sjálfsögðu halda fram rétti sins héraðs — væri eigi réttur. Það má
fremur telja það sem sjálfsagt, að yfirvald þess héraðs, sera fyrir byrðinni verður, samþykki þvi að eins úrskurðinn, að ekki sé sjáanlegur vegur til undankomu.
Jafuvel hinn minsti efi ura réttmæti úrskurðarins ætti að vera hverju
yfirvaldi nægur til þess, að samþykkja ekki úrskurð annars yfirvaíds, heldur
vlsa þeins vanda af sér, með þvi að gefa hlutaðeigandi sveitarstjórn tskifærí
til þess að áfrýa úrskurðinum til æðri yflrvalda.
Af þessura ástæðum, en þó einkum þeirri, að nefndip verður að álíta
það óheppilegt, að breyta gðmlum lögum, sem öllum eru orðin kunn, nema i
verulegum atriðura og til auðsærra bóta, ræður nefndin hinni háttvirtu neðrí
deild tilþess, að fella framangreint frumvarp.
Neðri deild alþingis 7. ágúst 1899.
Sighv. Árnason,
forra. og framsögum.
Þórður ftuðmuadsson.

Gnðjón Guðlaugsson,
skrifari.
Björn Sigfússon.
Jón Jensson.

Nd.
317. Breyting'artillaga
við trumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Birni Sigfússyni, Pétri Jónssyni, Sighvati Árnasyni,
Einari Jónssyni, Þórði Guðmundssyni, Guðl. Guðmundssyni.
Við 12. gr. B. 4. Aftan við llðinn bætieft:
Þar af til vegagjörðar austan megin Hrútafjarðar
(frá Hrútafjarðará að Þóróddstöðum) alt að
. 10 þús. kr.
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318. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir Arin 1900 og 1901.
Frá Guðl. Guðmundssyni, Birni Sigfússyni, Valtý Guðmundssyni,
Halldóri Danielssyni, Jóni Jónssyni, þm. A.-Sk., Þórði Guðmundssyni.
Við 12. gr. B. 4.
A eftir liðnum bætist inn athugasemd;
Þar af 5000 kr. til að bæta póstleiðina frá Vík í Mýrdal að Steigarhálsi
með þvl skilyrði, að sýsluvegasjóður leggi að minsta kosti 1000 kr. til
verksins.

Ed.
319. Frumvarp
tillaga um breyting og viðauka við tilskipun um bæjarstjórn í Reykjavík 20. april 1872
(einð og þaðvar samþykt við 3. umr. í nd.).
1. gr. Stjórn fátækramála kaupstaðarins skal bæjaretjórnin hafa á hendi. Enginn má gjörast húsmaður eða þurrabúðamaður nema bann til þess fái leyfi hjá bæjarstjórninni; synji bæjaratjórnin um leyfið, skal hún skyld að tjá hlutaðeiganda það bréflega með ástæðum fyrir synjuninni, og er honum þá heimilt að skjóta máli sfnu til
landshöfðingja, sem sker úr, hvort synjunin sé gild eða ekki.. Bæjaratjórnin getur falið
séretakri fátækranefnd framkvæmd allra þeirra mála, sem ræðir um i þessari grein, og
má einnig í samþykt bæjarstjórnarínnar ákveða, að hin sérataka umsjón með fátækum
og fátækrastofnunum skuli falin á bendur fátækrastjórum, sem ekki eru í bæjaratjórninni, ogeru þeir skyldir að takast þennan starfa á bendur kauplaust. Sóknarpresturipu
skal taka þátt í umræðunum um þau mál, er snerta uppeldi og kenslu fátækra barna
og hafa atkvæði i þeim. Fallist bæjaratjómin ekki á álit hans um það, hvar koma eiga
þessum börnum fyrir, má bann skjóta þeirri ályktun til landshöfðingja.
2. gr. Stjórn á tekjum og gjöldum hafnarajóðs, svo.og allra hafnarmála, skgl
bæjaratjórnin hafa á hendi; fer með reikningshald, endurekoðun og únkurð reiknings
hafnarajóðs á sama hátt sem árereikning kaupstaðarins. Hafnarnefndin hefir á hendi
umsjón og framkvæmd hafnarmála og eru f henni bæjarfógeti og tveir menn aðrir, er
bæjaratjórnin kýs, annan að ininsta kosti úr sínum flokki.
3. gr. Stjórn byggingarmála kaupstaðarins skal bæjaretjórnin hafa á hendi og
falla burtu afskifti amtmanns af þeim. Byggingarnefndin hefir á hendi umsjón og framkvæmd byggingarmála. I benni hafa sæti bæjarfógeti, foratjóri.brunamálanna og fjórir
menn, er bæjarstjórnin kýs; skulu tveir þeirra vera úr flokki bæjarfulltrúanna. þá er
bæjaretjórn og lóðareiganda greinir á í byggingarmálum, eða byggingarnefnd og lóðareiganda f þeim byggingarmálum, sem bæjaretjórn hefir f samþykt sinni fengið byggingarnefnd í hendur til fullnaðarúrelita fyrir sfna hönd, getur lóðareigandi leitað úrskurðar
landshöfðingja.
4. gr. Stjórn heilbrigðismála og þrifnaðarmála kaupstaðarins skal bæjarstjórnin
hafa á hendi. Til þess að hafa umsjón og framkvæmd þessara mála skal sett séretðk
nefnd og hafa sæti f henni bæjarfógeti, héraðslæknir og einn bæjarfulltrúi, sem bæjarstjórnin kýs.
5. gr. í samþykt bæjaratjórnarinnar skulu tilteknar nákvæmarí reglur fyrír
54
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störfum og verksviði allra framangreindra nefnda. Nefndarmenn skulu skyldir til að
vinna starf sitt kauplaust i 6 ár.
6. gr. Með lögnm pessnm eru numdar úr gildi 13. gr., 15. gr. og 16. gr. í
tilskipun um bæjarstjórn í Beykjavík 80. april 1872, svo og ákvæði pan í tilskipnn um
lausamenn og húsmenn 26. mai 1863, i reglngjörð fyrir hafnarnefndina í Beykjavík 15.
maí 1856 og í opnu bréfí nm stofnun byggingarnefndar í Beykjavík 29. mai 1839, sem
koma í bága við lög pessi.

Ed.
32o. Frumvarp
til laga nm undirbúning og stofnun klæðaverksmiðju á íslandi (eins og það var
samþyktvið 3. umr. i Nd.)
1. gr.
Stjórninni veitist heimild til að verja alt að 5ooo kr. úr landssjóði til þess
að undirbúa stofnun klæðaverksmiðju á Islandi og láta gjöra nauðsynlegar rannsóknir og áætlanir um alt, er lýtur að kostnaði við stofnun og aðra tilhögun á slikri
verksmiðju, svo og um árlegan tilkostnað og væntanlegan arð af þessu fyrirtæki.
2. gr.
Stjórninni veitist enn fremur heimild til að styðja að því, ef það virðist
heillavænlegt, að stofnað • verði á íslandi hlutafélag til þess að koma á fót klæðaverksmiðju, og getur stjórnin fyrir landssjóðsins hönd keypt alt að helmingi hlutabréfa i félaginu, og roá til þess verja alt að 75,000 krónum úr landssjóði, en þá
skal hlutafélagið háð því eftirliti af hálfu landstjórnarinnar, er hún nánar ákveður
með reglugjörð, er ráðgjafinn fyrir Island semur, og birta skal i A-deild Stjórnartfðindanna.
3. gr.
Reglugjörð sú, er um er getið í 2. gr. þessara laga, skal, auk annars, er
stjórnin kann að telja nauðsynlegt, innihalda þau ákvæði:
1. Að lög hlutafélagsins því að eins geti orðið gild, að þau séu staðfest af
landshöfðingjanum yfir íslandi.
2. Að landshöfðinginn yfir íslandi skipi yfirmann verksmiðjunnar.
3. Að stjórnin geti skipað eftirlitsmann af sinni hálfu við bygging verksmiðjunnar og ennfremur mann, er hafi framvegis eftirlit með rekstri verksmiðjunnar,
og skuli ágreiningur milli umboðsmanns stjórnarinnar og hlutafélagsins eða
stjórnarnefndar þess borinn undir endilegan úrskurð landshöfðingjans.
4. Að allir reikningar verksmiðjunnar, bæði fyrir stofnunarkostnaði og árlegum tekjum og gjöldum, liggi undir fullnaðarúrskurð landshöfðingja.
Skulu
reikningamir endurskoðaðir af 2 mönnum og kýs landshöfðingi annan þeirra,
en hluthafar hinn. Gefa skal aðal-ársfundi hluthafa tækifæri til að láta uppi
álit sitt um reikningana og um tillögur endurskoðunarmanna, áður en lagður
er fullnaðarúrskurður á reikningana.
5. Að landshöfðingi skipi formann stjómarnefndarinnar og ennfremur svo marga
af meðlimum stjórnarnefndarinnar, er samsvarar eign landssjóðs i hlutaupphæð
félagsins.
4. gr.
Stjómin annast um, að samin sé í einu lagi skýrsla um rannsóknir
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þær og áætlanir, er nefndar eru i i. gr., og skal hún prentuð bæði á dönsku og
fslenzku og henni útbýtt á fslandi og í Danmörku.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi sama dag sem þau staðfest.

Nd.
321. Breytingartillagw
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
(Eins og það var samþykkt við 2. umræðu í neðri deild).
Frá landshöfðingja.
Við 11. gr. 1 a. Fyrir »4840 kr.« komi: 4940 kr.

Nd.
322. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Tryggva Gunnarssyni, Jóni Jónssyni, þm. A.-Skaftf., Jóni Þórarinssyni,
Þórði Guðmundssyni, Þorláki Guðmundssýni, Sighvati Arnasyni.
12. gr. D. Athugasemdin orðist þannig:
Stjórnin má ákveða, að sæsiminn sé lagður á land á Austfjörðum,
að því tilskildu, að sá er leyfið fær til að leggja hann, greíði 300,000
krónur til landsimalagningar milli þess staðar, sem sæsiminn kemur
á land á íslandi, og Reykjavikur, og leggur þá landssjóður til þess
alt að 60,000 kr.

Nd.
323. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Flutningsm.: Jón Jónsson, þm. Eyf., Sk. Thoroddsen, Jón Jensson, Guðl.
Guðmundsson, Pétur Jónsson, Björn Sigfússon.
Við 13. gr. C. 19. Liðurinn falli burtu.

Sþ.
324. Skýrsla
um »Gjöf Jóns Sigurðssonar« á timabilinu frá 27. júlí 1897 til 27. júlf 1899.
Tekjur.
1. Eign sjóðsins eftir skýrslu dagsettri 27. júlí 1897:
a. innritunarskírteini Ltra A. fol. 92......................kr. 8,400,00
b. veðskuldabréf...........................................................— 3,100,00
c. í landsbankanum með sparisjóðskjörum ... —
444,54
kr. 11,944,54
2

Tekjur á ofannefndu timabili:
a. ársvextir af innritunarskirteini til n/« ’98

niiafMWmti

.

.

kr.

jWiííífj

294,00
54*
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ársvextir af sama til “/« ’99
...............................—
ársvextir af veðskuldabréfum til n/« ’98
. .
—
ársvextir at sömu til “/« '99
...............................—
ársvextir af fé i landsbankanum til S1/u ’97 .
—
ársvextir af sama til sl/« ’98..................... . . —

294,00
124,00
124,00
14,76
24,74 kr.

Samtals

875,50

kr. 12,820,04

Útgjöld.
Eign sjóðsins 27. júlí 1899:
a. innritunarskírteini Ltra A. fol. 92 . . . . . kr. 8,400,00
b. veðskuldabréf...........................................................— 3,100,00
c. í landsbankanum með sparisjóðskjörum ... — 1,320,04 jjr jg §20 04
Reykjavik 27. júli 1899.
Landsböfðinginn yfir ísiandi.
Magnús Stephensen.
Jón Magnússon.

Sþ.
325. Skýrgla
til alþingis 1899 frá nefndinni ura verðlaun af »Gjöf Jóns Sigurðssonar<.
Við undirskrifaðir, ásamt rektor Dr. B. M. Olsen, sem nú er fjarverandi,
vorum á alþingi 1897 kosnir í nefnd, samkværat 3. gr. 1 reglum um »Gjöf Jóns
Sigurðssonar< 24. ág. 1881; nefndin gaf svo samkvæmt erindisbréfi sínu út auglýsingu, er birt var í Isafold, þar sem þeim, er óskuðu eftir að vinna verðlaun af
téðum sjóði, var boðið að senda til vor fyrir lok febrúarmánaðar 1899 rit þau,
er þeir óskuðu verðlauna fyrir; en innan hins ákveðna tima barst nefndinni
engin slfk ritgjörð og befir heldur eigi borist síðan.
Þá höfum við tekið til ihugunar, hvort nota skyldi heimild þá, er nefndin hefir, þegar þannig stendur á, samkvæmt niðurlagi 3. greinar í erindisbréfinu, til að veita óbeðið verðlaun af þessura sjóði fyrir eiuhverja prentaða ritgjörð, er út hefir komið siðan alþingi var haldið 1897, en eigi hefir okkur þótt
næg ástæða til þess.
Reykjavik 5. ágúst 1899.
Eiríkur Briem.
Stgr. Thorsteinsson.
Til
alþingis 1899.

Nd.
326. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Skúla Thóröddsen, Guðl. Guðmundssyni, Eiriki Gislasyni, Jens Pálssyni, Þorláki Guðmundssyni, Þórði J. Thoroddsen.
Töluliðurinn 13. gr. C. 25 falli burtu.
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Nd.
327. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþvkt við 2.
umr.).
Frá Þórði J. Thoroddsen, Jóni Jenssyni, Birni Sigfússyni, Sighv. Arnasyni,
§k. Thoroddsen, Jóni Þórarinssyni.
Við 13. gr. C. 16. Liðurinn falli burtu.

Nd.
328. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1898 og 1899 (eins og það var saíhþykt við 3. umræðu
i Ed).
1. gr. Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru i fjárlögunum fyrir árin
1898 og 1899, sbr. lög nr. 2, 4. febrúar 1898, 1. gr., veitist 22,971 kr. 5o aurar til
útgjalda þeirra, er getið er um í 2.—4. gr. hér á eftir.
2. gr. Sem viðbót við fé það, er talið er i fjárlögunum 10.gr. C. 7., staflið
d. nr. 5 til að byggja ibúðarhús handa vitamanni við Skagatáarvitann, veitast
700 kr.
3. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er i fjárlögunum 12. gr. B til
vegabóta veitast:
1) við 4. lið til flutningabrauta........................................................kr. 10,000 00
2) við 5. lið til þjóðvega..............................................
.
—
271 5o
3) styrkur til vegagerðar frá Hólum að Höfn i Austur-Skaftafellssýslu ....
.......
— 5,000 00
Veitist með þvi skilyrði, að sýslubúar kosti að fullu það
er til skortir, að þessi upphæð nægi til að fullgera veginn. og
að sýslufélagið taki að sér alt viðhald hans framvegis.
Alls kr. 15,271 5o
4. gr. Sem viðbót við gjöldin i þarfir andlegu stéttarinnar í i3. gr. A. b.
önnur útgjöld) veitast 2oo kr. til að varna skemdum af Höfðaá á engjum og túni
prestsetursins Höfða i Skagafirði, með þvi að gjöra steinlimdan fyrirstöðugarð.
5. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er i 1. gr. laga 4. febrúar 1898
um útbúnað og ársútgjöld spitala handa holdsveikum mönnum, sbr. 8. lið i 21. gr.
fjárlaganna 1898 og 1899, veitast 6,800 kr.

Nd.
329. Viðaukatillaga
við tillögu til þingsályktunar um strandferðir. Frá Skúia Thoroddsen.
Aftan við tillðguna á þingskjali 308 bætist:
Ennfremur er landsstjórninni falið, að fara þess á leit við stjórn hins
•sameinaða gufuskipafélags<, að strandferðabátur sá, er fer vestur og norður um
lánd, komi jafnan, ef veður leyfir, í báðura leiðurn við i Bolungarvík i Hólshreppi
i ísafjarðarsýslu, i Skálavik ytri i sama hreppi, og á Aðalvik i Sléttuhreppi i
sömu sýslu.
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Ed.
33o. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1896 og I897..
Eins og það var samþykt við 3. umr.
i neðri deild.
1. gr. Sem viðbót við gjðld þau, er talin eru í fjárlögunum fyrir árin
i896 og 1897, veitast 21,842 kr. g2 au. til gjalda þeirra, sem talin eru í 2.—5. gr.
hér á eftir.
2. gr. Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru i lo. gr. C. fjárlaganna til
ýmislegra útgjalda, veitast:
Við liðinn 9, f. Til viðhalds á húsum og áhöldum
vitans á Reykjanesi i896
423 ki. 61 au.
Við liðinn 10. a. Til að byggja vita á Skagatá og
Gróttu 1897......................................
1448 kr. 3i au.
3. gr. Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i 12. gr. fjárlaganna til
samgöngumála, veitast:
Undir A. Til útgjalda við póststjómina.
Við liðiran 1. c. Handa bréfhirðingamönnum.
I896
.................................................................. kr. 147 00
1897.......................................................................... —
107 00
Við liðinn 2. Póstflutningur:
1896
.
.
.
..................................... —
986 89
1897
..........................................................................— 5543 12
Við liðinn 3. önnur útgjöld:
Við d. fyrir prentun á ýmsu 1896 og 1897 ......... — 2O8 06
Við e. til áhalda 1896 og 1897................................ — 338 48
Uradir B. Til vegabóta:
b. til flutningabrauta 1896 og 1897
............. • — 555o 42
c. til þjóðvega 1896 og 1897......... .......................... — 2548 42
d. til fjallvega ... ...................................................... —
6» %o
Alls kr. 15,489 %9
4. gr. Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru 1 fjárlögunum i3. gr B. 1.
b. til annara útgjalda við prestaskólann, veitast:
Við liðinn 7. Ýmisleg útgjöld 1897 ........................................... kr. 280 52
5. gr. Sem viðbót við fjárgreiðslur samkvæmt fjáraukalögum og nýum lögum, sbr. lög 2. október i895, veitast:
Til brúargerðar á Blöndu 1897
......................... ............. ••• kr. 4201 19
Bd.
331. Frumvftrp
til laga um s*mþykt á landsreikningnum fyrir 1896 og 1897 (eins og það var samþykt við
3. nmr. í Nd.)
Fjárveiting. Reikningur.

1.
2,

I. T e k j u r :
Skattur á ábúð og afnotum jarða og á lausafé ........................
Húsaakattur ......................................................................................

kr.

kr.

a.

84,000
9,000

»
»

a.

98,439 05
11,288 09
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Tekjuskattur......................................................................................
Aukatekjur..........................................................................................
Erfðafjárskattur..................................................................................
Vitagjald ......................................................................................
Gjöld fyrir leyfisbréf .....................................................................
Utflutningsgjald af fiski og lýsi, að frádregnum 2y> í innheimtulaun ......................................................................................
Aðflutningsgjald af áfengura drykkjum, að frádregnum 2^> í
innheimtulaun...................................................................................
Aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2f. í innheimtnlaun
Aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum 2jt í innheimtulaun..........................................................................................
Tekjur af póstferðum .....................................................................
Ovissar tekjur
..............................................................................
Tekjur af fasteignura landssjóðs, að frádregnum uraboðskostnaði, prestsmötu, m. m. ....................................................................
Tekjur af kirkjum...........................................................................
Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli ...................
Leigur af innstæðufé viðlagasjóðs..................................................
Borgað upp í lán, veiting: 44,864 kr. 79 a., reikuingur:
117,188 kr. 38 a.
Leigur af láni landssjóðs til landsbaukans..................................
Innborganir frá brauðum samkv. lögum 27. febr. 1880...........
Endurborganir skyndilána til embættismanna...........................
Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum.................................
Tillag úr rlkissjóði
.....................................................................
alls
II. Gjöld.
Til hinnar æðstu stjórnar innanlands og fulltrúa atjórnarinuar
á alþingi...............................................................................................
Til alþingis og kostnaður við yfirskoðun landsreikninganna ...
Til útgjalda við umboðsstjórnina, gjaldheimtur og reikningsmál, svo og við dómgæzlu og lögreglustjóm m. fl.:
A. Umboðsatjórn, gjaldheimtur og reikningsmál
...................
B. Dómgæzla og légreglustjórn ....................................................
C. Ymisleg útgjöld
.....................................................................
Til útgjalda við læknaskipunina....................................................
Til samgöngumála:
A. Til útgjalda við póststjórnina
............................................
B. Til vegabóta
.............................................................................
C. Til strandferða.............................................................................
Til kirkju og kenslumála:
A. í þarfir andlegu stéttarinnar
............................................
B. Til kenslumálefna .....................................................................
C. Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja og bókmenta
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna bráðabirgða-lána
....................................
..................................

431
28,276
66,737
5,687
18,466
6,073

75
37
12
00
82

26,000
40,000
4,000
15,000
4,000

>
>
>
>
>

70,000

> 109,320 86

220,000
130,000

> 293,044 62
> 155,252 41

280,000
50,000
4,000

> 366,283 12
> 70,272 96
> 17,258 80

50,000
600
2,000
68,000

10,000
4,000
1,200
4,000
135,000
1210,800

26,800
39,600

>
>
>
>

53,124
826
3,548
72,651

49
94
94
75

» 12,049 87
9,759 64
>
»
2,139 57
4,353 85
>
> 135,000 »
» 1539,856 02

»
»

26,800 >
41,291 81

50,816 66 49,544 76
168,800 » 172,146 83
107,458 » 106,308 21
124,964 » 114,764 16
107,000
151,000
73,000

> 113,699 53
» 169,969 77
» 39,007 63

46,100
186,386
42,125

> 44,633 28
» 168,962 99
» 38,484 85

5,200

>

10,042 63

432
8.
9.
10.
11.
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80,400
3,000

Eftiriaun og styrktarfé........... .........................................
Til óvissra útgjalda
..........................................................
Fjáraukaveitingar og útborganir samkræmt nýum lögum
Tekjuafgangur
..................................................................

»
»

87,483
2,071
216,152
138,492

12
35
34
77

1212,649 66 1539,856 02
Eignir viðlagasjóðs voru 31. desember 1897
Tekjueftirstöðvar landssjóðs 31. desember 1897
Peningaforði landssjóðs 31. desember 1897
í landsbankanum á hlaupareikningi

1042,609
14,901
500,443
120,000

kr. 94 au.
— 88 —
— 20 —
— » —

Ed.
332. Frumvarp
tíl lag' um útflutningsgjald á hvalafurðum (eins og pað var samþykt við 2. umr. i Ed.)
1. gr. Af hvalafurðum skal útflutningsgjald greiða sem hér segir:
1. Af hverri tnnnu hvallýsis ................................................. kr. 0,60
2. —---------- 100 pd. af hvalkjöt8mjöli .......................
— 0,25
3. —--------- 100---------hvalguano ................................ — 0,10
4. —---------100---------hvalbeinamjöli............................ — 0,10
2. gr. Um gjald petta og greiðslu fer eftir fyrirmælum laga 4. nóv. 1881 um
útflutningsgjald á fiski og lýsi o. fl.
3. gr. Með lögum pessum er úr gildi numinn 6. tölul. 2. gr. laga um útflutningsgjald á fiski og lýsi o. fl., að pvi er hvallýsi snertir.
4. gr. þessi lðg öðlast gildi 1. jan. 1900.

Nd.
333. Frumvarp
til laga um að stjórninni veitist héimild til að selja nokkrar þjóðjarðir.
(Ems og það yar samþykt við 2. umr. i Nd.).
1. gr. Ráðgjafanum fyrir Island veitist heimild til að selja ábúendunum
eftirfyigjandi þjóðjarðir fyrir að minsta kosti jafnhátt verð og til fært er við
hverja þeirra:
1. Horn i Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýslu (að fráskildri eynni Oslandi og
rekarétti innanfjarðar) fyrir...................................................................... 2,500 kr.
2. Bæ i Árneshreppi í Strandasýslu . . . ........................................... 1,200 —
3. Miðhús i Sveinsstaðahreppi i Húnavatnssýslu...................................... 1,800 —
4. Vatnsdalshóla i sama hreppi..................................................................... 1,500 —
2. gr. Landshöfðingi gjöiir þær ráðstafanir, sem með þarf, um sölu
á ofangreindum jörðum.
3. gr. Fjórðungur kaupverðsins greiðist um leið og kaupbréf er gefið út
fyrir jörðinui. Hinir þrir fjórðungar kaupverðsins greiðast á 28 árum með 6°/«
i vexti og afborgun. Hiu selda jörð skal standa sem veð fyrir þvi, sem ólokið
er af andvirðinu, með fyrsta veðrétti, þangað til jarðarverðið er greitt að fullu.
Kaupandi gefur úf skuldabréf fyrir þeim hluta jarðarverðsins, sem ekki er greidd-
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ur, um leið og kaupin eru gjörð, og skal það samið eins og skuldabréf, sem gefin eru út fyrir ómyndugrafé.
4. gr. Andvirði þeirra jarða, er seldar verða samkvæmt lögum þessum,
rennur i Ræktunarsjóð íslands.
5. gr. Heimild sú, er til sölu þessarar er veitt, gildir að eins til 31.
desember 1902.

Nd
við
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

334. Breytingartillögur
frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901. Frá fjárlaganefndinni.
Við 10. gr. C. 4. b. Fyrir »20,000« komi: 18,000.
Fyrir »Árbæ í Holtum« koroi: Ægisiðu eða Odda.
Við 12. gr. A. 3.
Fyrir
»endurgjaldslaust fyrir« komi: samkvæmt samn—------ingi við.
Fyrir »Af þessari upphæð« komi: Af upphæðinni undir
Við 12. gr. C. 2.
stafl. a.
Við 13. gr. B. III. c. 4. Skilyrðið falli burtu
Fyrir »1800—1800« komi: 1000 1000.
—
Orðist svo:
Laun cand. mag. Bjarna Jónssonar sem
—
--------5.
aukakennara 1300—1300.
Liðurinn falli burtu.
Við 13. gr. C. 13.
Orðist: Til Leikfélags Reykjavikur alt að o. s. frv
-------------------31.

Nd.
335. Breytingartillögur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykkt við
2. umr. í Nd.).
Frá Kl. Jónssyni, Jóni Jónssyni, þm. Eyf., Guðjóni Guðlaugssyni,
Þorláki Guðmundssyni, Einari Jónssyni, Pétri Jónssyni.
Við 13. gr. C. Á eftir 23. lið komi tveirnýir liðir, 24. og 25. liður, svohljóðandi:
Nr. 24. Styrkur til yfirdómara Jóns Jenssonar og landritara
Jóns Magnússonar til að gefa út lagasafn handa alþýðu
4. bindi 20 kr. fyrir örkina, gegn því að bókin verði
seld með vægu verði, fyrra árið kr. 400,00.
Nr. 25. Styrkur til amtmanns Páls Briem til að gefa út timaritið »Lögfræðing«, 20 kr. fyrir örkina, 200—200.

Ed.

336. Breytingartillögur

við frumvarp tíl laga um horfelli á skepnum.
Frá nefndinni.
1. Við 1. gr. Orðin »hafa eftirlit með og« falli burtu.
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þingskjal 336—337
Á eftir 1. málsgrein komi ný málsgrein svo hljóðandi:
»Senda
skulu þeir hreppstjóra skýrslu um skoðunina, þegar er þeir hata
lokið henni«.
Síðari málsgrein greinarinnar falli burtu.
Fyrir orðin: »greiða skoðunarraöunum eftir* komi: »greiða skoðunarmönum borgun eftir« o. s. frv.

Nd.
337. Frumvarp
til laga um stofnun veðdeildar í landsbankanum í Reykjavík (eins og það var samþykt
við 2. umræðu í Nd.).
1. gr. í landsbankanum í Reykjavík skal stofna veðdeild, til þess að veitt verði
lán um langt árabil og með vægum vaxtakjörum gegn veði í fasteignum.
2, gr. Tryggingarfé deildarinnar er 200,000 kr., sem landssjóður leggur til, og
skal það, á amt veðbréfum, sem veðdeildin fær hjá lánþegum sínum og öllum öðrum
eignum veðdeildarinnar, vera til tryggingar því, að hún standi í skilum.
Fyrstu 5 árin, eftir að veðdeildin hefir stofnsett verið, veitist henni 5000 króna
tillag á ári úr landssjóði.
3. gr. Tryggingarfé deildarinnar skal vera í ríkisskuldabiéfum; er það undir um.
sjón landsstjórnarinnar og vextir þess renna í landssjóð. Má eigi ráðstafa tryggingar.
fénu á annan hátt, nema veðdeildin sé brott feld og bafi staðið í skilum við alla.
Berí nauðsyn til að taka á tryggingarfénu, til þess að veðdeildin geti staðið í
skilum, skal endurgjalda íé það, sem notað hefir verið, undir eins og efnahagur deildarinnar leyfir.
4. gr. Leggja skal í varasjóð tekjuafgang þann, sem kann að verða samkvæmt
árlegum reikningsskilum veðdeildarinnar. Sýni reikningsskil tekjuhalla deildinni á hendur, skal hann greiddur úr varasjóði.
5. gr. Veðdeildin má gefa út skuldabréf, sem hljóða upp á handbafa (bankavaxtabréf), en sem má nafnskrá í deildinni. Landsstjórnin ákveður um lögun og útlit skuldabréfanna.
öll upphæð þeirra má ekki fara fram úr sexfaldri upphæð tryggingarfjárins
og varasjóðs samtals; eigi mega heldur nokkru sinni vera i veltu bankavaxtabréf, er nemi
meiru en veðskuldabréf þau, er veðdeildin á.
6. gr. Upphæð bankavaxtabréfanna skal talin í gjaldgengum peningum og skal
landshöfðingi og stjórn landsbankans rita undir þau.
Fjárhæð þeirra skal ákveðin í
reglugjörð veðdeildarinnar, svo og vextir og gjalddagi vaxtanna.
7. gr. Fé veðdeildarinnar má lána gegn veði í jarðeignum, eða húseignum með
lóð í kaup8töðum og verzlunarstöðum, en gegn veði í húseignum því að eins, að. þærséu
vátrygðar í vátryggingarstofnun, er bankastjórnin telur góða og gilda. Eigi má lána, nema
gegn fyrsta veðrétti.
Lánsupphæðin má ekki fara fram úr helmingi af virðingarverði fasteignarinnar og skal verð húsa þeirra, er á jörð eru, því að eins telja með, að
þau séu vátrygð, svo sem fyr er sagt.
8. gr. Eignir þær, er veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða á
þann hátt, er nákvæmar verður tiltekið í reglugjörð fyrir veðdeildina.
í reglugjörðinni
má meðal annars ákveða, að stjórn landsbankans megi nefna til þá menn, er virða skuli
veðin. Ennfremur má ákveða í reglugjörðinni, að þegar bankastjórnin krefst þess, gkuli
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sýslunefndir segja álit sitt um verð fasteigna í sýslufélaginu, svo og að bæjarfógetar og
hreppstjórar fyrir hæfilega póknun, er landshöfðingi ákveður og veðdeildin borgar, hafi
eftirlit með eignum peim, sem í kaupstaðnum eða breppnum eru veðsettar veðdeildinni.
9. gr. Lán pau, er veðdeildin veitir, má hún greiða í bankavaxtabréfum eftir ákvæðisverði peirra, en lánpegi hefir rétt til að heimta, að bankastjórnin annist um að
koma bankavaxtabréfunum í gjaldgenga peninga endurgjaldslaust: en borga skal hann kostnað pann, sem af pví leiðir.
10. gr. Lánum þeim, er veðdeildin veitir, má hún eigi segja npp, meðan lánpegi
gegnir að öllu leyti skyldum peim, sem hann hefir undir gengist.
En ef ákvæðisgjöld
hans verða eigi greidd á réttum gjalddaga, eða ef veðiðgengur svo úr sér, að paðer ei^i
lengur svo tryggjaudi, sem vera skal, eða haldi skuldunautur ekki vátiygðum húseignum, er að veði eru, og talin eru með í matinn fsbr. 7. gr.), eða falli á veðið eftirstöðvar
af sköttum eður afgjöldum, er ganga fyrir kröfu veðdeildarinnar, er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga undir eins án uppsagnar.
11. gr. Skuldunautar veðdeildarinnar sknlu greiða vexti, afborganir og tillög til
að borga kostnað við deildina og til varasjóðs í einu lagi með jafnri upphæð samtals á
hverjum gjalddaga.
Tilkgið til að borga kostnað við deildina og gjaldið til varasjóðs
er V2 af hundraði á ári af upprunalegri upphæð lánsins. og afborgunargjaldið má eigi nema
minna en svo, að lánum sé lokið á 40 árum, pegar veðið er jarðeign, og á 25 árum, pegar veðið er húseign.
A binnm ákveðnu gjalddögum má hver lántakandi án undangenginnar uppsagnar
greiða aukaafborganir af skuld sinni, pó ekki minna en 100 kr. í einu, eða endurborga
hana að öllu levti. Gjald petta má hann greiða með bankavaxtabréfum deildarinnar eftir
ákvæðisverði peirra.
12. gr. Afborgunum peim og endurborgunum, er greiddar eru ípeningum áhverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabréf pau, er veðdeildin hefir gefið út, eftir
hlutkesti, sem notarius publicus hefir umsjón með og fram fer í viðurvist tveggja manna;
annan kveður landshöfðingi til pess, hinn bankastjórnin. þá er hlutkesti hefir fram farið,
skal auglýsa með 9 mánaða fyrirvara númerin á skuldabréfum peim, er upp hafa komið
til innlausnar, og á hverjum gjalddaga pau verði útborguð.
Nánari ákvæði um auglýsingar pessar skal setja í reglugjörð veðdeildarinnar.
Veðdeildin má og á pann hátt og
með peim fyrirvara, er á?ur segir, innleysa bankavaxtabréf í stærri stíl.
13. gr. Handhafar eða eigendur skuldabréfa peirra, er innleysa skal, geta gegn
pví að afhenda pau með vaxtamiðum peim, er peim fylgja, fengið útborgaðan höfuðstól
peiria á ákveðnum gjalddaga, og greiðast engir vextir af höfuðstólnum upp frá pví.
14. gr. Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, rennur í
varasjóð veðdeildarinnar, sé pess ekki vitjað innan 20 ára frá gjalddaga.
Um ógilding
glataðra skuldabréfa og vaxtamiða fer eftir almennum lögum.
15. gr. Skuldabréf pau, er innleyst hafa verið með hlutkesti, eða hafa verið
notuð til að borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal ónýta pau
undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) peirra á pann hátt, að pau með pv
verði ógild, og leggja pau til geymslu í sjóð veðdeildarinnar, og skal svo við lok reikningsársins brenna pau í viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxtamiðum peim, er innleystir
hafa verið pað reikningsár.
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16. gr. Vaxtamiða og bankavaxtabréf, sem komin eru í gjalddaga, skal borga
ót í landsbankannm í Eeykjavík; svo skulu og gjaldheimtumenn landssjóðs taka á mót
peim til borgunar á sköttum og öðrum gjöldum til landssjóðs og innleysa vaxtamiðana
og skuldabréfin, eftir pví sem peir hafa fyrir hendi fé, sem á að boigast í landssjóð.
í reglugjöið veðdeildarinnar skal ákveða, hvar borga skuli út erlendis vaxtamiða
og skuldabréf, sem komin eru í gjalddaga.
17. gr. Pegar lán er komið í gjalddaga (sbr. 10. gr.), hefir veðdeildin heimild til að
látaselja veðið við opinbert uppboð án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms samkvæmt
ákvæðunum í tilskipun um fjárforráð ómyndugra 18. febr. 1847, 10. gr., eða láta leggja
það veðdeildinni út til eignar, ef pörf er á. Veðdeildin parf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal par ekki taka mótmæli skuldunants til greina, nema
pau séu auðsjáanlega á rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neinskonar dómskoti. Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á pví, að skuldin sé
rétt og komin í gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu
pví, er bann befir skaðast á uppboðinu og öllum málskostnaði að skaðlauau.
Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fram fara á skrifstofu uppboðsbaldaia.
18. gr. Fé ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, par á meðal viðlagasjóðs, má verja til pess að kaupa skuldabréf veðdeildarinnar, en pó eigi hærra verði
en ákvæðisverði peirra, eða séu skuldabréfin verðlögð í kauphöllinni í Kaupmannahöfn, pá eigi hærra verði en síðasta verðlag á peim par, er menn vita um í Reykjavík.
19. gr. Veðdeildinni skal stjórnað af stjórn landsbankans. J>egar veðdeildin er
stofnuð, skal póknun sú, sem gæzlustjórar bankans fá árlega, hækka upp í 750 kr. til
hvors. Fyrir endurskoðun á reikningum veðdeildarinnar og til skrifstofuhalds má verja alt
að 2500 kr. á ári, eftir pví sem nánar verður ákveðið í reglugjörð veðdeildarinnar.
Kostnað við að setja veðdeildina á fót og hækkunina á launum gæzlustjóra greiðir landsbankinn.
20. gr. Ákvæði pau, er sett eru í lögum 18. sept. 1885 um stofnun landsbanka,
13. i4. 18.—24. og 26.—29. og 30. g'., 1. lið, um hlunnindi fyrir bankann, stjórn hans
og reikningsskil, skulu einnig gilda um veðdeildina, stjórn hennar og reikningsskil.
21. gr. Reglugjörð veðdeildarinnar skal staðfest af táðgjafanum fyiir ísland og
auglýst i A-deild Stjórnartíðindanna.
Nd.
338. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþ. við 2. umr.).
Frá Þórði J. Thoroddsen, Guðl. Guðmundssyni, Kl. Jónssyni, Jens Pálssyni,
Pétri Jónssyn, Einari Jónssyni.
Nýr liður:
Við 12. gr. B. Styrkur til Kjósar- og Gullbringusýslu til að gjöra veg frá Reykjavíkurlandi suður, gegn því að sýslusjóður leggi fram jafnmikla upphæð, alt að 10,000 kr.
Nd.
339. Breytingartillðgur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901. (Eins og það var samþ. við 2. umr.).
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FrA Þórði J. Thoroddsen, Þorl. Guðmundssyni, Guðl. Guðmundssyni, Kl. Jónssyni,
Jens Pálssyni, Einari Jónssyni.
Við 13. gr. C. Á eftir 13. lið komi nýr liður:
Styrkur til kaupm. Björns Kristjánssonar til að koma á fót tigulsteinsverksmiðju................................................ 2500 kr. (fyrra árið).
Styrkurinn útborgast þegar ofn cr bygður, er brenna má i 5000
steina í einu, þerrihús er reist og eltigutuvélar uppkomnar, enda
skuldbindi styrkþiggjandi sig til að reyna leir og leiðbeiha ókeypis í leirbrenslu næstu 3 ár þeim mönnum, er hlutaðeigandi
hreppsnefnd æskir.
"
Við 18. gr. (uæst síðustu málsgrein). I stað »5000 kr.« korai: 2500 kr.

Ed.
340. Nefndarálit
i roálinu: Frumvarp til laga um aðflutningsgjald at kynjalyfum.
Frv. þessu var visað til nefndarinnar, sem kosin var til að íhuga fr.y.
til laga um aðflutningsgjald af tóbaki.
Nefndin hefir skifst i tvent i máli þessu. Meiri hlutinn (Jón Jónsson og
Þorleifur Jónsson) telur rétt að leggja aðflutningsgjald á kynjalyf.
Þau geta
engan veginn talist nein nauðsynjavara, heldur þvert á móti mikil óþarfavara,
en fyrir skrum það og lof, sem úbreitt er um þau, leiðist almenpingur til að
kaupa mikið af þeini.
Má svo að orði kveða, að öllutn þeim peningum, sem
lyrir þau eru látin, sé sem á glæ kastað. Ef þau væru tolluð, má ætla að það
yrði til að draga úr kaupuni á þeim, og auk þess niundi landssjóður hafa nokkrar tekjur af aðflutningsgjaldinu.

En við teljum rétt, að leggja einnig aðflutningsgjald á allar bitterteg
undir því að bæði eru sumar þeirra kynjalvf, og þær bittertegundir, sem ei u
það ekki, ætti að tolla engu síður en áfenga drvkki.
Okkur virðist eigi heppilegt að héraðslæknir skeri úr ágreiningi um,
hvort eitthvert lyf eða hlutur sé kynjalyf eða ekki af þvi að einu béraðslæknir getur skorið öðru vísi úr því en annar, og einu héraðslæknir álitið það
kynjalyf, en annar teldi það ekki; gæti því komið fyrir, að eitthvert iyf yrði
tolllaust á einum stað, en tollað á öðrum.
Við teljum því réttast að fela landlækninum og 2 kennendurn læknaskólans að skera úr þessu.
Við leggjum því til, að frv. verði samþykt ineð þessum breytingujp:
1. Við 1. gr. Fyrir: «Af kynjalyíum alls konar« komi:
Af alls konar kynjalyfjum og öllum bittertegundum (Bitter Essents, Bitter-Likör, Elixir
o. fl.).
2. — 1. — Fyrir: Af fljótandi kynjalyfum* komi:
Af bitterum og fljótandi
kynjalyfjum.
3 — 3. — Fyrir: »héraðslæknir sá — landlæknis« komi: skjóta þeim ágréiningi undir úrskurð landlæknis og tveggja kennenda við Íækná-
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skólann, og ber að greiða gjaldið af því, sem að samhuga áliti
þeirra er kynjalyf.
Effi deild alþingis, 5. ág. 1899.
Þorleifur Jónsson,
Jón Jónsson.
skrifari og framsögumaður.

Eg hefl ekki getað orðið samdóma k. háttv. meðnefndarmönnum mínum
um þetta frumvarp; jafnvel þó breytingar þær, sem þeir leggja til að gjöra á
því, verði samþyktar, álít eg það ekki svo úr garði gjört, að það ætti að verða
að lögum
Meðnefndarmenn minir byggja á því, að öll kynjalyf (arcana) séu
gagnslaus eða skaðleg.
Væri þetta alveg vlst og sannað, þá væri sjálfsagt
réttast að banna allan innflutning þeirra inn i landið, en ekki gjöra þau dýrari
fyrir sjúklinga, sem í neyð sinni grípa til þess að reyna þessi lyf, og mundu
kaupa þau eins fyrir það, þó þau yrðu talsvert dýrari, ef þeir vænta sér heilsubótar af þeim.
Til þess fullkomlega að lagfæra þetta frumvarp, þyrftí að telja upp í
því þau kynjalyf, sem gagnslaus eru eða skaðleg að áliti þeirra raanna, sem
eru bærir um að dæma um það, og banna innflutning þeirra eða hindra hann
með afarháu aðflutningsgjaldi. Þá féllu burt ákvæðin í 2. málsgrein 1 greinar,
sem virðast heldur flókin og torveld að fara eftir í tramkvæmdinni.
Eg verð því að leggja til, að svo framarlega h. háttv. deild Vill sinna
þessu máli, þá sé nú að þessu sinni að eins lagður tollur á bittertegundir, sem
hingað til hafa verið undanþegnar tolli (sbr. ráðgjafabréf 21. ág. 1886), jafnvel
þó þær innihaldi vínanda.
Breytingaitillögur f þá átt komu fram í h. Nd. og
hefl eg leyft mér að taka þær upp.
Eg legg því til að frv. verði samþykt með þessum breytingum:
1. gr. orðist svo: Af öllum bittertegundurn (bitter-essents, bitter likör, elixir o.
fl.) skal greiða i toll 50 a. af hverjum pela eða minni (látum. Eftir saroa
hlutfalli skal greiða toll, sé drykkjarvaran aðflutt í stærri ílátum. Hlutur
úr pela skal talinn sem heill peli.
2. gr. falli buit.
3. — falli burt.
4. — falli burt.
í 5. gr.: í stað: »1. nóvbr. 1899* koroi: 1. janúar 1900.
Fyrirsögnin orðist svo:
Frumv. til laga um viðauka við lög 7. nóv.
1879 um breyting á lögum um gjald á brennivíni og öðrura áfengum drykkjum
11. febr. 1876 og tilsk. 26. febr. 1872.
Efri deild alþingis 7. ág. 1899.
Sigurður Jensson.
Nd.
341. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við
2. umr. í Nd.).
Frá laudbúnaðarnefndinni.
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Við 10. gr. C. 4. c. Athugasemdin falli burt, en í hennar stað korai nýr
töluliður:
5. Til kenslu í mjólkurmeðferð . . . 2000 — 2000.
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands, með þvi skilyrði, að félagið útvegi mann frá Danmörku, er hafi fullkomna kunnáttu og
góða æfingu í mjólkurmeðferð samkvæmt því, sem gerist á góðum
mjólkursamlagsbúum i Danmörku. Maður þessi sé ráðinn til 2 eða
4 ára, til þess að kenna á góðu mjólkurbúi á landinu, helzt á
Hvanneyrarskóla, tilbúning 03ta og smjörs með þeim áhöldum og
aðferðum, sem hægt er að koma við á hinum stærri sveitabúum
hér á landi, og fari kenslan fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.
Við athugasemd um lánveitiugar til jarðabóta á 7. tölulið.
Fyrir 2ó0 kr. korai 200 kr.

Nd.
342. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Flutningsmenn: Jón Jónsson, þm. Eyf., Tryggvi Gunnarsson, Guðjón Guðlaugss.,
Jón Jensson, Jón Jónsson, þm. A.-Sk., Þórður Thoroddsen.
Við 13. gr. C. Eftir 33. nýr liður:
Til Halldórs Lárussonar til að fullkomna sig i hraðritun og til að
kenna hana 400 kr. (hvort árið).

Nd.
343. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900—1901. Frá Pétri Jónssyni, Ólafi Briem,
Birni Sigfússyni, Kl. Jónssyni, Einari Jónssyni, Guðjóni Guðlaugssyni.
1. Við 11. gr.
tölul. 12. liðuiinn falli burt.
2. — 12. — C. — 3. liðurinn falli burt.
2.
—13. -- C. — 17. liðurinn falli burt.
4. — 13. — C. — 21. fyrir: »1000—1000«
komi: »800—800«
5. — 13. — C. — 21. á eftii þessum lið komi nýr liður:
Til bindindisfélagasameiningar Norðurlands 200—200
6. — 13. — C. — 26. veitingin siðara árið falli burt.
7. — 13. — C. — 30. liðurinn falli burt.
8. — 13. — C. — 31. liðurinn falli burt.
9. — 13. — C. — 32. liðurinn falli burt.
10. — 18. — næst siðasta málsgrein falli burt.

Nd.
344. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
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(Eins og það var samþvkt við 2. umr. í Nd.).
Frá landshöfðingja.
Við 13. gr. C. 27. Liðurinu falli burt.
-

-í

Nd.
345. Breytingartillðgur
yið frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900—1901 (eins og það var samþykt við 2.
umr. i Nd.).
Frá Jens Pálssyni, Þórði Thoroddsen, Einari Jónssyni,
Pétri Jónssyni, Kl. Jónssyni, Jóni Þórarinssyni.
1. Við 12. gr. B. nýr liður:
Styrkur til Dalasýslu til brúargjörðar á Laxá i Laxárdal, þriðjungur kostnaðar, ait að 1700 kr.
2. Við ló. gr :
Á eftir málsgrein þeirri, er heimilar 90,000 kr. lán til Reykjavíkur til hafskipabryggju, komi svo hljóðandi málsgrein:
Úr viðlagasjóði má veita Dalasýslu alt að 5000 króna lán til
vega og brúargjörðar í sýslunuL
Lánið ávaxtist með 4°/o og
endurborgist á 28 árum.

Nd.
346. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901. Flutningsm.: Tryggvi Gunnarsson, Pétur Jónsson, Guðjón Guðlaugsson, JónJónsson, þm. A.-Skaftf., JónJensson,
Jón Jónsson, þm. Eyf.
Við 12. gr. B. 1. Fyrir stafl. a. og b. komi:
Til verkfræðings frá útlöndum, sem landsstjórnin útvegar, að
meðtöldum ferðakostnaði, alt að 5000.
Til vara: 12. gr. B. 1. liðurinn falli burt.

Nd.
347. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900—1901.
Frá Guðl. Guðinundssyni, Jóni Jónssyni, þm. A.-Sk., Jóni Jenssyni,
Birni Sigfússyni, Halldóri Daníelssyni, Sk. Thoroddsen.
Við 3. gr. 1. ath.
Orðin: >svo og til verðlauna — jarðabótum á þeim< falli burt.
Nd.
348. Breytingartillaga
við fruravarp til laga ura verzlun og veitingar áfengra drykkja á íslandi (þingskj. 139.)
Frá Birni Sigfússyni og Pétri Jónssyni.
Við 7. gr. síðustu málsgrein. Á eftir orðunUm »5 ár í senn« komi: »og gildir
að eins fyrir einn sölustað«.

þingskjal 349—350
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Nd.
349. Breytingartillaga
við frumvarp til laga utn stoínun veðdeildar í landsbankanum i Reykjavik (154).
Frá Sighv. Árnasyni, Birni Sigfússyni, Þórði Guðmundssyni,
Við 7. gr.

Ed.

Guðjóni Guðlaugssyni, Sigurði Gunnarssyni, Þorl. Guðmundssyni.
Á eftir órðunum »af virðingarverði fasteignarinnar*
bætist inn i: eða húseignarinnar.

350. Framhaldsnefndarálit
i málinu um stofnun landsspitala í Reykjavik.
Eftir að þriggja manna nefndin, sem hin háttv. Ed. kaus til að ihuga
frumv. þetta, hafði lokið störfum sinum og gefið upp álit sitt um málið h. 28. f.
m. (þingskj. 244), hefir komið fram atvik í málinu, er leiddi til þess, að nefndin
tók það aftur til ihugunar, eftir að hin háttv. deild hafði bætt 2 nefndarmönnum
við, eftir tillögu nefndarinnar.
Vér leyfum oss nú að gefa svolátandi framhaldsálit um málið.
Þegar farið var að hreyfa þessu máli á þinginu, tók bæarstjórn Reykjavíkur til íhugunar, á hvern hátt hún gæti flýtt fyrir framgangi þess og styrkt
hina fyrirhuguðu spitalabyggingu, og hefir hún á fundi 3. þ. m. samþykt, að
Reykjavikurbær leggi til landsspítalastofnunar í Reykjavik 10,000 kr., ef stofnun
spitalans verður samþykt á þessu þingi, og auk þess spitalastofnun þá, sem
nú er hér. Þetta siðasta hefír og hin núverandi spítalastjórn i Reykjavik samþykt af sinni hálfu.
Með tilliti til þessa og með skfrskotun til nefndarálits (þingskj. 244; hefir nefndin komist að þeirri niðurstöðu, að lækka megi upphæðina i 1. gr. »50,000
kr. úr landssjóði«, ofan i «40,000 kr.«
Auk þess vill nefndin í 1. gr. geta um
tillag Reykjavikurkaupstaðar. Svo er nú og i 2. gr. frumv. ákveðið nákvæmar
um það, hvernig ráðstafa skuli hinum fyrirhuguðu fátækrarúmum. Jafnframt og
vér því leggjum það til, að frumv. verði samþykt með nokkurum breytingum,
setjum vér hér breytingartillögur vorar, sem eiga að koma i staðinn fyrirbreytingartillögur á þingskj. 244.
1. Fyrir 1. gr. komi svo hljóðandi grein:
1 Reykjavik skal stofna landsspitala, sem hafi eigi færri sjúkrarúm en
24. Til byggingar spitalans má verja úr landssjóði 40,000 kr. og tillagi frá
Reykjavíkur kaupstað 10,000 kr. Til útbúnaðar spítalans má verja úr landssjóði alt að 10,000 kr. Hin núverandi spitalaeign í Reykjavik, hús, lóð og áhöld
legst einnig til landsspítalans og skal henni ráðstafað á þann hátt, sem landsstjórnin nánar ákveður.
2. Fyrir aðra grein korai svohljóðandi grein:
Reykjavikur bær og hvert amt landsins skal hafa rétt til hvert um
sig að fá ókeypis aðhjúkrun alla og læknishjálp á sjúklingum, er legið geta i
3 sjúkrarúmum á spitala þessum á ári hverju. Sjúkrarúm þessi skulu veitt t&56
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tækum sjúklingum, sem ekki eru á sveit, en sanna fátækt sina með vottorðum,
er sjúkrahússtjórnin nánar kveður á um.
3. Við 4. gr.
Fyrir »endurskoðari reikninga« korai: »gjaldkeri«.
Fyrir »ráðsmaður fær 1000 kr.« komi: »ráðsmaður íær 600 kr.«
Fyrir »endurskoðari 200 kr. á ári« komi: »gialdkeri 200 kr. á ári«.
Fyrir »600 kr. á ári auk húsnæðis* komi: »600 kr. á ári auk húsnæðis
og fæðis«.
4. Við 5. gr.
Fyrir »alt að 2000 kr.« komi: »alt að 1200 kr.«
Efri deild alþingis 7. ágúst 1899.
J. Jónasen.
Kristján Jónsson.
formaður og framsögumaður.
skritari.
Sigurður Stefánsson.
Sigurður Jensson.
J. Havsteen.
Fylgiskj. nr. 1.
Hér með lýsum vér yfir því, að verði landsspitali reistur hér 1 Reykjavík, er hin núverandi spitalastjórn fús á að afhenda landssjóði spitalaeignina
ókeypis og skilyrðislaust.
Stjórn Reykjavikur-spítala 4. ágúst 1899.
J. Jónassen.
M. Stephensen.
Hallgr. Sveinsson.
Fylgiskj. nr. 2.
Ar 1899 fimtudaginn 3. ágústmánaðar var bæarstjórnarfundur haldinn og
kom þá fram uppástunga um, að Reykjavikurbær leggi til landsspítalabyggingar hér í Reykjavik, ef hún verði samþykt á þessu alþingi, 10,000 kr., auk þess
sem spítalastofnunin, sem nú er, yrði lögð til fyrir bæarins hönd. Uppástungan samþykt með öllum atkvæðum.
Rétta útskrift staðfestir
Halldór Danielsson.

Nd.
351. Breytingartillaga
við frumv. tll fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá fjárlaganefndinni.
Við 13. gr. C. 9. a.
Orðist svo:
9. Til fornleifafélagsins:
a. til útgáfu árbókar . . 300
Útborgist o. s. frv.

Nd.

352. Breytingartillaga

við breytingartillögu (322) við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.

þingskjal 352—354
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Flutningsraaður: Tryggvi Gunnarsson.
12. gr. D. við athugaseradina:
í staðin fyrir 60,000 kr.
komi: 75,000 —

353. Viðaukatillaga
við tillögu til þingsálvktunar um strandterðir. .
Frá Kl. Jónssyni.
Aftan við tillöguna á þingskj. 308 bætist:
Enn fremur er skorað á landsstjórnina, að sjá svo um, að strandferðabátur sá, er fer vestur og norður ura land, komi jafnan í báðum leiðum við í
Hrisey og á Ólafsfirði í Eyjafjarðarsýslu.

Ed.
354. Frumvarp
til laga nm greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausamannsgjalds til prests og ljóstolls
og lausamannsgjalds til kirkju (eins og það var samþykt við 2. umr. í Ed.).
1. gr. Dagsverk skal vinna hjá presti um túnaslátt, en hann fæðir gjaldanda.
Ef gjaldjndi ekki vinnur dagsverkið, skal hann greiða presti það eftir verðlagsskrá þeirri,
er gildif á gjalddaga. Dagsverk eiga að vinna eða greiða: bændur allir, tinndi þeir ekki
full 5 hndr. lausafjár, húsmenn, þurrabúðarmenn, kaupstaðarborgarar og allir þeir, karlar
og konur, sem eiga heimili forstöðu að veita, séu þeir ekki í skiftitínnd; enn fremur
lausamenn og lansakonur, sem ekki eru í skiftitíund, og eins þó þeir tíundi ekkert, einhleypir húsmenn og húskonnr og vinnuhjú, ef þau tíunda 60 ál.
2. gr. Offur skal greiða hver húsbóndi eða sjálfstæður maður einhleypur, sem á
20 hndr. í fasteign (eftir gildandi jarðamati) eða í lansafé eða í hvorutveggja tilsamans;
ennfremur hver húseigandi í kaupstöðum og verzlunarstöðum, ef húseign þeirra er að
minsta kosti virt á 3000 kr., er eigi notuð við ábúð á jörð þeirri, er metin sé til dýrleika; konunglegir embættismenn og sýslunarmenn, er landshöfðingi skipar, er hafi að
minsta kosti 500 kr. að lannum, enn fremnr kaupmenn, lyfsalar, bakarar, verzlunarstjórar
og verzlunarþjónar, er einnig hafi að minsta kosti 500 kr. að lannum.
Offrið er að
minsta kosti 4 kr. og gjalddagi á því 14. maí ár hvert.
3. gr. Hver sá, sem hefir til afnota jörð eða jarðarhluta, sem metin er til dýrleika, skal fóðra lamb fyrir prestinn; sömnleiðis hver sá, sem hefrr grasnytjar af slægjulandi, er hann sjálfur á eða leigir, ef það gefur af sér að minsta kosti kýrfóður.
Sé
lambið ekki fóðrað, skal lambsfóðrið goldið eftir verðlagsskrá og er gjalddagi á því 10.
mai ár hvert.
Nú hefir maður tvær eða fleiri heilar jarðir til ábúðar eða afnota, og skal hann
þá fóðrajafnmörg lömb og ábúðarjarðir hans eru.
4. gr. Lausamenn og Iausakonur greiða presti 50 aura gjald á ári, hvort sem
þeir eiga að greiða dagsveik eða ekki. Ojalddagi á þessu gjaldi er 14. mai ár hvert.
5. gr. Heilan ljóstoll til kirkju gjaldi búandi hver eða húsráðandi, sem heldur
56*
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hjó, hvort sem hann er barl, bvæntur eða óbvæntur, eða bona, gift eða ógift.
Hólfan
ljóstoll til birbju gjaldi húsráðendur og húsmenn hjúalnusir og ennfremur einhleyph
menn og vinnuhjú, sem tíunda 60 ál. eða meira. Hjú teljast börn yfir 16 ára aldur,
sem vinna hjá foreldrum sínum.
6. gr. Lausamenn og lausabonur greiði til birbju 50 aura á ári.
7. gr. Gjalddagi á gjöldum þeim, er talin eru í 5. og 6. gr., er 31. desbr. ár hvert.
8. gr. Ábvæði þau í eldri lögum, er boma í bága við lög þessi, eru numin
úr gildi.
Ed.
355. Prumvarp
til laga um stofnun Ræbtunarsjóðs íslands (eins og það var samþybt við 2. umr. í Ed.).
1. gr. Af andvirði seldra þjóðjarða skal stofna sjóð, er nefnist Ræktunarsjóður
íslands.
2. gr. Stofnfé sjóðsins er andvirði þjóðjarða þeirra, er seldar hafa verið frá árslobum
1883 til ársloba 1898, bæði það, sem greitt hefir verið í viðlagasjóð, og það, sem stendur
óborgað hjá baupendum jarðanna. Sá hluti, er runnið hefir í viðlagasjóð, skal út lagður
í skuldabréfum sveitarfélaga fyrir jarðabótalánum, að því leyti sem þau hrökkva.
í sjóð þenna sbal og renna andvirði þjóðjarða þeirra, er síðar verða seldar.
3. gr. Tilgangur sjóðsins er að efla ræbtun landsins. Stofnféð má aldrei skerða,
en því sbal varið til lánveitinga til jarðabóta og annara framkvæmda, er að jarðræbt lúta.
Vöxtunum má verja til verðlauna fyrir frábæran dugnað í jarðabótum, að því leyti sem
þeim er eigi varið til að auba stofnfé sjóðsins.
4. gr. Landsstjórnin 'aefir á hendi stjórn sjóðsins og aemur sbipulagssbrá fyrir
hann og reglugjörð um lánveitingar og úthlutun verðlauna.
Sbipulagssbráin sbal staðfest af bonungi.
Leita sbal álits Búnaðarfélags Islands um lánveitingar og verðlaunaveitingar þær,
er ræðir um í 3. gr.
Ed.
til laga um breyting á 1. gr.
Flutningsm.:
Laun bæarfógetans í
greiðast úr landssjóði.
Lög þessi öðlast gildi

356. Frumvarp
í lögura 8. maí 1894 um bæarstjórn á Seyðisflrði.
Guttormur Vigfússon,' Jón Jónsson.
Seyðisfjarðarkaupstað skulu vera 500 krónur, er
1. jan. 1900.

Nd.
357. Viðaukatillaga
við tillögu til þingsályktunar um strandferðir.
Frá Tryggva Gunnarssyni, Þorláki Guðrnundssyni og Þórði Guðmundssyni,
Aftan við tillöguna á þingskj. 308. bætist:
Enn fremur er skorað á landsstjórnina, að sjá svo um, að straadferðabátur sá, sem fer austur ura land, komi við á Stokkseyri og Eyrarbakka minst
þrisvar á ári.
Nd.
358. Breytingartillðgur
við breytingartillögu á þingskj. 296.
Frá Kl. Jónssyni.
1. Við breyt.till. nr. 7. Fyrir 500 kr. komi: 300 kr.
2. —------ — 8. Fyrir 500 kr. komi: 300 kr.
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lá.
359. JTrumvarp
til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og þ»ð var samþykt vlð 3. »mr. í neííri deild.).
1. kafli.
1. g*.
Á árunum 1900 og 1901 telst svo til, að tekjur íslands verðl 1,399,900 kr., og er
það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.
2. gr.
Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 1,126,000 kr.
1. Skattur á ábúð og afnotum jarða, og á lausafó:
a) á ábúð og ofnotum jartfo ....................................
b) á lausafó....................................................................
2. húsaskattur.....................................................................
3. tekjuskattui....................................................................
4. aukatekjur.......................................................................
5. erfðafjárskattur.............................................................
6. vitagjald .....................................................................
7. gjöld fyrir leyfrébréf....................................................
Fyrir konunglega staðfesting á kaupmála milli
hjóna greiðist ekkert gjald.
8. útflutniugsgjald af fiski og lysi m. m., að frádregnum 2°/0 i innheimtulaun....................................
9. aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frádreguum 2°/0 í rnnheimtulaun ............................................
10. aðflutnmgsgjald af tóbaki, að foádregnum 2°/0 í
innheimtulaun ............................................................
11. aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum
2°/0 í innheimtulaun....................................................
12. tekjur af póstferðum....................................... .............
13. óvissar tekjur ............................................ *..............
samtals...

1900
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

1901
kr.
17/100
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

alls
kr.
34,000
50,000
12,000
27,000
60,000
4,000
18,000
4,000

46,000

46,000

92,000

125,000

125,000

250,000

70,000

70,000

140,000

180,000
35,000
2,500
563,000

180,000
35,000
2,500
563,000

360,000
70.00G
5,000
1,126,000

3. gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 50,200 kr.:
1900
1. Afgjald af jarðeignum Iandssjóðs, alls 32,000 kr.
kr.
að frádregnum umboðslaunum,
prestmötu o. fl., alls................................
9,000 —
23,000

1901
kr.

alls
kr.

23,000

46,000

100
2,000

200
4,000
50,200

Heimilt er stjórniniri, án þess að bækka þurfi jarftarafgjöldin, að verja alt að helmingi afgjalda í
hverju umboði um sig til þess að láta gera umbætor og breytingar á leiguhúsum þjóðjarða.
Styrkurinn til húaabóta sé hundin því skilytði, að
leiguliðinn leggi fram l rainsta lagi
kostnaðarins.
2. Tekjur af kirkjum .....................................................
3, Tekjur af silfurhergsnámunum í Helgustaðafjalli
samtaís...

10«
2,000
25,100

25,100
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4. gr.
Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 94,000 kr.
1900
M

M

oo

<
=
>
-

C*

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðsins ........................
Uppí lán verður borgað:
á árinu 1900 38,673 kr. 66 a.
- — 1901 39,058 — 37 -77,732 kr. 03 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans...............
samtals...

5,000
47,000

42,000

all8
kr.
84,000

5,000
47,000

10,000
94,000

1901
kr.

alls
kr.

1901
kr.

5. gr.
Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:
1900
kr.
1. Það, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt lögum 27. febr. 1880 .........................................................
2. Endurgjald skyndilána til embættismanna...............
3. Endurborganir á öðrum fvrirframgreiðslum ...........
samtals...

2,000
600
2,000
4,600

2,000
600
2,000
4,600

4,000
1,200
4,000
9,200

6. gr.
Tillag úr ríkisajóðnum verður talið 120,500 kr.:

Fast tillag.............................
Aukatillag ... ........................
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

60,000
500
60,500

60,000
»
60,000

alls
kr.
120,000
500
120,500

2. kafli.
Útgjöld.
7. gr.
A árunum 1900 og 1901 veitast til útgjalda 1,530,872 kr. 75 a. samkvæmt þeim
gjaldagreinum, aem nákvæmar er skýrt frá í 8.—16. gr.
8. gr.
Gjöld til hinnar æðstu stjóruar innanlands og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi eru taliu fyrir árið 1900: 12,400 kr., og árið 1901: 14,400 kr., samtals: 26,800 kr.
9. grTil kostnaðar við alþingi veitast. 38,000 kr.
inganna 1,600 kr., alls 39,600 kr.

Til kostnaðar við yfirskoðun landsreikn-

10. gr.
Til útgjalda við umboðsRtjórniua, gjaldheimtur og reikningamál, svo og við dómgæzluna. og lögreglustjórnina o, fl. veitast 357,486 kr. 67 a.
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A. •
Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. laun embættismanna.................................................
2. endurgjald fyrir skrifstofukostnað o. fl.................
3. hin umboðslega endurskoSun:
a. laun endurskoðanda............................ 2,500 kr.
b. viSbót fyrir hinn núverandi endurskoSanda...............
500 —
c. skrifstofukostnaður.............................. 300 —
d. handa föstum aSstoSarmanni, er landshöfSingi skipar.................................... 1,000 —

341
1900.
kr.
18,066 67
4,200

4,300

1901.
kr.
18,100
4,200

4,300

26,566 67

26,600

68,100
8,000
1,400

68,100
8,000
1,400

5,400

4,100

82,900

81,600

alls.
kr. a.
36,166 67
8,400

8,600
83,160 67

B.
Dómgæzla og lögraglustjórn:
1. laun:
a. til dómara og s/slumanna....................................
b. til hreppstjóra..........................................................
2. ritfé handa hæarfógetanum í Reykjavík.................
3. til hegningarhússins og fangelsanna:
laun umsjónarmanns1900.
1901.
ins................................
1,000 kr.
1,000 kr.
viSbót viS laun núver200 —
200 —
andi umsjónarmanns
þóknun handa dómkirkjuprestinum.........
100 —
100 —
þókuun handa lækni..
60 —
60 —
viSurværi handa föngum, 42 a. á dag........
1,225 —
1,225 —
3 skamtar af miSdegismat handa fangaverði
230 —
23ð —
21 e..............................
30 —
þvottur.........................
30 —
til eldiviSar og ljósa...
520 —
520 —
útgjöld viS húsiS sjálft
og áhöld......................
400 —
400 —
bil þess aS útvega verkefni................................
500 —
500 —
150 —
ýmisleg útgjöld..........
150 —
arSur af veirkum talinn
kostnaSur viS viShald
fangelsanna.................

4,415 kr.
615 —

4,415 kr.
615 —

3,800 kr.

3,800 —

1,600 —

300 —
Flyt...

53,166 67
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Fluttar...

1900.

1901.

kr.
82,900

kr.
81,600

5,250

5,250

88,150

86,850

alls.
kr.
a.
33,166 67

4. Önnur útgjöld:
a. þóknun handa tveimur settum málaflutningsmönnum við yfirréttinn.......... 1,600
kr.
b. laun sendiboSans viB yfirróttinn ...
50 —
c. til eldiviðar í yfirréttarstofunum ......
5ð —
d. til viðhalds á yfirréttarstofunumo. fl.
50 —
e. kostnaður við sakamál og lögregluraál 3,000 —
f. kostnaSur við gjafsóknarmál ...........
300 —
g. til að gefa út dómasafn, alt aS 15 kr.
fyrir hverja örk....................................
150 —
h. útgjöld við sáttamál............................
50 —

175,000
C.
Ýmisleg útgjöld:
1

til þess að gefa út stjórnartíðindi og landshagsskýrslur:
a. þóknun fyrir útgáfu tíðindauna m. fl. 450 kr.
b. til pappírs og prentuuar B-deildar
stjórnartíðindanna (30 arkir) og landshagsskýrslna (30 arkir), 43 kr. örkin 2,580 —
c. til kostnaðar við sending með póstum 450 —
d. þóknun fyrir að semja landshagsskýrslur með prófarkalestri, alt aS
40 kr. fyrir örkina............................ 1,200 —

2. endurgjald handa embættismönnum fyrir burðarareyri undir emhættisbréf
....................................
3. brunabóta- og sótaragjald fyrír opinberar byggingar.............................................................................
4 styrkur til eflingar búnaSi:
a. til búnaðarskóla:
1. til skólans í Ólafadal.................. 2,500 kr.
2. til skólans á Hólum ................... 2,500 —
3. til skólans á Eiðum ................... 2,500 —
4. til skólans á Hvanneyri ........... 2,500 —
b. til búnaðarfólaga................................
c. til búnaðarfólags íslands
...........

4)680

4,680

2,500

2,500

900

900

38,000

38,000

46,080

46,080

10,000 kr.
20,000 —
8,000 —
Flyt...

228,166 67
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Fluttar...
5. til kenslu í mjólkurmeSferð.......................................
Styrkur þeasi veitist Búnaðarfélagi íslands með því
skilyrði, að félagið útvegi mann frá Danmörku,
er hafi fullkomna kunnáttu og góða æfingu í
mjólkurmeðferð samkvæmt því, sem gerist á góðum
mjólkursamlagsbúum í Danmörku.
Maður þessi
sé ráðinn til 2 eða 4 ára, til þess að kenna á góðu
mjólkurbúi í landinu, helzt á Hvanneyrarskóla,
tilbúning osta og smjörs með þeim áhöldum og
aðferðum, sem hægt er að koma við á hinum
stærri sveitabúum hér á landi, og fari kenslan
fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.
6. Til gróðrartilrauna ....................................................
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands, með
því skilyrði, að félagið komi á fót gróðrartilraunastöð í grend við Reykjavík, og ráði mann til að
standa fyrir tilraunum og annast þær að öllu
leyti.
7. Styrkur til útgáfu búnaðarrits 20 kr. fyrir örkina
8. a. Laun handa tveim dýralæknum..........................
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í
Beykjavík .............................................................
9. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu.................................

449
1900.

1901.

alls.

kr.
46,080
2,000

kr.
46,080
2,000

kr.
a.
228,166 67

3,000

2,000

240
2,400

240
2,400

400

400

300

300

54,420

53,420

10. Til vita:

a. til umsjónarmanns við vitana við Faxa- kr.
300
flóa.........................................
100
b. til eftirlitsferða ...................
til vitans á Reykjanesi:
1. til launa vitamannsins........ ..1,200
2. fyrir olíu.............................. .. 200
3. fyrir lampakveiki o. fl........... .. 150
4. fyrir steinkol............................ 160
5. flutningskostnaður................ .. 250
6. til viðhalds á húsum og áhölduiu................................. .. 300
30
7. eftirgjald eftir lóðina ...
8. til að byggja geymsluhús fyrir
300
olíu og fl. 1900....................
2,590
d. til vita á Skagatá:
1. til vitamanns
....................

400

Flyt

400

2,990

228,166 67
67
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450

1900.
Fluttar 400
2. fyrir olíu
............................ 150
3. — lampakveiki o. fl,
... 100
4. til viðhalds á hiisi og áhöldum............................................ 200
5. steinkol ............................
100
6. flutuingskostnaður..................
75
7. eftirgjald fyrir lóðina.............
10

2,990

j

kr.
54,420

1901.

alls.

kr.
53,420

kr.
a.
228,166 67

j 035

e. til
1.
2.
3.
4.

f.

vita við Gróttu:
til vitamanns.......................... 400
fyrir olíu.................................. 125
— lampakveiki o. fl........... 100
til viðhalds á húsi og áhöldum............................................ 160
5. steinkol....................................
60
6. flutningskostnaður................
40

ggð

til árlegra útgjalda við vita á Dalatanga við Seyðisfjörð...........................

500

þar af 300 kr. til að gæta vitans
og þeyta þokulúður, þegar þörf er á.
g. til tveggja vita við leiðina inn á
Hafnarfjörð, og má þá útvega tvo
spegla til þeirra í skiftum fyrir tvo
spegla, er áður voru notaðir í Reykjanesvitanum.
1.
2.
3.
4.
5.

til vitagerðariunar 1900 ...... 2,000
til vitamanns, hvort árið...... 400
til að kaupa olíu.................. 175
til annarar neyzluvöru........ 150
til viðhalds á húsum og áhöldum....................................
80
6. til flutningskostnaðar .. ...
50
2,855

h. styrkur til vörðuvitans á Gerðatanga
i. Styrkur til ljóskers á Skipaskaga ...
veitist með því skilyrði, að um tendrun
á ljóskerinu fari eftir auglýsingu
laudshöfðingja 31. maí 1894.

50
75

8,390
Flyt...

62,810

i
í

6,090
59,510

228,166 67
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Fluttar...
7. Til uýrra þríhyrninga- og strandmælinga á suðvesturhlið Reykjaness fyrir 1900 ...........................
8. Til kostnaðar við eftirlitsferðir embættismanna, að
því leyti sem hanu greiðist úr landssjóði .............

451
1900.

1901.

alls.

kr.
62,810

kr.
59,510

kr.
a.
228,166 67

5,000
1,000

1,000

68,810

60,510

129,320
357,486 67

Samtals...
11- grTil útgjalda við læknaskipunina veitast 196,960 kr. 08 a.

1. Laun.............................................................................

1900.

1901.

alls.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
a.
80,380

2. Styrkur til 16 aukalækna:
a. til læknis í Dalasýslu og Bæjarhreppi í Strandasýslu;
b. til læknis á Seyðisfirði ásamt með Mjóafirði,
Loðmundarfirði og Borgarfirði;
c. til læknis á Skipaskaga á Akranesi með 4
syðstu hreppum Borgarfjarðarsýslu;
d. til læknis í Dyrhólahreppi og Eystri- og VestriEyjafjallahreppum;
e. til læknis í Dýrafirði ásamt Önundarfirði,
Súgandafirði og Arnarfirði;
f. til læknis í Þingeyjarsýslu fyrir austau Jökulsá;
g. til læknis í Ólafsvík með vesturhluta Snæfellsnessýslu sunnanfjalls til Straumfjarðarár;
h. til læknis milli Straumfjarðarár í Hnappadalssýslu og Langár á Mýrum;
i. til læknis í Eyjahreppi og Múla- og Gufudalshreppum í Barðastrandarsýslu;
j. til læknis í Breiðdals-, Beruness- og Geithellnahreppum í Suðurmúlasýslu;
k. til læknis í Grunnavíkur- og Sléttuhreppum í
ísafjarðarsýslu;
l. til læknis í Strandasýslu;
m. til læknis í Grýtubakka-, Háls- og Ljósavatnshreppum;
n. til læknis í Grírasness-, Biskupstungna-, Hrunamanna-, Gnúpverja-, Skeiða- og Þingvallahreppum í Árnessýslu;
:

Flyt...

«

40,190

40,190

80,380
67*

452

3.
4.

5.

6.
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Fluttar...
o. til læknis í Bólstaöarhlíðar-, Engihlíðar-, Vindhælis-, Torfalækjar- og Svínavatnshreppum í
Húnavatnss/slu;
p. til læknis í Skriðdals-, Valla- og Fljótsdalshreppum, Fellahreppi fyrir ofan Þorleifará og
Jökuldalshreppi fyrir ofan Gilsá; til hvers
þeirra 1,000 kr. hvort árið ................................
Styrkur tii Guðm. læknis Hannessonar til að launa
aðstoðarlækui á Akureyri............................................
Fyrir 2 læknisferðir á ári til Öræfinga...................
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að ferðir
þessar séu auglýstar hlutaðeigandi hreppsbúum
með nægilegum fyrirvara.
a. Styrkur til augnlæknis Bjarnar Ólafssonar í
Reykjavík með skyldu til að veita stúdentum
á læknaskólanum tilsögn í augnalækningum
svo og til að halda ókeypis »kiinik« handa
fátækum mönnum, að minsta kosti einu sinni
á mánuði.................................................................
b. Styrkur til hins sama manns til lækniugaferðar
kringum landið á heiztu viðkomustaði strandskipa, eftir reikningi, hvort árið alt að 300 kr.
Styrkur til tannlæknis í Reykjavík með skyldu
til að veita stúdentum á læknaskólanum tilsögn í
tannlækningum, svo og til að halda ókeypis »klinik«
handa fátækum mönnum, að minsta kosti einu
sinni á mánuði ............................................................

alls.

1900.

1901.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
80,380

16,000

16,000

32,000

800
150

800
150

1,600
300

2,000

2,000

4,000

300

300

1,000

1,000

2,000

60,440

60,440

120,880

600

7. Arsútgjöld við holdsveikraspítalann :
a. Laun til starfsmanna........................
b. Viðurværi :
1. handa 60 sjúklingum, 38 a. á
dag....................... 8,322 kr.
2. handa 17 starfsmönnum... 247 kr.
12 a. á ári........... 4,184 kr. 04 a.

kr. a.
4,940

------------------- 12,606.04
e.
d.
e.
f.
g.

klæðnaðursjúklinga............................
600
meðöl ogsáraumbúnaður..................... 1,500
eldsneyti
.................................... 3,500
ljósmeti................................................
570
viðhald á húsum............................... 1,200
Flyt 24,816.04
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h.
i.
k.
l.
m.
n.
o.

Fluttar... 24,816.04
húsbúnaður og ánöld.........................
600
þvottur og ræsting............................
600
greftrunarkostnaður............................
250
flutningsko8tnaður..............................
200
til aS skemta sjúklingum.................
200
hestafóður .............................................
300
ýmisleg gjöld........................................ 1,000

8. Útgjöld við bólusetningar .............................. .......
9. Onnur útgjöld:
a. styrkur til sjúkrahússins í Reykjavík 1,200 kr.
b.
—
—
á Akureyri
400 —
c.
——-----------á
ísafirði ... 400 —
d.
—
—
á SeyðisfirSi 400 —
e. til einnar yfirsetukonu í Reykjavík
fyrir hana sjálfa...... ............................
24 —
f. til náms yfirsetukvenna ................... 2,000 —
g. til verkfæra handa yfirsetukonum
400 —
h. gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma 31. jan. 1896 ............................ 1,000 —
10. Styrkur til að gefa út nýa ljósmóSurfræði 25 kr.
fyrir örkina, alt aS......................................................
11. Styrkur til útbúniugs og áhalda handa sjúkrahúsinu á SeySfsfirSi 4000 kr. (fyrra árið).............
Til
sjúkrahÚRbyggingar á Patreksfirði annað áriS
12.
alt að..............................................................................
Veitist með því skilyrði, að helmingi hærri upphæð verði veitt til fyrirtækisins annarsstaðar frá.
Samtals.......

453
1900.

1901.

alls.

kr.
60,440

kr.
60,440

kr.
120,880

27,966 04

27,966 04

500

500

1,000

5,824

5,824

11,648

55,932 08

500

500

4,000

4,000

3,000

3,000

102,230 04

94,730 04 196,960 08

12. gr.
Til samgöngumála veitast 490,900 kr.
A.
Til útgjalda við póststjórnina:
1. Laun:
a. handa póstmeistaranum........................ 3,000 kr.
b. 1. handa póstafgreiðslumönnum utan
Reykjavíkur .................................... 8,100 —
Flyt 11,100 kr.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

454
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1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

19,600

19,600

40,000

40,000

600

600

7,000

5,600

Fluttar... 11,100 kr.
2. handa tveira póstafgwiðslumönnum
í Reykjavík........................................ 2,500 —
c.
handa bréfhirðingarmönnum ....... 6,000 •—
2,
3.

póstflutningur.................................................................
til póstvagnferða í viku hverri frá 15. júní til
1. okt. frá Reykjavík austur að Ægissíðu eða Odda
er flytji póst samkvæmt samningi að póststjórnina
og taki að öðru leyti til flutnings menn og vörur,
veitist alt að .................................................................
Landshöfðingi samþykkir ferðaáætlun og flutuingsgjald með vögnunuro.
4, önnur útgjöld:
1900. 1901.
a. endurgjald fyrir skrifstofukostn- kr.
kr.
að póstmeistarins ............................. 2,000 2,000
b. til sama fyrir ábyrgð á mistalningu l®/0 um ..................................
200
200
c. fæðispeningar og ferðakostnaður
sama................................ ..................
200
200
d. fyrir prentun á
ymsu............. 1,000 1,000
e. til áhalda ........................................ 1,500 1,500
f. til bréfaburðar í Reykjavík.......... 400
400
g. óviss gjöld........................................
200
200
h. til viðhalds húsi og áhöldum....... 1,500
100
5.

til að útvega eldtrausta járnskápa handa
póstafgreiðslumönnum ................................................

500

samtals ..

67,700

65,800

3,500

3,500

3,500

3,500

133,500

B.
Til vegabóta:
1.

til verkfræðings landsins:
a. laun ..................................................... 3,000
b. ferðakostnaður og fæðispeningar á
ferðum með strandbátum ...............
500
Starfsvið verkfræðingsins skal ákveðið með erindisbréfi, er landshöfðingi semur.
_______ 3 500
...Flyt

133,500
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Fluttar...
til verkfróöra aðstoðarmanna við hinar vaDdaminni
samgöngubætur alt að .............................................
til flutningabrauta .......................................................
til þjóðvega .................................................................
þar af til vegagjörðar austan megin Hrútafjarðar
alt að...................................................... . 10,000 kr.
til fjallvega .................................................................
styrkur til Isafjarðarsýslu til að gjöra veg yfir
Breiðadalsheiði alt að .................................................
Veitist með því skilyrði, að svslubúar leggi fram
að minsta kosti jafnmikla upphæð.
Styrkur til Borgarfjarðarsýslu til að gjöra veg frá
Skipaskaga að Blautós alt að........... ........................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
það, sem til vantar til að fullgjöra veginn, að
minsta kosti jafumikla npphæð.
Styrkur til Dalasýslu til brúargerðar á Laxá í
Laxárdal, þriðjungur kostnaðar, alt að...................
Styrkur til Kjósar- og Gullbringusýslu til að gjöra
veg frá Reykjavíkurlandi suður, gegn því að sýslusjóður leggi fram jafnmikla upphæð alt að...........

C.
1. Til gufuskipaferða, til hins sameinaða gufuskipafélags, 3. og 4. ársborgun af 5 ára styrk, með þeirn
skilyrðum, að félagið haldi uppi stöðugum gufuskipaferðum milli íslands á eina hlið og Danmerkur og Stóra-Bretlands á hina, og umhverfis Island,
samkvæmt ákvæðunum á fjárlögunum fyrir 1898 og
1899 ...............
.......................................................
2. Til gufubátaferða:
kr.
a. í Sunnlendingafjórðungi og á Faxaflóa
alt að ............................................................. 7,700
b. á ísafjarðardjúpi............................................. 2,500
Aætluu um ferðirnar undir staflið a. samþykkir landshöfðingi eftir að hafa fengið tillögur hlutaðeigandi bæjarstjórnar og sýslunefnda.
Af upphæðinni undir stafl. a má verja 200 kr. til sérstakra
gufubátsferða, sem séu að minsta kosti tvær
ferðir, milli Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hallgeirseyar og Holtsvara.
Styrkurinn undir staflið a og b greiðist með
því skilyrði, að gufubátarnir flytji póstsendingar,
er vitja skal og skila á pósthúsum á viðkomustöðum án sérstaks endurgjalds.
3. Styrkur til að bæta innsigling og skipalægi á Stokkseyri alt að........................................................................
' .
.
l'lytý.

455
1900.

1901.

alls.

kr.
3,500

kr.
3,500

kr.
133,500

1,500
25,000
60,000

1,500
25,000
50,000

5,000

5,000

2,500

2,400

1,700

10,000
111,600

85,000

50,000

50,000

10,200

10,200

5,000
65,200

60,200

196,600
330,100

330,100

456
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Fluttar...
Veitist með því skilyrði, að anuarsataðar að fáist að minsta kosti jafnmikil upphæð til fyrirtækisins, og að verkfræðinguí telji verkið vel af hendi leyst.
4. Styrkur til að bæta lending í Þorlákshöfn alt að.. ...
Veitist með því skilyrði, að syslunefnd Arnessýslu verji að minsta kosti jafnmikilli upphæð til
fyrirtækisins, og að verkið verði að áliti verkfræðings vel af hendi leyst.

1900.

1901.

kr.
65,200

kr.
60,200

alls.
kr.
330,100

400

65,600

60,200

D.
Til ritsíma milli íslands og útlanda, fyrsta ársborgun
af 20 ára tillagi, alt að .................................................
Að því tilskildu, að sá, er leyfi fær til að leggja
ritsímann í sæ, veiti 300,000 kr. tillag til lagningar
á ritsíma yfir land milli þess staðar, er sæsíminn
kemur í land á Islandi og Reykjavíkur; má stjórnin ákveða, að sæsíminn sé lagður á land á Austurlandi. Auk þess er stjórninni heimilt, ef til þess
kemur, að verja á fjárhagstfmabilinu alt að 75,000
kr. til þess að undirbúa landsímalagninguna og til
að útvega efni og áhöld til þess.

35,000

Samtals

125,800

35,000

490,900

13. gr.
Til kirkju- og kenslumála veitast 320,926 kr. > a.

A.
í þarfir andlegu stéttarinnar:
a. laun til biskupsins.........................................................
b. önnur útgjöld:
1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- gr............................................................................
2. til bráðabirgðar-uppbótar fátækum brauðum......
3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti........
4. bráðabirgðar-uppbót á Kvíabekkjar-prestakalli í
Eyafjarðar-prófastsdæmi..........................................
5. bráðabirgðar-uppbót á Meðallandsþingum...........
6. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum.....
7. bráðabirgðar-uppbót til síra Þorsteins Benediktssonar í Bjarnanesi.....................................................
Flyt...

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

7,000

7,000

9,000
1,700
600

9,500
1,700
600

200
200

200
200

3,000

3,000

100
21,800

100
22,300
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Fluttar...
8. til að endurreisa 2J fallin prestmötukúgildi á
Laugarbrekku í Nesþingum og sem uppbót til
síra Helga Aruasonar fyrir prestsmötumissi.......
gegn því, að jörðin Laugarbrekka með hjáleigum
Holti og Hóli verði afsöluð landssjóði til eignar.
9. styrkur til síra Gísla Kjartanssonar fyrir flutning og byggingu staðarhúsa á Felli í Mýrdal ...
10. endurgjald handa biskupi fyrir skrifstofukostnað

B.
Kenslumálefni:
I. Til prestaskólans:
a. laun..............................................................................
b. önnur útgjöld:
1. húsaleigustyrkur handa
1900.
1901.
12 lærisveinum 1900 og
16 1901, 80 kr. handa
hverjum..........................
960 kr. 1,280 kr.
2. námsstyrkur..................
800 — 1,000 —
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaárið.
100 —
100 —
3. til tímakenslu..............
300 —
300 —
4. til bókakaupa...............
150 —
150 —
5. til eldiviðar og ljósa...
100 —
100 —
6. til umsjónar..................
200 —
200 —
7. ýmisleg útgjöld............
8. til þess að gefa út kenslubækur handa prestaskólanum, 25 kr. fyrirörk250 —
250 —
ina, alt að....................

II. Til læknaskólans:
a. laun.............................................................................
b. önnur útgjöld:
1900.
1901.
1. námsstyrkur.................. 1,200 kr. 1,200 kr.
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaárið.
______________
FlytZ L200 kr. 1,200 —

45f
1900.

1900.

alls.

kr.
21,800

kr.
22,300

. kr.

300

600
1,000

1,000

23,700

23,300

9,200

9,200

2,860

3,380

12,060

12,580

3,200

3,200

3,200

3,200

47,000

24,640

71,640
58
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Fluttar...
2. eldiviður, ljós og ræsting
3. til bókakaupa og verkfæra................................
4. ferðastyrkur handa
læknaefnum...................
5. húsaleiga handa 16 lærisveinum, 80 kr. handa
hverjum..........................
6. þóknun fyrirtímakenslu
í efnafræði.....................
7. til umbúða og annars
kostnaðar við ókeypis
»klinik«, alt að............
8 ýmisleg útgjöld...,.......

III.

1900.
1,200 kr.
200 —

1901.
1,200 —
200 —

500 —

500 —

300 —

300 —

1,280 —

1,280 —

100 —

100 —

200 —
100 —

200 —
100 —

Til hins lærða skóla:
a. laun...................................
b. aðstoðarfé:
handa söngkennaranum
600 kr.
•— fimleikakennaranum................
700 —
1,000 —
— dyraverði ...........
til yfirumsjónar með skólahúsinu
200 —
og áhöldum skólans ....
c. önnur útgjöld:

1900.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

3,200

3,200

71,640

3,880
7,080

3,880
7,080

19,200

19,200

2,500

2,500

21,700

21,700

14,160

1901.

1. til bókasafns skólans
720 kr.
2. til eldiviðar og ljósa 1,200 —
3. til skólahússins utan
og innan................... 3,200 —
4. til tímakenslu og
prófdómenda ........... 1,000 —
Fjárveiting þessi er
bundin því skilyrði,
að latneskur stíll sé
eigi heimtaður við
inntöku í neðsta bekk
skólans.
5. Laun cand. mag.

720 kr.
1,200 —

Fluttar: 6,120 kr.

4,320 kr.

1,400 —
1,000 —
•

85,800
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1900.
6,120 kr.

Fluttar:
Bjarna
Jónssonar
sem
aukakennara 1,300 —
6. námsstyrkur............. 5,000 —
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi
fara fram úr 200 kr.
fyrir skólaárið.........
7. húsaleigustyrkur
handa 36 lærisveinum, 20 kr. handa
hverjum ...................
8.
9.
10.
11.

þóknun handa lækni
ýmisleg útgjöld.........
fyrir prestsverk.......
til vísindalegraáhalda
við kenslu:
a. 1 náttúrusögu......
b. í eðlisfræði...........
12. til þess að gefa út
kenslubækur handa
lærða skólanum, 25
kr. fyrir örkina.......
13. til áhalda við leikfimiskenslu...............

720
100
800
48

—
—
—
—

1901.
4,320 kr.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

21,700

21,700

85,800

15,488

13,688

37,188

35,388

6,600

6,600

2,000
8,600

2,000
8,600

1,300 —
5,000 —

720
100
800
48

—
—
—
—

200 —
400 —

200 —
400 —

600 —

600 —

200 —

200 —

Til gagnfræðaskólans á Möðruvöllum:
a. laun ...................................
b. önnur útgjöld:
1900.
1. til bóka- og áhaldakaupa við kensluna..
400 kr.
2. til eldiviðar og ljósa.
500 —
3. til skólahússins utan
og innan...................
200 —
4. ýmisleg útgjöld .......
500 —
5. til styrkveitingar
námspiltum...............
400 —

459

72,576

1901.
400 kr.
500 —
200 —
500 —
400 —

Flyt...

................... :

17,200
175,576

460

V.

VI.
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Fluttar ..
Til stýrimannaskólans:
a. laun..........................................................................
b. önnur útgjöld:
1. til tímakenslu........... 1,200 kr. 1,200 kr.
2. til áhaldakaupa o. fl.
800 —
200 —
3. til eldiviSar og ljósa
500 —
500 —
4. ýmisleg útgjöld........ 500 —
400 —

Til annarar kenslu:
a. til kvennaskóla:
1. til kvennaskólans í Reykjavík...
þar af námsstyrkur til sveitastúlkna 300 kr.
2. til kveunaskóla Húnvetninga ...
3. til kvennaskóla Eyfirðinga .......

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.
175,576

3,000

3,000

3,000

2,300

6,000

5,300

11,300

2,500 kr.

2,200 —
2,200 —
6,900

6,900

5,500

5,500

2. til sveitakennara, alt að 80 kr. til hvers.
Styrkur þessi veitist eftir tillögum stiftsyfirvaldanna.

5,500

5,500

c. til gagnfræða- og alþvðuskólans í Flensborg...
d. til kennarafræðslu................................................
e. nám8styrkur handa kennaraefnura, 50 krónur
handa hverjum, alt að 500 kr. hvort árið....
f. til skólaiðnaðar-kenslu.........................................
g. til kennara í organslætti og sönglist og til
organleikara við dómkirkjuna í Reykjavík......
h. styrkur til þess að semja og gefa út kenslubækur .....................................................................
i. til kenslu heyrnar- og málleysingja...............

2,500
2,800

2,500
2,800

500
500

500
500

1,000

1,000

300
5,000

300
5,000

Flyt...

30,500

30,500

b. 1. til barnaskóla annarsstaðar en í kaupstööum .............................................................
Styrkur þessi veitist einkum eftir lengd
kenslutíma og nemandafjölda, og með því
skilyrði, að skólarnir njóti einnig annars
tillags, er eigi sé minna en helmingur á
móts við styrkinn úr landssjóði.

186,876

461
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Fluttar:
j. til sfra Ólafs Helgasonar til að borga meS
aSstoðarkennara við kenslu heyrnar- og málleysingja.................................................................

VII. Til sundkenslu:
a. í Reykjavík .............................................................
Lærisveinar latínuskólana njóta ókeypis kenslu.
b. til sundkenslu annarsstaðar .................................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjórn og svslunefndum með þvf skilyrðl, aS annarsstaSar frá
sé lagt til sundkenslunnar eigi minna en landssjóðsstyrknum nemur.
VIII. Styrkur til Stefáns Eirfkssonar til aS halda uppi
kenslu í teikning og tróskurSi í Reykjavík..........

1900.

1901.

kr.
30,500

kr.
30,500

150
30,650

150
30,650

200

200

1,000

1,000

600
1,800

600
1,800

1,500
900

1,500
900

3,400
450
300

3,400
450
300

1,300

1,300

1,200
500
9,550

1,200
200
9,250

alls.
kr
186,876

61,300

3,600

C.
Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja og bókmenta:
1. til landsbókasafnsins:
a. laun bókavarðar ......................................................
b. til aðstoðarmann8 við bókasafnið .......................
c. fyrir bækur, handrit, bókband og prefttun á
ritaukaskrá.................................................................
d. til eldiviðar og áhalda, m. m. ... ......................
e. brunabótagjald fyrir safnið ....................................
2. a. til amtsbókasafns Norðuramtsins........... 500 kr.
b. til amtsbókasafns Austuramtsins........... 400 —
c. til amtsbókasafns Vesturamtsins........... 400 —
Fé þetta veitist meS því skilyrði, að hlutaSeigandi jafnaSarsjóðír veiti að minsta kosti
jafnmikla upphæð.
3. til landsskjalasafnsins:
b. til að koma safninu fyrir og til viShalds...............
Flyt:

251,77«

462
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Fluttar...
4. til deildar hins íslenzka Bókmentafélags í Reykjavík ..................................................................................
500 kr. af styrk þessum veitast meö þvf skilyröi, að
Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af íslenzku
fornbréfasafni, eða sem því svarar af registri.
5. til Þjóövinafélagsins......................................................
6. til
a.
b.
c.
d.

1900.

1901.

kr.
9,550

kr.
9,250

2,000

2,000

750

750

alls.
kr.
251,776

Forngripasafnsins:
til að útvega forngripi og til áhalda 1,000 kr.
til umsjónar ............................................ 400 —
til húsnæðis og hita................................ 2000 —
til að flytja safnið og koma því fyrir alt að ................................. ...............
800 —
4,200

7. styrkur til kennara Benedikts Gröndals til að halda
áfram myndasafni yfir íslenzk dýr og til að semja
þjóðmenningarsögu Norðurlanda 600 kr. á ári, og
til efna og áhalda til að varðveita náttúrugripi
200 kr. hvort árið .....................................................
Fyrri veitingin er bundin því skilyrði, að safn
þetta og undirbúningsverkið verði á síðan eign
landsins.

3,400

800

800

8. t.il að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbrófasafni 800 kr. hvort árið, með því skilyrði, að sams
konar registur sem við fyrsta bindið komi út með
hverju bindi um leið og það er útkomið.................
9. til fornleifafélagsins:
a. til útgáfu árbókar ................................... 300 kr.
útborgist þvi að eins, að árbók fornleifafélagsins komi út hvort árið.
b. styrkur tál að gefa út rayndir af þjóðgripum, er skýra sögu vora og siðu... 500 —

800

800

800

800

10. til Brynjólfs Jónssonar til fornmenjarannsókna ...

300

300

11. styrkur til að gefa út bækling um Island með
myndum og kortum vegna Parísarsýningarinnar...

1,000

12. til náttúrufræðisfólagsins ............................................
Þar af til umsjónar við nátturugripasafnið 100 kr.
á ári.

500

500

Flyt...

20,700

18,600

251,776
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Fluttar...
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að náttúrugripasafnið sé eign landsins og til sýnis fyrir almenning á ákveðnum tíma, að minsta kosti einu
sinni á viku.
13. Styrkur til kaupm. Björns Kristjánssonar til að
koma á fót tígulsteinsverksmiðju ............................
Styrkurinn útborgast þegar ofn er bygður, er
brenna má í 5000 steina í einu, þerrihús er reist
og eltigufuvélar uppkomnar, enda skuldbindi
styrkþiggjandi sig til að reyna leir og leiðbeina
ókeypis í leirbrenslu næstu 3 ár þeim mönnum,
er hlutaðeigandi hreppsnefnd æskir.
14. styrkur til tveggja manna til nema dvralækningar
600 kr. til hvors .........................................................
15. styrkur til Guðjóns Guðmundssonar til landbúnaðarnáms við landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn ............. ................................................................
16. styrkur til cand. mag. Boga Melsteds til þess að
semja sögu Islands.......................................................
17. styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til að
halda áfram að rannsaka og rita um sögu Islands
18. til séra Matthíasar Jochumssonar, er hann hefir
fengið lausn frá prestsembætti samkvæmt ósk.......
19. til Páls Olafssonar skálds...........................................
20. til stórstúku Goodtemplara á Islandi til eflingar
bindindi................................ ..................... .................
21. til rektors Jóns Þorkelssonar til vísindalegra starfa
22. til sjcólakennara Geirs Zoega til að semja íslenzkenska orða orðabók.......................................................
23. Styrkur til yfirdómara Jóns Jenssonar og landritara Jóns Magnússonar til að gefa út lagasafn
handa alþýðu 4. bindi 20 kr. fyrir örkina, gegn
því að bókin verði seld með vægu verði...............
Styrkur til amtmanns Páls Briem til að gefa út
tímaritið »Lögfræðing«, 20 kr. fyrir örkina...........
25. til cand. mag. Bjarna Sæmundssonar til fiskiveiðarannsókna .................. ..................................................
26. styrkur til cand. mag. Helga Jónssonar til jurtafræðisrannsókna á Islandi ........................... ............
27. til kapteins í sjóliðinu Ryders. til tilrauna við
skógarrækt hér á landi ............ ................................

463
1900.

1901.

kr.
20,700

kr.
18,600

alls.
kr.
251,776

2,500

1,200

1,200

500

500

600

600

600

600

2,000

2,000

500

500

800
300

800
300

500

500

400

24.

Flyt...

200

200

800

800

1,000

1,000

1,000
33,600

27,600

251,776
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28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

Fluttar...
styrkur til Stefáus kennara Stefánssonar til aC
ranusaka fóður- og befltijurtir....................................
til Einars Jónssonar frá Galtafelli til að læra
myndasmíði .................................................................
til Þórarins B. Þorlákssonar til að fullkomna sig
í málara-íþrótt .............................................................
til snikkara Jóns Sveinssonar í Reykjavík fyrir
byggingaruppdrátt til stýrimannarkólans...............
til Leikfélags Reykjavíkur alt að..............................
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að bæjarsjóður Reykjavíkur veiti jafnmikla upphæð.
til cand. theol. Haralds NíelssoDar, styrkur til
utanfarar til að stunda hebreska tungu og skvringar gamla testamentisins................................... ...
til iðnaðarraannafélagsins í Reykjavík til að styrkja
efnilega ’ðnaðarmeun til utanfarar, til að fullkomna sig í iðn sinni .................................................
til Halldóre Lárussonar til að fullkomna sig í hraðrituH og til að kenna hana ......................................

Samtals...

Til

skyndilána

handa

1900.

1901.

kr.
33,600

kr.
27,600

1,000

1,000

alls.
kr.
251,776

1,000
1,000
350
500

500

600

600

600

400

400

39,050

30,100

69,150
330,926

14. gr.
embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna veitast

5,200 kr.
15. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár o. fl. veitast 90,000 kr.; þar af til præp. hon. Benedikts Kristjánssonar 500 kr. sem viðbót við eftirlaun hans, til ekkjufrúar Jakobínu Thomsen
300 kr., til ekkjufrúar Onnu Johnsen 150 kr., til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmannaeyja prestakalli 105 kr. 40 a., til ekkjufrúar Torfhildar Holm 200 kr., til Ólínu Vigfússon, ekkju Sigurðar Vijjfússonar, 160 kr., til fröken Sigríðar Árnadóttur 200 kr. — til allra þeirra hvort árið.
Stjórninni er heimilt að veita kennara við lærða skólann, Dr. phil. Þorv. Thoroddsen,
lausn frá embætti með eftirlaunum, enda þótt hin almennu skilyrði fyrir þeirri lausn séu
eigi fyrir hendi, og skulu eftirlaunin vera 2000 kr. á ári; þó hætti eftirlaun hana, ef hann á
ný fær launað embætti í hinu danska ríki.
16. gr.
Til óvissra útgjalda veitast 3,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostuað embættismanna eða embættiemannaefna frá útlöndum til að taka við embættum hér á landi.
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17. gr.
Tekjuhallann, sem fyrst ura siun er áætlað að verði 130,972 kr. 75 a., skal

greiða

úr viðlagasjóði.

18. gr.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.
Ur viðlagasjóði má veita alt að 30,000 kr. láu hvort árið til þilskipakaupa frá útlöndum, er veitast einkum þeim mönnum eða félögum, er hafa sjávarútveg að aðalatvinnuvegi. Lán þessi veitast til 8 ára og ávaxtist með 3ý. Afborgun þarf eigi að greiða fyrstu
3 árin, en lánið borgist að fullu á næstu 5 árum með jöfnum afborgunum. Þau veitast að
eins gegn fuUtryggu veði; telst til þess veð í skipinu sjálfu, alt að helmingi vátrygðs verðs,
apda sé það í áreiðanlegri vát.ryggingu og í fyrsta eða öðrum flokki. Eigi má lána meira en
4,000 kr. til hvers skips.
Ur viðlagasjóði má verja alt að 20,000 kr. til lánveitinga til stofnunar mjólkurbúum
á íslandi. Búnaðarskólinn á Hvanueyri situr fyrir alt að 5000 kr. af nefndu láni. Að öðru
leyti skal haga skiftingu Iánsins svo, að allir fjórðuugar landsins eigi kost á lántöku til eins
eða tveggja mjólkurbúa.
Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búnaðarfélagi Islands, og
gegn ábyrgð sýslufélaga.
Þau ávaxtiat með 3°/o árlega, sé afborgunarlaus fyrsta árið, en
greiðist síðan á 20 árum.
Úr viðlagasjóði má verja alt að 30,000 kr. til lánveitinga til sveitarfélaga, þó ekki
yfir 2000 kr. til hvers. Lán þessi ávaxtast með 3% árlega og sé afborgunarlaus fyrstu 5
árin, en borgist síðan á 15 árum. Lánum þessum sé ennfremur settir þessir skilmálar:
1. Lánsféð veitist samkvæmt beiðni frá sveitarstjórn til landshöfðingja og eiugöngu til jarðabóta, er sé sams kouar og þær, sem styrktar eru af landssjóði.
2. Þeir, sem lánin taka fyrir milligöngu sveitarfélaga, verji hver um sig til jarðabóta fyrstu
5 árin, sem lánið stendur, auk lánsupphæðarinnar, $ á móti henni. Dagsverk við jarðabætur þessar skal metið 2 kr.
3. Jarðabæturnar só samkvæmt vottorði skynbærra manua, er sýsluuefnd kveður til að skoða
þær, hyggilega stofnaðar og vel uunar.
4. Laudshqfðipgja sé, eftir nánari fyrirmælum hans, send þau skírteini, er hann álítur
nauðsynleg til tryggingar því, að framannefndum skilmálum sé fullnægt.
5. Sé eiuhverjum af skilmálum þessum ekki fullnægt, er lánið þegar að sama skapi fallið í
gjalddaga.
6. Lánbeiðslur sveitarstjórna sé komnar til landshöfðingja fyrir 14. dag maímán. 1900,
og veitist eigi neitt af lánum fyr en þann dag.
7. Lán til einstakra manna séu aldrei lægri eu 200 kr. til hvers.
Úr viðlagasjóöi má veita alt að 90,000 kr. lán til Reykjavíkurkaupstaðar til hafskipabryggjugerðar. Lánið ávaxtist með 31/. og endurborgist á 25 árum.
Úr viðlagasjóði má veita alt að 2,500 kr. lán til að koma á múrsteins- og þakhellugerð.
Öll þessi lán veitist þó því að eins, að fé sé fyrir hendi í viðlagasjóði, sem án megi vera.

Nd.
360. ViðaukatiUaga
við tillögu til þingsályktunar ura strandferðir.
Frá Jens Pálssyni.
J£pu freraur er skorað á landsstjórniua, að fara þess á leit við stjórn
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hins sameinaða gufuskipafélags, að fjölgað verði framvegis viókomurn strand
ferðabátsins vestur um land á Hvammsfjörð og Skarðsstöð, þannig að hann komi
á hvora þessara hafna um sig i fjórum ferðum sínum á vesturleið, og fjórum á
suðurleið ár hvert.

Nd.
361. Viðaukatillaga
við frumv. til fjáraukalaga fyrir árin 1898 —1899.

Fiutningsmaður: Pétur Jónsson.
Aftan við 5. gr. bætist ný grein er verði:
6. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er á fjárlögunum 13. gr. C. til
vísindalegra og verklegra fyrirtækja og bókmenta veitist: til Magnúsar Þórarinssonar á Halldórsstöðum i Laxárdal 1200 krónur.
Upphæðin í 1. gr. breytist samkvæmt þessu og greinatalan sömul.

Ed.
362. Frumvarp
til laga um stofnun landsspitala í Reykjavík.
(Eins og það var saraþykt við 2. umr. efri deild).
1. gr.
I Reykjavik skal stofna landsspítala, sem hafi eigi færri sjúkrarúm en
24. Til byggingar spítalans má verja úr landssjóði 40,000 kr. og tillagi frá Reykjavikur kaupstað 10,000 kr. Til útbúnaðar spitalans má
verja úr landssjóði alt að 10,000 kr.
Hin núverandi spítalaeign i
Reykjavík, hús, lóð og áhöld legst einnig til landsspítalans og skal
henni ráðstafað á þann hátt, sem landsstjórnin nánar ákveður.
2. gr. Reykjavfkur bær og hvert amt landsins skal hafa rétt til hvert um
sig að fá ókeypis aðhjúkrun alla og læknishjálp á sjúklingum, er legið
geta i 3 sjúkrarúmum á spítala þessum á ári hverju. Sjúkrarúm þessi
skulu veitt fátækum sjúklingum, sem ekki eru á sveit, en sanna fátækt sína með vottorðum, er sjúkrahússtjórnin nánar kveður á um.
3. gr. I stjórn spítalans eru amtmaður og landlæknir og læknir sá í Reykjavík, er landshöfðingi skipar. Stjóruin semur reglugjörð fyrir spítalann
og erindisbréf fyrir starfsmeun hans, er iandshöfðingi staðfestir. Hún
hefur alla umsjón með spitalanum og spítalahaldinu, ræður starfsmenn
og segir þeim upp, og ákveður borgun þá, er sjúklingar þeir, sera
ekki fá ókeypis aðhjúkrun samkv. 2. gr., skulu greiða fyrir spitalavistina.
4. gr. Starfsmenn spítalans skulu vera þessir, auk nauðsynlegs vinnufólks og
hjúkrunarfólks: 2 yfirlæknar og 1 aðstoðarlæknir; ráðsmaður og ráðskona; yfirhjúkruuarkona og gjaldkeri.
Ráðsmaðurinn fær 600 kr. þóknun á ári fyrir starfa sinn; ráðskonau og yfirhjúkrunarkonan fá auk fæðis og liúsnæðis 400 kr. hvor
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á ári í kaup; gjaldkeri 200 kr. á ári og aðstoðarlæknirinn 600 kr.
á ári auk húsnæðis og fæðis.
Þangað til öðruvisi verður ákveðið, skulu kennararnir í útvortislækningum (kirurgi og operation) og innvortis lækningum (therapi) við
læknaskólann í Reykjavík takast á hendur yfirlæknastörfin við spftalann, og má greiða alt að 1200 kr. fyrir læknisstörfin, eftir þvi sem
stjórnin nánar ákveður og landshöfðingi samþykkir.
Kaup starfsmanna, svo og allur kostnaður árlegur við spítala þennan,
að því er gjöldin fara fram úr tekjunum, skal greiðast úr landssjóði.

Éd.
363. Frumvarp
til laga um að stjórninni veitist heimild til að selja lóð af Arnarhólstúni í Reykjavik.
Fiutningsmenn: J. Havsteen. J. Jónassen.
Stjórninni veitist heimild til að selja konsúlsfrú Helgu Vidalin lóð úr
Arnarhólstúni f Reykjavík, hið svo nefnda »batteri« ofan að sjó, að flatarmáli
5000 □ álnir, fyrir alt að því 600 kr., og með því skilyrði, að kaupandinn slétti
jafnstórt svæði í túni því, sem fylgir embættisbústað Jandshötðingja, á þeim stað,
þar sem hann til tekur.

Ed.
364. Frumvarp
til laga um horfelli á skepnum o. fl.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. i efri deild).
1. gr. Skylt skal hreppstjórum og hreppsnefndum að hvetja hreppsbúa
sfna til að hafa nægilegt fóður og húsrúm handa fénaði þeim, er þeir setja á vetur,
og brýna jafnframt fyrir mönnum þá ábyrgð, er þeir geti bakað sér með þvi,
að láta fénað sinn verða horaðan eða horfalla.
2. gr. Hreppstjóri skal á hausthreppaskilum ár hvert annast um, að
kosnir séu 2—4 menn til þess að hafa eftirlit með fóðurbirgðum hreppsbúa og
meðferð búpenings i hreppnum.
f>að er skylda þessara manna, að leiðbeina
hreppsbúum í öllu, er lýtur að heyásetning og meðferð búpenings.
Verði þeir
þess varir, að fénaður einhvers búanda sé illa hirtur eða ætlað of litið fóður eða
húsrúm, skulu þeir áminna þann, er f hlut á.
Um kosningarrétt, kjörgengi og skyldur til þess að takast þennan starfa
á hendur gilda sömu ákvæði og um kosningar til hreppsnefnda.
3. gr. Á tfmabilinu frá i. marz til i5. maí ár hvert skulu skoðunarmenn
þeir, sem netndir eru i-2. gr., skoða allan búpening i hreppnum og fóðurbirgðir
hreppsbúa. Senda skulu þeir hreppstjóra skýrslu um skoðunina, þegar er þeir hafa
lokið henni. Hreppsnefnd ákveður nánara, hvenær á þessu timabili skoðun þessi
skuli fram fara.
4. gr. Hafi skoðunarmenn ástæðu til að ætla, að fénaði einhvers hreppsbúa sé horfellir búinn vegna tóðurskorts, illrar hirðingar eða harðýðgi, þá skulu
59*
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þeir skoða hjá þessum búanda svo fljótt, sem þvi verður við komið, og senda
hreppstjóra skýrslu um skoðunina.
5. gr. Nú verður fénaður horaður eða fellur úr hor, og er að áliti skoðnnarmanna um að kenna fóðurleysi, hirðuleysi eða harðýðgi þess, sem fénaðinn hefir
undir hendi, eða það sannast á annan hátt, og skal þá hreppstjóri tafarlaust tilkynna það sýslumanni, ásamt öllum málavöxtum, en hann tekur málið fyrir, og
skal sá maður sæta sektum frá io til 200 kr. eða einfoldu fangelsi alt að 6 mánuðum.
6. gr. Hreppstjóri skal bók halda, er hann ritar í allar skýrslur skoðunarmanna, en skýrslurnar skal hann senda sýslumanni og skulu þær lagðar fyrir
sýslunefndina til eftirlits og athugunar. í skýrslunni um skoðunargjörð þá, sem
ræðir um I 3. gr., skal hverjum fjáreiganda gefin einkunn fyrir meðferð og hold
búpeningsins. Lesa skal hreppstjóri upp skýrslur þessar á vorhreppaskilum ár
hvert. Skýrslurnar skulu samdar eftir fyrirmynd, sem amtsráðið semur.
7. gr. Fyrir skoðunargjörðir þær, sem um er rætt i 3. og 4. gr., skal
greiða skoðunarmönnum borgun eftir samkomulagi við hreppsnefndina. f»ó má
borgunin eigi fara fram úr 2 kr. fyrir hvern dag, sem þeir eru að skoðunargjörðinni.
þóknun þessi greiðist úr sveitarsjóði.
8. gr. Vanræki skoðunarmenn þær skyldur, er á þeim hvila samkvæmt
lögum þessum, varðar það alt að 5o króna sektum.
9. gr. Sektir eftir lögum þessum renna f sveitarsjóð þess hrepps, þar sem
brotið er framið. Sýslumaður skal á manntalsþingi nákvæmlega grenslast eftir
þvf, hvort lögum þessum hafi verið hlýtt, eða brot framið gegn þeim.
10. gr. Með mál, sem rísa af brotum gegn lögum þessum, skal farið sem
opinber lögreglumál.
11. gr. Með Iögum þessum eru úr gildi numin lög 26. febr. i898 um horfelli á skepnum.

Nd.
365. Fríimvarp
til laga um útflntnihgsgjald á hvalafurðum (eins og þa3 var samþýkt við 3. mhr. í Ed.).
1. gr. Af hvalafnrðúm skal útflutningsgjald greiða sem hér segir;
1. Af hverri tunnu hvallýsis ....................... .......................... kr. 0,50
2. —----- 100 pd. af hvalkjötsmjöli ............. ................ — 0,25
3. —------100------------ hvalguanö ............................ ... — 0,10
4. —----- 100------------ hvalbeinamjöli............................ — 0,10
2. gr. Um gjald þefcta og greiðslu fer eftir fyrirmælum laga 4. nóv. 1881 úm
útfínfningsgjald á fiski og lýsi 0. fl.
3. gr. Með lögura þessuni er úr gildi numinn 6. tölul. 2. gr. lága nm útflatningsgjáld á fiski og lýsi 0. fl., að þvf er hvallýsi snertir.
4. gr. þeási lög öðlast gildi 1. jan. 1900.
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Nd.
366. Friravarp
til laga um viðauka við og breyting á tilskipun 5. janúar 1866 um fjáfkláða og
öttrtur náem fjárveikindi á íslartdi, og tilskipun 4. marz i87r um viðauka við tilsfcípurt þessa. (Eirts og það var samþykt við 2. umræðu f neðri deild).
1, gr. Heiírttlt er aihtmönnum, þá er þeira virðist nauísyn bera til, að
fýrtfsfeipa alrtiénnar skoðanir og baðanir á sauðfé svo og sótthreinswn fjárhúsa á
stærrí eða minni svæðum í ömtum sfnum, enda þót eigi sé full vissa fyrir þvf,
áð? fjáffcláðá líáh orðið vart á sföðum þeim, er una er að ræða.
Kofetfiáð, er af þessti leiðir, skal greiða samfcvæmt regkmum í 3. eg 6. gr.
tifctlfíþtiriá# 5. jártúar i86é urn fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á íslandi.
2. gr. Vefífl vart við kiáða f fé á tfirtabilinu ffá byrjun rétta tii jóíá,
ífctflti fifirtátf sýfcta kindur þegat f stað skorrtar, netna eágandi kjósi héldur, að
hféþþstjórt eðá áðstoðarrtienn hans taki sjálfir kmdurnar til umsjónar og lækfii
þtBff
brtfgá# þá eigandi attan kostnað, er af því feiðir.
3. gi‘. Allir fjáfeigendur skulu hafa glöggar gætur á, hvoft kláða verður,
vart f sauðfé þeirra, og tafarlaust skýra hreppstjóra eða aðstoðarmönnúna hane ffá
sérifvéfri gftiftséthlegrt sýki, er fyrir kemur, og þangað til næst til þeirra annast
tiin, að hinaf sýktu eða grunuðu kindur séu hafðar áðgreindar frá öðru sauðfá.
4, gr. Ákvæðuaufh f fyrsta hluta 7. gr. í fyrgreiridri tiiskipun 5. jariúar
«866 uffl Sékfiv aft áð 80 rdl. er bréytt þannig, að sektirnar eru fri 5 til 2oo kr.,
og gilda ákvæðin f 7. og 8. gr. tilskipunarinoar sinnrig fyrír brot gegn lögUm
þééstfffi.

Ed.
367. Breytingartillögrur
við frumv. til laga um grejðslu dagsverks, offurs, iambsfóðurs og lauaftinannsgjiaids til prests og ljóstolls til kirkju.
Frá Guttormi VigfÚssynl, Jóni Jónæyni og Jóni Jakobssyni.
1. tið 1. gf. Órðið >hrtnn« i arthari línu greinarinnaf falli bnrt, ert I þess stað
koftri: karlmrtður.

2. — — —

Á eftir »gjaicfdaga« komi: en kvennrtiaðiir hálftf miriná.

$. — 3. gí.

í stáðirin fyrif

»Sé íáunbið ekki fóðfað,

skal lartíbsfóðfið* kómi:

Geti búandi ekki fóðrað larobíð, eða prestur ndtdð láttíbsfóðrið
skftl það

Nd.
368. Frumvarp
til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja á íslandi (eins og það var samþykt við
2. umr. í Nd.).

í. gr. flver sá, er refeuf verzltib trieð áfenga drykfci — sbr. þó 3. gr. — hófgár í íándssjóð 500 króná árlegt' gjald fyrir hverri söiwtað, og skal það greitt fyrír fráih
fýtir eitt ár i seriri, en lðgregluatjóri innheimtir.
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Alstaðar þar sem áfengir drykkir eru nefndir í lögum þessum er með þeim talið staðjastað öl.
2. gr. þeir menn og verzlunarfélög, að undanskildum kaupfélögum og pöntunarfélögum, sem hafa rétt til að reka verzlun með áfenga drykki, er lög þessi öðlast gildi,
halda þessum íétti gegn því að borga gjald það, er segir í fyrstu grein.
Hlutafélög,
samlög og aðrar stofDanir, er eigi verða eigendaskifti að, halda þessum Tétti, þó eigi lengur en um næstu i5 ár.
þeir menn, sem vilja öðlast rétt til áfengisverzlunar, þurfa sérstakt leyfisbréf,
sem að eins gildir fyrir einn sölustað, er í því sé nefndur.
Levfisbréfið gefur amtmaður út, og gildir það að eins 5 ár, og verður að fá nýtt leyfisbréf að þeim tíma liðnum.
Fyrir hvert leyfisbréf greiðist 500 króna gjald, er rennur i landssjóð.
Amtmaður úrskurðar, hvort veita skuli levfisbréf, að fengnu áliti hreppsnefndar
eða bæjarstjórnar. Á stöðum, þar sem önnur verzlun með áfengi er fyrir, ber að veita
það aðjafnaði, ef hreppsnefnd eða bæjaistjórn er því meðmælt. Á stöðum, þar sem engin
þess háttar verzlun er, má ekki veita það, nema hreppsnefnd og sýslunefnd eða bæjarstjórn 8é því meðmælt.
3. gr. Til þess að mega verzla með áfenga drykki á skipi á löggiltum verzlunarstöðum þarf sérstakt leyfisbréf og greiðist fyrir það 600 króna gjald til iandssjóðs, en
gjald fyrir notkun á því skal eigi greiða. Leyfisbréfið gefur amtmaður út og gildir það
að eins í eina verzlunarferð, og er á verzluuarstað er komið, skal sýna það lögreg'.ustjóra
áður en verziað er með vínföng á þeim stað.
Leyfishiéfið má eingöngu nota á höfnum þeim, þar sem heimilt er að verzlameð
drykki þessa á sjálfum verzlunarstaðnum.
4. gr. Eigi má selja áfenga drykki í smærri skömtum en hér segir:
a) af víni á flöskum með lakki < ður innsigli fyrir, sömuleiðis af brennivíni, rommi,
konjakki, púnsextiakti eða þvílíkum drykkjum, ekki minna en sji úr potti;
b) af öli á tré-ílátum ekki minna en '/i úr tunnu;
c) af öli á flöskum ekki minna en 2 þriggjapelaflöskur eða 4 hálfflöskur (l'/s pelaflöskur).
5. gr. Hver sá maður, þar með taldir verzlunarmenn og forstjórar og starfsmenn kaupfélaga og pöntunaifélaga, sem ækki hefir sjálfur leyfi til að verzla með áfenga
drykki, en pantar þá handa öðrum eða annast um sendingu á þeim til annara frá kaupmönnum á íslandi, er leyfi þetta hafa, eða frá stöðum fyrir utan ísland, gjörir sig sekan í ólöglegri verzlun.
*
6. gr. Hver sá, er rétt hefir til veitingar áfengra drykkja, skal borga í landssjóð 300 kr, ef veitingahúsið er í kaupstað, en 200 krónur utan kaupstaðar í árlegt afgjald, og greiðist það á sama hátt og afgjaldið af verzlun með áfenga drykki.
7. gr. Nú vill maður öðlast leyfi til veitingar áfengra drykkja, skal þá senda
umsókn um það til hreppsnefndar eður bæjarstjórnar, og vilji hún sinna málinu, skal
bera það undir atkvæði á hreppaskilaþingi eður almennum fnndi bæjarmanna, er atkvæðisrétt eiga í bæjarmálum. Til þess að leyfið veiði veitt og skilyrði sett fyrir því, þarf í
hreppi meiri bluti atkvæða þeirra hreppsbúa, er atkvæðisrétt eiga í sveitamálum, og ennfremur samþykki meira hluta hreppsnefndar og sýslunefndar og staðfestingu amtmanns,
en í kaupstöðum verður að minsta kosti þriðjungur allra atkvæðisbærra. bæjaimanna að
hafa sótt fundinn, og J>ví næst verður meiri hluti fundarmanna og meiri hluti bæjar-
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átjórnar að hafa fallist á veitingarleyfið og amtmaður staðfest það. Hve; sem fær leyfi
petta, skal skyldur til að geta hýst ákveðna tölu ferðamanna og selt peim nauðsynlegan
greiða. Fyrir leyfið greiðast í kaupstöðum 300 kr. og utau kaupstaðar 200 kr., er renna
t landssjóð.
Leyfisveitingin og skilyrðin fyrir henni skulu borin upp til atkvæða í einu lagi.
Liggi fleiri tillögur fyrir en ein, skal pá fyrst upp bera, er síðast kom fram, 0 s. frv.
Leyfið skal veita fyrir 5 ár í senn og gildir að eins fyrir einn sölustað, en
amtmaður getur, eftir tillögum hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, eða að fengnu áliti
hennar, tekið leyfið af leyfishafa, ef hann ekki heldur skilyrði pau, er leyfið er bundið.
8. gr. Leyfi til veitipga áfengra drykkja og leyfi til að verzla með pá má eigi
sami maður hafa. J>eir er rétt hafa til veitinga og líka hafa rétt til að verzla með éfenga drykki, er lög pessi öðlast gildi, halda pó pessum rétti gegn pví að borga gjald
pað er segir, 1 1. gr., auk gjalds pess, er segir í 6. gr. laga pessara.
9. gr. Hver sá, er rétt hefir til að verzla með eða veita áfenga drykki, getur
leyst sig undan gjöldum peim, er ákveðin eru í 1. og 6. gr., með pví að gefa lögreglustjóia skriflega yfirlýsingu um pað, að hann afsali sér rétti sínum til verzlunar eða veitingar áfengra drykkja. f>ar sem réttur pessi byggist á sérstöku leyfisbréfi, skal ennfremur
afhenda pað til ónýtingar. Áfsal á rétti til áfengissölu skal lögreglustjóri tilkynna amtmanni.
10. gr. Sérhver lyfsali hefir heimild til að selja áfenga drykki, sem fyrirskipaðir
eru eftir læknisforskrift, enda pótt hann hafi eigi rétt til að verzla með áfengi.
11. gr. Ólöglegar veitingar eru taldar:
a) ókeypis veitingar áfengra drykkja í verzlunarhúsum eða í sambandi við verzlunaratvinnu yfir höfuð að tala.
b) sala áfengra drykkja af manni, er til pess hefir leyfi, ef drvkkjanna er neytt par á
staðnum, jafnvel pó pað sé gjört án hans leyfis, ef pað er á hans vitorði, eða ef atvik liggja svo til, að hann hefir haft ástæðu til að gruna, að pað yrði gjört, nema
hann sanni, að hann hafi gjört pað, sem í hans valdi stóð, til að koma í veg fyrir
pað.
12. gr. Enginn er skyldugur til að borga áfenga drykki, sem hann fær til láns.
13. gr. Ólögleg verzlun með áfenga drykki — að frátöldum brotum á 4. gr. —
varðar sektum, fyreta sinn 50—250 kr., ef brotið er ítrekað, 100—500 kr., og par að
auki missa peir, er verzlun reka, einnig verzlunarrétt sinn í priðja sinn, sem brotið er
Auk pessara hegninga skal einnig gjöra upptæka alla áfenga drykki, er hjá hinum seka
finnast, en er svo á stendur, sem segir í 5. gr., pó pví að eins, að hann reki verzlun.
14. gr. Brot gegn 4. gr. varða í fyrsla sinn 25—250 kr. sektum.
Sé brotið
ítrekað, varðar pað 50—500 króna sektum og missi réttinda til að verzla með áfengi.
15. gr. ólögleg veiting áfengra drykkja varðar sektum 25—250 kr. í fyrsta sinn,
og 50—500 kr., ef ítrekað er, og missir hinn seki, ef hann hefir rétt til að verzla með
áfenga drykki, par að auki rétt pennan, ef brotið er ítrekað, og ef hann rekur verzlun
mÍ3sir hann verzlunarrétt sinn, er brotið er priðja sinn. Loks skal við annað brot gjöra
upptæka alla áfenga drykki, er finnast hjá hinum seka.
16. gr. Nú veitir sá, er rétt hefir til veitinga áfengra drykkja, drykki pessa
unglingi, innan 16 ára aldure, eða manni, sem sölumaður veit gjörla, að á síðastliðnum
5 árum hefir verið sviftur fjárforráðum vegna drykkjuskapar, eða á sama tíma hefir
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þjáðst ftf drykkjumanna-gsðveiki eða er skertur á geðsmonam, og vagðar pað þá &P-^$O0
kr. sektum bið fyrsta ginu, en fangedsi og missi veitingaleyfis, ef brotið er ítrekftð.
17. gr. Nú hefir maður fyrir brot á íögum þessom oða jögmo um yeitingu pg
sölu áfengra drykkja 10. febrúar 1888 fyrirgjört rétti sínum til verzlunar með eðft veitýtga
ávörum þessum, og getur hann pá ekki fengið nýtt leylisbréf fyrec 8 ár ern liðin frá
pví hann mwti hio fyrri réttjndi sín, án pess banq á þeim tfaná iwfi hiotið áðornefnd lög.
Brjóti hano síðan lög pessi, skal telja pað brot haos sem þrot í «mað sinn.
18. gr. Hreppsnefudir og bæjarstjórnir eiga ásamt lögreglustjórnnm aö bafc
eftirlit með, að eigi fari fram ólögleg verzluo eða veitíngar áfengra drykkja.
19. gr. Sektir pær, er um ræðir í lögwu pessum og andvirði fyrir drykkj þá,
er upptækir hafa verið gjörðir samkvæmt peim, repna i sjóð avejtar þeiijgr eða kappr
staðar, er brotið er framið i.
20. gr. Með mál út af brotum á lógum pessum skal farið sem opinber lögreglumál.
21. gr. Lög om veitingu ug sölu áfengra drykkja 1G. febrúar 1888 eru fir
gi'di nuaiin.
22. gr. Lög pesai öðlast gildi 1. janúar 1900.

Nd.

369.

Fnumvíii’P

til jaga uro heimild til að gelja Reykjavikur kaupstað vegajsUeði yffr Arnftrhólslóð í Reykjavík.
Flutningsmaður Jón Jepsson.
Stjórninni veitist heimild til að selja Reykjavíkur kaupstftð lóð í 4,rnarhólstúni undir veg <frá Lindargötu vestur á Kalkofnsstig eftir nánara samkapiulagi
við bæjarstjórnina um vegarstæðiö og gegn andvirði, 8?« ákveðst með dómkvaddra mahna mati.

Nd.

370.

Breytingíirtillag«i

,við teurav. til laga um fjármál bjóna.
Frá KJ. Jónssyai.
Oiðin ií 4. gr. ifyrri líð >yfirvaldið« og »ef því sýníst syo« rfalli burt.

Nd.

371.

Bi'eytingartillðgur

'Við frumvarp til laga um stotnun yeðdeildar í landsbankauum í Reykjávfk.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. í neðri deild).
í'rá Sigbv. Árnasyní, Jáni Jónssyni, þm. A.-Sk., Birni Sigfússyni,
Þórði ’Gudmundsayni, Þarláki Guðmund.ssyni, Guöjóui Guölafigsayni.
1. Við 1. gr- í staðÍBii tyrir »fasteignum« komi: jarðeignu» eða húseignum.
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— 7. gr.

í Btaðinti fyrir »fasteignarin»iar« komi: jarðeignarinnar eða bóseignarinnar.
— 8. gr. I staðinn fyrir »íasteigna« komi: jarðeigna eða húse^giHL
—17. gr. I staðinn fyrir »fasteignum« koroi: jarðeignum ©ða húseignum.

Ed.
372. Breytingartillaga
við breytíngartillögur á þingskjali 367.
Frá Sigurði Jenssyni.
Við 2. tölul. í staðinn fyrir »en kvennmaður hálfu minna« komi:
en búlaus kvennmaður hálfu minna.

Nd.
373. Nefndarálit
um frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1898 og 1899.
Frv. þetta, sem vísað hefir verið til fjárlaganefndarinnar, eftir að það
hefir verið til meðferðar i efri deild, höfum vér atbugað, og ieggjum tíl að það
verði samþykt óbreytt, þar eð vér áiitum að sú eina breyting sem það hefir
fengið f efri óeild, hafi við aU-góð rök að styðjast.
Neðri deild alþingfe 10. ágúst 1899.
Tr. Gunnarssoti
Jón Jónsson, þm. Eyf.
Skúli Thoroddsen,
formaðat.
Guðjón Guðláugsson.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk.
Jón Jensson.
Sigurður Gunnarsson.

Ed.
374. Breytingartillðgur
við frv. til laga um stofnun landsspítala i Reykjavik (362).
Frá Hallgr. Sveinssyni, Kristjáni Jónssyni, J. Jónassen.
Við 2. gr. Orðin »á ári hverju* falli burt.
— 3. — Fyrir »Stjórnin« komi: »spftalastjórnin«.
— 5. — Fyfir »Stjómin« komi: »spftalastjórnin«.

Nd.

376. Frumvarp

til laga um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausamannsgjalds til prests og ljóatolla
og lausamannsgjálds til kirfeju (eins og pað var sampykt við 3. umr. í Ed.).
1. gr. Dagsverk skaf vinna hjá presti um túnaslátt, en hann fæðir gjaldanda.
Ef gjaíd mdi ekki vinnur dagsverkið, skal karlmaður greiða presti pað eftir verðlagsskrá
peiiri, ergíldir á gjalddaga, en búlaus kvennmaður hálfu minna. Dagsverk eigá að Vinna
eða greiða: bændur allir, tínndi peir ekki fnll 5 hndr. lausafjár, húsmenn, þurrábúðarmenn, kaupstaðarborgarar og allir peir, karlar og konur, sem eiga beimíli forstöðu að
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veita, séu þeir ekki í skiftitíund; enn fremur lausamenn og lausakonur, sem ekki eru
í skiftitíund, og eins þó þau tfundi ekkert, einhleypir húsmenn og húskonur og vinnuhjó,
ef þau tíunda 60 ál.
2. gr. Offur skal greiða hver húsbóndi eða sjálfstæður maður einhleypur, sem á
20 hndr. í fasteign (eftir gildandi jarðamati) eða í lausafé eða í hvorutveggja tilsamans;
ennfremur hver húseigandi í kaupstöðum og verzlunarstöðum, ef húseign þeirra er að
minsta kosti virt á 3000 kr. og er eigi notuð við ábúð á jörð þeirri, er metin sé til dýrleika; konunglegir emhættismenn og sýslunarmenn, er landshöfðingi skipar, er hafi að
minsta kosti 500 kr. að launum, enn fremur kaupmenn, lyfsalar, bakarar, verzlunarstjórar
og verzlunarþjónar, er einnig hafi að minsta kosti 500 kr. að lannum.
Offrið er að
minsta kosti 4 kr. og gjalddagi á því 14. maí ár hvert.
3. gr. Hver sá, sem hefir til afnota jörð eða jarðarhluta, sem metin er til dýrleika, skal fóðra lamb fyrir prestinn; sömuleiðis hver sá, sem hefir grasnytjar af slægjulandi, er hann sjálfur á eða leigir, ef það gefur af sér að minsta kosti kýrfóður. Geti
búandi ekki fóðrað lambið, eða prestur notað lambsfóðrið, skal það goldið eftir verðlagsskrá og er gjalddagi á því 10. maí ár hvert.
Nú hefir maður tvær eða fleiri heilar jarðir til ábúðar eða afnota, og skal hann
þá fóðra jafnmörg lömb og ábúðarjarðir hans eru.
4. gr. Lausamenn og lausakonur greiða presti 50 aura gjald á áii, hvort sem
þau eiga að gTeiða dagsveik eða ekki. Gjalddagi á pessu gjaldi er 14. maí ár hvert
5. gr. Heilan ljóstoll ti) kirkju gjaldi búandi hver eða húsráðandi, sem heldur
hjú, hvort sem bann er karl, kvæntur eða ókvæntur, eða kona, gift eða ógift.
Hálfan
ljóstoll til kirkju gjaldi húsráðendur og húsmenn hjúalausir og ennfremur einhleypii
menn og vinnuhjú, sem tíunda 60 ál. eða meira. Hjú teljast böm yfir 16 ára aldur,
sem vinna hjá foreldrum sínum.
6. gr. Lausamenn og lausakonur greiði til kirkju 50 aura á ári.
‘
7. gr. Gjalddagi á gjöldum þeim, er talin eru í 5. og 6. gr., er 31. desbr. ár hvert.
8. gr. Ákvæði þau í eldri lögum, er koma í bága við log þessi, eru numin
úr gildi.

Nd.
376. prumvarp
til laga um stofnun Ræktunarsjóðs íslands (eins og það var samþykt við 3. umr. í £d.).
1. gr. Af andvirði seldra þjóðjarða skal stofna sjóð, er nefnist Ræktunarsjóður
íslands.
2. gr. Stofnfé sjóðsins er andvirði þjóðjarða þeirra, er seldar hafa verið frá árslokum
1883 til ársloka 1898, bæði það, sem greitt hefir verið í viðlagasjóð, og það, sem stendur
óborgað hjá kaupendum jarðanna. Sá hluti, er runnið liefir f viðlagasjóð, skal út lagður
í skuldabréfum sveitarfélaga fyrir jarðabótalánum, að því leyti sem þau hrökkva.
í sjóð þenna skal og renna andvirði þjóðjarða þeirra, er síðar verða seldar.
3. gr. Tilgangur sjóðsins er að efla ræktun landsins. Stofnféð má aldrei skerða,
en því skal varið til lánveitinga til jarðabóta og annara framkvæmda, er að jarðrækt lúta.
Vöxtunum má verja til verðlauna fyrir frábæran dugnað í jarðabótum, að því leyti sem
þeim er eigi varið til að auka stofnfé sjóðsins.
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4. gr. Landsstjórnin hefir á hendi stjórn sjóðsins og semnr skipulagsskrá fyrir
hann og reglugjörð um lánveitingar og úthlutun verðlauna.
Skipnlagsskráin skal staðfest af konungi.
Leita skal álits Búnaðarfélags íslands utn lánveitingar og verðlaunaveitingar þær,
er ræðir um í 3. gr.

Ed.
377. Viðaukatillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. í neðri deild).
Frá landshöfðingja.
Við 13. gr. C. Við þennan staflið bætist nýr töluliður á eftir 30. tölulið:
Styrkur til Brynjólfs skrifara Þorlákssonar til þess að fullkomna
sig í orgelspili og »Musiktheori« í Kaupmannahöfn fyrra árið
800 kr.

Nd.
378. Frumvarp
til laga um fjármál hjóna (eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.).
I. þáttur.
Kaupmálar hjóna.
1. gr. Þá er gjöra á með kaupmála breyting á hinu venjulega helmingafélagi
hjóna, þá er hann því að eins gildur, að kaupmálinn sé skriflegur, og undirritaður af hjónunum, hvort sem hann er gjörður á undan eða eftir giftingu. Eigi
má breyta kaupmála né fella hann úr gildi nema með nýjum kaupmála.
2. gr. Nú er annað hjóna eða hjónaefna hálfmyndugt, er það gjörir kaupmála, og þarf þá saraþykki tilsjónarmanns; sé það ómyndugt eða svift fjárforráðum, skal samþykki fjárráðamanns, auk samþykkis þess sjálfs, koma til.
3. gr. Nú er kaupmáli gjörður samkvæmt því, er að framan er sagt,
og er hann þá án konungsstaðfestingar skuldbindandi fyrir hjónin sjálf og fyrir
erfingja þeirra, sé hann gjörður áður en þau gengu i hjónaband. Sé hann gjörður
eftir að þau gengu i hjónaband, verður hann skuldbindandi fyrir þau sjálf og
erfingja þeirra, þegar konungur hefir staðfest hann.
4. gr. Með kaupmálá mega hjón skipa fjármálum sinum á hvern lögmætan hátt, er þeim sýnist, ef þau gæta þess, er í lögum þessum segir; þurfl
kaupmálinn staðfestingar, má synja um hana að öllu eða nokkru leyti.
Eigi má þó ákveða i kaupmála eða á annan hátt, að allar eigur annars
hjóna, er það á og síðar eignast, skuli vera séreign hins, eða að séreign annars þeirra skuli vera í umráðum hins eins, eða að afraksturinn af sjálfstæðri at
vinnu annars þeirra skuli vera séreign hins eða undir umráðum þess eins; hjón
geta eigi heldur með kaupmála þegið sig undan skyldum þeim, er ræðir um 1
11. og 22. gr. laga þessara.
60*
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5. gr. Kaupmáli er gildur gagnvart öðrum mönnum frá giftingardegi, sé haun
löglega þinglesinn áður (sbr. 6. og 7. gr.). Hann gildir þó gagnvart kröfum, sem
eldri eru en hjónabandið, hafi þess áður verið beiðst, að hann yrði sem fyrst
þinglesinn. Annars gildir hann eigi gagnvart öðrum mönnura fyr en frá þinglýsingardegi.
Kaupmáli er eigi þvi til fyrirstöðu, að maður, er eigi hafði vitneskju um
hann, öðlist með samningi á undan þinglýsing hans réttindi yfir eigum hjónanna.
Skuldheimtumenn þeir, sem eiga kröfur, er ejdri eru en þinglýsing kaupmálaas
eða beiðnin um þinglýsinguna, þegar svo á stendur eins og segir í 2. málslið undanfarandi málsgreinar, og stafi kröfur þeirra eigi frá samningi, er gjörður hefir
verið með vitund um kaupmálann, og hafi þeir árangurslaust leitað eftir borgun
bjá því hjónanna, sem er skuldunauturinn, geta gengið eftir borgun hjá hinu
þjónanna í fjármunum þeim, sem það hefir fengjð til séreignar með kaupmálanuro, nema það sannist, að skuldunautur sjálfur hafi átt nægilegt féfyrir öllum
skuldum sínum á þeim tfma, er kaupmálinn gekk í gildi gagnvart skuldheimtu• mönnum. Ræði kaupmálinn um fé, er sfðar afiast, er þó skuldheimtumönnum
fyrirmunað að leita borgunar í fé þessu, ef kaupmálinn er þinglesinn, áður en
þess var aflað.
6. gr. Þinglýsing samkvæmt undanfarandi grein skal fram fara á varnarþingi bónda. Nú á hann ekkert varnarþing, og skal þó þinglýsa kaupmála
hans hér á landi, og skal þá þinglýsa við hinn kgl. islenzka landsyfirrétt.
7. gr. Til þess að kaupmáli geti haft áhrif á ráðstafanir yfir fasteignum,
verður að þinglýsa honum sérstaklega við varnarþing þeirra. Annars standa þeir
Bamningar óhaggaðir, er þeir menn ger.i, er ókunnugt er um kaupmálann, enda
þótt hann sé þinglesinn á varnarþingi bóndans, séu samningarnir gerðir áður en
kaupmálinn er þinglesinn við varnarþing fasteignanna.
8. gr. A skuldabréf, hlutabréf, ábyrgðarskírteini og önnur slík skjöl skal
gjöra áritun um kaupmálann. Þangað til það er gjört, geta þeir, er ókunnugt
erumhann, eignast réttindi yfir téðum skjölum, er koma i bága við kaupmálann.
9. gr. Eftir ráðstöfun landshötðingja skal i Reykjavík halda skráyfiralla
kaupmála hjóna, sem þinglesnir eru. Sýslumenn og bæjarfógetar skulu, þegar er
kaupmáii hefir verið þinglesinn, senda skrifstofu þeirri, er landshöfðingi ákveður og auglýsir, skýrslu um kaupmálann í ábyrgðarbréfi. I skýrslu þessari skal
tilgreina nöfn og stétt málsaðila, bústað þeirra og þinglýsingardag kaupmálans,
en eigi skal skýra frá efni hans. Sérhverjum er heimilt að fá skýrslu um það
eftir skrá þessari fyrir 1 krónu gjald, hvort kaupmáli hafi gjörður verið, og ef
svo er, hvar og hvenær hann hafi verið þinglesinn, en senda verður hann skriflega beiðni um það, er skýrir frá nöfnum málsaðila, og, ef unt er, stétt bónda.
Landshöfðingi gefur nánari reglur um fyrirkomulag skrárinnar, og hvernig hún
skal haldin. Kostnaðurinn, er at þessu leiðir, greiðist úr landssjóði.
Við lok
hvers mánaðar skal birta i auglýsingablaði landsstjórnarinnar það, sem fært hefir
verið inn í skrána mánuð þann, er liðinn er. Til að borga auglýsingarkostnað
þennan skal greiða 1 kr., auk þinglýsingargjalds fyrir kaupmála.
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II. þáttur.
Um fjárforræði giftrar konu og umráðin yfir félagsbúinu.
10. gr. Um fjárforræði giftrar konu í fjármálum fer sem um fjárforræði
ógiftrar. Bónda má skipa tilsjónarmann eða fjárráðamann konu sinnar. En ef
ráðstðfun sú, er frara á að fara, snertir hag hans, verður að skipa annauibans
stað.
11. gr. Bóndi hefir einn uraráð yfir félagsbúinu. Hann má þó eigi nema
með samþykki konu sinnar afhenda, veðsetja né leigja með óvenjulegum kjörura
eða um óvenjulega langan tíma fasteignir þær, er eignarskjölin bera með sér,
að konan lagði tii félagsbúsins, og eigi heldur afhenda, veðsetja né kvitta skuldabréf, hlutabréf, ábyrgðarskírteini, sparisjóðsbækur og þess háttar skjöl, er hún
hefur lagt til og bera hennar eignarnafn. Hann má ekki heldur seljast arfsali
nema með samþykki hennar. Vilji hún rifta ráðstöfunum, er koraa í bága við
þessi ákvæði, skal raálssókn hafin innan árs frá þvi er þær voru gjörðar, eða
þinglesnar, hafi þær verið lesnar á þingi.
Bóndi má eigi án samþykkiskonu sinnar skuldbinda félagsbúið meðloforðura ura gjafir eða gefa úr þvi svo, að það á einu ári fari fram úr 5 hundruðustu
af skuldlausri eign búsíns við næstu árslok á undan.
Breyti hann gegn þessu
á hún rétt á skaðabótum af séreign hans eða af hans hluta félagsbúsins, þá er
þvi verður skift. Krafa til skaðabóta af séreign bónda skal þó hafin með lögsókn eða áskilin með notarialsvarkröfu á hendur honum innan árs frá því er
konan fékk vitneskju um þau atvik, er hún byggir á kröfu sina, og innan mánaðar eftir að búið er tekið til skifta, sé krafa gjörð til skaðabóta úr hluta hans
af félagsbúinu.
Þegar svo stendur á, eins og segir i fyrsta kafla greinar þessarar, getur konan i stað þess að rifta ráðstöfuninni krafist skaðabóta af séreign bónda
sins eða hluta hans af félagsbúinu á sama hátt og segir í öðrum kafla greinarinnar.
12. gr. Skuldbindingar, er kona hefur gengist undir eða bakað sér áður
en hún giftist, hvila og á manni hennar, nema annað sé um saraið i kaupmála,
er þau hafa gjört fyrir hjúskap sinn og látið þinglýsa.
13. gr. Ráðstafanir þær, er kona giörir með saraþykki og vitund bónda
slns, eða til sameiginlegs gagns og sakir óhjákvæmilegra nauðsynja, skuldbinda
féiagsbúið.
Ef gift kona verður skaðabótaskyld án þess að það stafi at samningi, eða
baki hún sér gjöld fyrir hegningarvert athæii, má ganga að félagsbúinu til greiðslu
nefndra gjalda, en bóndi hefir rétt til að fá þau endurgoldin af séreign konu sinnar, atvinnuarði hennar (sbr. 26. gr.) eða af hluta hennar af félagsbúinu, þegar
því verður skift.
Ef kona bakar sér aðrar skuldbindingar í hjúskap sfnum, verður til fulln
ustugjörðar á þeira eigi gengið að öðru en séreign hennar eða atvinnuarði (sbr.
26. gr.) eða að hennar hluta af félagsbúinu, hvort sem þvf er skift eða hún situr i óskiftu búi.
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14. gr. Nú er bóndi sviftur fjárforráðum og hefur þá fullveðja kona
hans forráð félagsbúsins með fjárráðamanni bóndans.
15. gr. Þá er kona tekst á hendur að svara ein eða með manni sinum
til skulda hans eða skuldbindinga, hvort sem það er með ábyrgð, víxilábeking eða
framsali að skaðlausu eða því um lfku, eða skuldbinding þessi kemur fram á
annan hátt, svo sem með veðsetning á séreignum hennar fyrir skuldum hans,
en álíta verður, að skuldbindingin í raun og veru miði að hinu sama, þá eru
þessar ráðstafanir ógildar, nema þær séu samþyktar af amtmanni.
Hið sama er um ráðstafanir, er hún raeð þeim afsalar sér trygging,
er hún á f eigum bónda sins eða félagsbúsins.
16. gr. Nú hefur bóndi bakað félagsbúinu þess háttar gjöld, er ræðir
um i öðrum kafla 13. greinar, og á þá kona hans rétt á að fá þau endurgoldin
af séreign hans, eða af hluta hans af fé’agsbúinu, þá er þvi verður skift.
III. þáttur.
Séreign og gjatir hjóna á millum.
17. gr. í séreign hvors hjóna eru ekki að eins persónuleg réttindi, þótt þau
kunni að vera arðsöm, svo sem rithöfundarréttur og sams konar réttindi, heldur og verðmæt réttindi, er eigi verða frá skilin þeim, er þeirra nýtur, svo sem
eftirlaun, lifeyrir, forlagseyrir, framfærsluréttur, innstæðuréttindi, óafhendanlegur
afnotaréttur, þar i talinn ábúðarréttur, atvinnuréttindi, persónuleg einkaréttindi
og þvi um líkt.
Arður af þessum réttindum, sem fellur til í hjónabandinu,
rennur þó inn í félagsbúið, nema öðru vísi sé ákveðið i lögum, kaupmála eða
með annari lögmætri ráðstöfun.
18. gr. Það verður og séreign, þótt eigi sé það ákveðið í kaupmálanum, er
annaðhvort hjóna hefir eignast eða sfðar eignast að erfð, þó lögarfur þess sé,
eða að gjöf, ef og að svo miklu leyti, sem svo hefir verið ákveðið af arfleifanda
eða gefanda. Eigi má í kaupmála gjöra breyting á ákvæðum gefanda eða arfleifanda í þessa átt.
19. gr. Auk þess, sem talið er i 17. og 18. gr„ er alt það séreign, sem ákveðið er löglega í kaupmáia að svo skuli vera.
20. gr. Hvort hjóna heflr umráð yfir séreign sinni, nema hún sé með
kaupmála eða með öðru lögmætu ákvæði, svo sem af hálfu arfieifanda eða gefanda, fengin í hendur sérstökum fjárráðamönnum.
í kaupmála má ákveða, að konan megi eigi, þótt fullveðja sé, ráða yfir
séreign sinni, nema raeð samþykki bónda síns eða tiisjónarmanns.
21. gr. Arður af séreign eftir kaupmála og andvirði hans skal séreign
vera, nen.a annað sé ákveðið i kaupmálanum
Það sem útvegað er tyrir muni, sem í séreign eru, eða gengur til að bæta
þá eða auka, skal og séreign vera, nema annað sé ákveðið i kaupmála; en ef
varið er til þessa fé úr félagsbúi eða af séreign hins hjóna, má heimta endurgjald fyrir það af séreign þess hjóna, er i hlut á, eða af hluta þess i félagsbúinu, þá er þvi verður skift.
22. gr. Et kostnaður til heimilisþarfa (þar með talin húsaleiga) og til viðurværis og uppeldis barnanna getur eigi greiðst af félagsbúinu, er hvort hjóna af
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sinni hálfn skylt til að leggja frara fé til gjalda þessara af séreign sinni, meðan hún vinst til. Geti hjónin ekki komið sér saman, Akveður amtmaður, hve
mikið þau skuli leggja til.
23. gr. Skuldir, er hvila A öðru hvoru hjóna, þá er þau giftast, skal
greiða af séreign þess, ef nokkur er og meðan endist, nema annað sé ákveðið í
kaupmála. Hafi þessar skuldir verið greiddar af félagsbúinu eða séreign hins
hjóna, má krefjast endurgjalds af séreign þess, er i hlut á, eða ef þörf gerist
af hluta þess úr félagsbúinu, þá er skifti fara fram.
24. gr. Til þess að gjafir milli hjóna í hjúskap þeirra séu giidar, skal
una þær gerður kaupmáli, nema svo sé, að gefnir séu munir til persónulegra
nota, sem eigi séu meira verðir en svo, að’samsvari efnahag gefanda, eða sé gjöfín
lífeyrir eða forlagseyrir eða þess konar framfærslueyrir af hendi bónda fyrir konu
sina.
Til gjafa teljast og afsöl þau, er getur um í öðrum kafla 28. greinar i
iögura nr. 7,13. apríl 1894; en þá er gefandi skyldur til að greiða það aftur, er gjafarþegi hefir af hendi int.
Það, sem segir i þessari grein, gildir og þá er gjöfin er gefin einhverjum öðrum, en hann afsalar hana síðan hinu hjóna, ef álíta roá, að það sé að eins
gert til þess að fara kringum lögin.
25. gr. Akvæðin um ógilding ráðstafana i 4. kapitula laga nr. 7, 13. apríi
1894 eiga og við um ráðstafanir hjóna á milli, hvort sem þau bafa félagsbú eða
ekki.
IV. þáttur.
Uro umráð giftrar konu yfir aflafé hennar af sjálfstæðri atvinnu.
26. gr. Nú rekur gift kona sjálfstæða atvinnu, sem eigi aðallega er stofnuð
né henni viðhaldið með fé bónda hennar eða félagsbúsins, og hefir hún þá, meðan hún lifir, ein og án samþykkis bónda sins eða fjárráðamanns, umráð yfir arði
þeirrar atvinnu, og yfir því, er sannað verður, að hún hafi aflað sér fyrir atvinnu-arð sinn. Meðan hún lifir, má eigi taka fé þetta til lúkningar skuldum
þeim, sem bóndi hennar hefir stofnað, nema samþykki hennar komi til.
V. þáttur.
Um rétt hjóna til að slíta fjárfélagi.
27. gr. Nú hefir bóndi eytt mjög eigum félagsbúsins, án þess það verði
réttlætt nægilega fyrir sérstök atvik, eða gefið fulla ástæðu til þess aðóttast megi, að
hann muni fara illa með yfirráð sin yfir félagsbúinu, og getur kona hans þá
krafist þess, að fjártélaginu sé slitið, og að full séreigu koraist á.
28. gr. Þá er kona vill neyta þessa réttar, skal hún senda amtmanni skriflega beiðni um það; ranusakar hann málið, og gefur bónda tækifæri til að láta
uppi skoðun sína og leggur sfðan úrskurðáþað; úrskurði hans má skjóta til landshöfðingja; þegar það er gjört, getur skiftaréttur, ef konan æskir þess, gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess, að varðveita eigur búsins, einkum á þann hátt, er
segir i 2. og 3. lið 57. gr. skiftalaganna.
29.

gr.

Nú

slitur

bóndi ólöglega samvistum

við

konu

sína,

eða sé félagsbu
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þéirra tekið til gjaldþrotaskifta að honum lifanda, og getur kona hans þá krafist
þeas, aö tjárfélagi þeirra sé slitið. Beiðni utn þetta sendir hún til amtmanns, og
skal beiönin tekin til greina. Ef kona slitur ólöglega samvistum við bónda sinn,
hefur hann og hinn sama rétt til þess, að fá fjárfélagi þeirra slitið.
30. gr. Þá er tekin hefir verið til greina beiðni annarshvors hjóna um,
að fjárfélagi þeirra skuli slitið, getur hvort um sig krafist þess, að félagsbúið sé
tekið til skiíta á þann hátt, er segir i 6. kapitula skiftalaganna.
Úrskurður um, að fjárfélagi bjóna skuli slitið, gildir fyrir þau sjálf frá
þvi, er beiðnin um það kom tii yfirvaidsins, en fyrir aðra frá því er úrskurðurinn er þinglesinn á varnarþingi bónda hér á landi, eða, sé bann farinn
úr landi, þá á varnarþingi þvi, er hann átti siðast hér, og fer um verkanir þinglýsingarinnar eins og segir ura þinglýsingu á kaupmáia i 5. gr. laga þessara.
2. og 3. Akvæði 67. gr. í skiftalögunum koma því eigi til greina við þau
skifti, er hér ræðir um.
31. gr. Þeg«ar það hefir verið löglega ákveðiö i kaupmála, að fjárfélagi
hjóna skuli slitið, geta þau og hvort um sig krafist þess, að skifti skuli fram
fara á félagsbúinu á þann hátt, er segir i 6. kapitúla skiftalaganna, án þess þó
nein breyting verði á gildi kaupmálans gagnvart öðrum eftir 5. gr. þessara laga,
og þannig án þess, að 2. og 3. ákvæðið í 67. gr. skiftalaganna komi til greina
við þau skifti.
VI. þáttur.
Hvenær dæma skal um kaupmála eftir útlendum lögum.
32. gr. Fyrirmæli laga þessara ná og til þeirra kaupmála, sem gjörðir eru erlendis, ef bóndinu á lögheimili hér á landi, en um myndugleika konunnar til að
gjöra kaupmáJann fer þó eftir Jögum JaDds þess, þar er hún á heimili. —
Nú er kaupmáli gjörður at manni, er eigi er búsettur hér á landi, og
sé kaupmálinn gildur eftir lögura lands þess, þar sem maðurinn á beimili, og er
málinn þá, að því er fjármál bjónanna snertir, gildur hér á landi fyrir hjónin
sjálf og erfingja þeirra, ef hann ákveöur ekkert, er kemur í bága við lög þessi,
svo og gagnvart öðrum, ef gætt er alls þess, er segir í 6.—8. gr. laga þessara,
svo fljótt sem auðið er eftir að bóndinn er fluttur hingað búferlum. —
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1900.

Ed.
379. Frumvarp
til laga um stofnun veðdeildar í lsndsbankannm í Keykjavík (eins og það var samþýkt
við 3. umræðuj Nd.).
1. gr. í landsbankanum í Keykjavík skal stofna veðdeild, til þess að veitt verði
lán um langt árabil og með vægum vaxtakjörum gegn reði í lasteignum.
2. gr. Tryggingarfé deildarinnar er 200,000 kr., sem landssjóður leggur til, og
skal þad, á amt veðbréfum, sem veðdeildin íær hjá lánþegum sínum og öllum öðrum
eignum veðdeildarinnar, vera til tryggingar því, að bún standi í skilnm.
Fyrstn 5 árin, eftir að veðdeildin hefir sfcofnsett verið, veitist henni 5000 króna
tittag á ári úr landssjóði.
3. gr. Tryggingarfé deildarinnar skal vera í ríkisskuldabréfum; er það undir um
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sjón landsstjórnarinnar og vextir þess renna í landssjóð. Má eigi ráðstafa tryggingar.
fénn á annan hátt, nema veðdeildin sé brott feld og hafi staðið í skilum við alla.
Beri nauðsyn til að taba á tryggingarfénu, til þess að veðdeildin geti staðið í
sfeilum, skal endurgjalda íé það, sem notað hefir verið, undir eins og efnahagur deildarinnar leyfir.
4. gr. Leggja skal í varasjóð tekjuafgang þann, sem kann að verða samkvæmt
árlegum reikningsskilum veðdeildarinnar. Sýni reikningsskil" tekjuballa deildinni á hendnr, skal hann greiddur úr varasjóði.
5. gr. Veðdeildin má gefa út skuldabréf, sem hljóða upp á handhafa (bankavaxtabréf), en sem má nafnskrá í deildinni. Landsstjórnin ákveður um lögun og útlit skuldabréfanna. öll upphæð þeirra má ekki fara fram úr sexfaldri upphæð tryggingarQárins
og varasjóðs samtals; eigi mega heldur nokkru sinni vera í veltu bankavaxtabréf, er nemi
meiru en veðskuldabréf þau, er veðdeildin á.
6. gr. Upphæð bankavaxtabréfanna skal talin í gjaldgengum peningum og skal
landshöfðingi og stjórn landsbankans rita undir þau.
Fjárhæð þeirra skal ákveðin í
reglugjörð veðdeildarinnar, svo og vextir og gjalddagi vaxtanna.
7. gr. Fé veðdeildarinnar má lána gegn veði í jarðeignum, eða húseignum með
lóð i kaupstöðum og verzlunarstöðum, en gegn veði í húseignum því að eins, að þærséu
vátrygðar í vátryggingarstofnun, er bankastjói nin telur góða og gilda. Eigi má lána, nema
gegn fyrsta veðrétti.
Lánsupphæðin má ekki fara fram úr helmingi af virðingarverði fasteignarinnar og skal verð húsa þeirra, er á jörð eru, því að eins telja með, að
þau séu vátrygð, svo sem fyr er sagt.
8. gr. Eignir þær, er veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða á
þann hátt, er nákvæmar verður tiltekið í reglugjörð fyrir veðdeildina. 1 reglugjörðinni
má meðal annars ákveða, að stjórn landsbankans megi nefna til þá menn, er virða skuli
veðin. Ennfremur má ábveða í reglugjörðinni, að þegar bankastjórnin krefst þess, skuli
sýslunefndir segja álit sitt um verð fasteigna í sýslufélaginu, svo og að bæjarfógetar og
hreppstjórar fyrir hæfilega þóknun, er landshöfðingi ákveður og veðdeildin borgar, hafi
eftirlit með eignum þeim, sem í kaupstaðnum eða hreppnum eru veðsettar veðdeildinni.
9. gr. Lán þau, er veðdeildin veitir, má hún greiða í bankavaxtabréfum eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rétt til að heimta, að bankastjórnin annist um að
koma bankavaxtabréfunum í gjaldgenga peninga endurgjaldslaust; en borga skal hann kostnað þann, sem af því leiðir.
10. gr. Lánum þeim, er veðdeildin veitir, má hún eigi segja upp, meðan lánþegi
gegnir að öllu leyti skyldum þeim, sem hann hefir undir gengist. En ef ákvæðisgjöld
hans verða eigi greidd á réttum gjalddaga, eða ef veðiðgengur svo úr sér, að þaðer eigi
lengur svo tryggjaudi, sem vera skal, eða haldi skuldunautur ekki vátrygðum húseignum, er að veði eru, og talin eru með í matinu (sbr. 7. gr.), eða talli á veðið eftirstöðvar
af sköttum eður afgjöldum, er ganga fyrir kröfu veðdeildarinnar, er bankastjórninni heimtil að tej[a eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga undir eins án uppsagnar.
11. gr. Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög til
að borga kostnað við deildina og til varasjóðs í einu lagi með jafnri uppbæð samtals á
hverjum gjalddaga. Tillagið til að borga kostnað við deildina og gjaldið til varasjóðs
er V3 af hundraði á ári af upprunalegri upphæð lánsins. og afborgunargjaldið má eigi nema
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minna en svo. að lánum sé lokið á 40 árum, þegar veðið er jarðeign, og á 25 árum, þegar veðið er húseign.
Á hinum ákveðnu gjalddögum má hver lántakandi án undangenginnar uppsagnar
gTeiðá aukaafborganir af skuld sinni, þó ekki minna en 100 kr. í einu, eða endurborga
hana að öllu levti. Gjald þetta má hann greiða með bankavaxtabréfum deildarinnar eftir
ákvæðisvérði þeirra.
12. gr. Afborgunum þeim og endurborgunum, er greiddareru ípeningum á hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabréf þau, er veðdeildin hefir gefið út, eftir
hlutkesti, sem notarius publicus hefir umsjón með og fram fer í viðuivist tveggja manna;
annan kveður landshöfðingi til þess, hinn bankastjórnin. þá er hlutkesti hefir fram farið,
skal anglýsa með 9 mánaða fyrirvara númerin á skuldahréfum þeim, er upp hafa komið
tíl innlausnár, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Nánari ákvæði um auglýsingar þessar skal setja í reglugjörð veðdeildarinnar. Veðdeildin má og á -þann hátt og
tóeð þeim fyrirvara, ér á?ur segir, innleysa bankavaxtabréf í stærri stíl.
13. gr. Handhafar eða eigendur skuldabréfa þeirra, er innleysa skal, geta gegn
því að afhenda þau með vaxtamiðum þeim, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfuðstól
þeirra á ákvéðnum gjalddaga, og greiðaBt engir vextir af höfuðstólnum upp frá því.
Í4. gr. Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er f gjalddaga til úthorgunar, rennurí
váfasjóð veðdeildarinnar, sé þess ekki vitjað innan 20 ára frá gjalddaga. Um ógilding
glátaðra skúldabréfa og vaxtamiða fer eftir almennum lögum.
15. gr. Skuldabréf þau, er innleyst hafa verið með hlutkesti, eða hafa verið
notuð til að borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal ónýta þau
un'ðir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra á þann hátt, að þau með þv
verði ógild, og leggja þau til geymslu í sjóð veðdeildarinnar, og skal svo við lok reikningsársins brenna þau í viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxtamiðum þeim, er innleystir
hafa verið það reikningsár.
lfi. gr. Vaxtamiða- og bankavaxtabréf, sem komin eru í gjalddaga, skal borga
út f landsbankanum í Keykjavík; svo skulu og gjaldheimtumenn landssjóðs taka á mót
þéim til borgunar á sköttum og öðrum gjöldum til landssjóðs og innleysa vaxtamiðana
og skuldabréfin, eftir því sem þeir hafa fyrir hendi fé, sem á að boigast í landssjóð.
1 réglugjöið veðdeildarinnar skal ákveða, hvar borga skuli út erlendis vaxtamiða
og skuldabréf, sém bomin eru f gjalddaga.
17. gr. Þegar lán er komið í gjalddaga (sbr. 10. gr.), hefir veðdeildin heimild til að
lStaselja veðið við opinbert uppboð án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms samkvæmt
ákváéðuuum í tiísbipun um fjárforráð ómyndugra 18. febr. 1847, 10. gr., eða láta leggja
þdð véðdéildinni út til eignar, ef þörf er á. Veðdeildin þarf ekki að láta neinn vera fyrir sfna hðlfd við uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema
þau séu auðsjáanlega á rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið ineð neinskönar dómskoti. Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á því, að skuldin sé
rétt og komin í gj&lddaga, og skúldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu
því, ér haún 'befir skaðast á uppboðinu og öllum málskostnaði að skaðlausu.
Veðdeildin gétnr Jöglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veðsetttím faSteignum megi fram fara á sbrifstofu uppboðshaldara.
18. gfr. Fé ótnvndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal við-
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lagasjóðs, má verja til þess að kaupa skuldabréf veðdeildarinnar, en þó eigi bærra verði
en ákvæðisverði þeirra, eða séu skuldabréfin verðlögð í kauphöllinni í Kaupmajinahöfn, þá eigi hærra verði en sfðasta verðlag á þeim þar, er menn vita nm í Reykjavík.
19. gr. Veðdeildinni skal stjórnað af stjórn landsbankans. þegar veðdeildin er
stofnuð, skal þóknun sú, sem gæzlustjórar bankans fá árlega, hækka upp í 750 kr. til
hvors. Fyrir endurskoðun á reikningum veðdeildarinnar og til skrifstofuhalds má verja alt
að 2500 kr. á ári, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugjörð veðdeildarinnar.
Kostnað við að setja veðdeildina á fót og hækkunina á launum gæzlustjóra greiðir landsbankinn.
20. gr. Ákvæði þau, er sett eru í lögum 18. sept. 1885 um stofnun landsbanka,
13. 14. 18.—24. og 26.—29. og 30. gr., 1. lið, um hlunnindi fyrir bankann, stjórn hans
og reikningsskil, skulu einnig gilda um veðdeildina, stjórn hennar og reikningsskil.
21. gr. Reglugjörð veðdeildarinnar skal staðfest af ráðgjafanum fyrir ísland og
auglýst í A-deild Stjórnartíðindanna.

Nd.
380. Breytingartillaga
við frumv. til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja á Islandi.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. neðri deild).
Frá landshöfðingja.
Við 16. gr. Orðin í síðustu línu: »fangelsi og« falli burt.

Ed.
381. Breytingartillaga
við breytingartillögu minni hluta nefndarinnar við fiumv. til laga um aðflutningsgjald af kynjalyfum.
Frá landshöfðingja.
Við 1. gr. Fyrir »50 a.« komi: »1 kr.«.

Nd.
382. Breytingartillaga
við frumv. til laga um fjármál hjóna.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. Nd.).
Frá Jóni Jónssyni, þm. A.-Sk., Sigurði Gunnarssyni, Þorláki Guðmundssyni,
Halldóri Danfelssyni, Ólafi Briem, Sighv. Árnasyni.
Við 10. gr. Fyrir »tjárforræði giftrar konu« komi: forræði giftrar konu«.

Nd.
383. Tillaga
til þingsályktunar um strandgæzlubát á Faxaflóa.
Frá Jóni Þórarinssyni, 2 þm. Kjósar- og Gullbringusýslu.
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Alþingi skorar á stjórnina, að hlutast til um, að útvegaður verði og
sendur hingað svo fljótt sern verða rná sérstakur fallbyssubátur til strandgæzlu
í Faxaflóa.

Nd.
384. Prumvarp
til laga um stofnun landsspitala í Reykjavík.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. efri deild).
1. gr. í Reykjavík skal stofna landsspítala, sem hafl eigi færri sjúkrarúm en
24. Til byggingar spítalans má verja úr landssjóði 40,000 kr. og tillagi frá Reykjavikur kaupstað 10,000 kr. Til útbúnaðar spitalans má
verja úr landssjóði alt að 10,000 kr.
Hin núverandi spítalaeign f
Reykjavík, hús, lóð og áhöld legst einnig til landsspítalans og skal
henni ráðstafað á þann hátt, sem landsstjórnin nánar ákveður.
2. gr. Reykjavíkur bær og hvert amt landsins skal hafa rétt til hvert um
sig að fá ókeypis aðhjúkrun alla og læknishjálp á sjúklingura, er legið
geta í 3 sjúkrarúmum á spítala þessum. Sjúkrarúm þessi skulu veitt
fátækum sjúklingum, sem ekki eru á sveit, en sanna fátækt sina með
vottorðum, er sjúkrahússtjórnin nánar kveður á ura.
3. gr. I stjórn spítalans eru amtmaður og landlæknir og læknir sá í Reykjavík,
er landshöfðingi skipar. Spitalastjórnin sernur reglugjörð fyrir spitalann
og erindisbréf fyrir starfsmenn hans, er landshöfðingi staðfestir. Hún
hefur alla umsjón með spítalanum og spítalahaldinu, ræður starfsmenn
og segir þeim upp, og ákveðnr borgun þá, er sjúklingar þeir, sem
ekki fá ókeypis aðhjúkrun samkv. 2. gr., skulu greiða fyrir spitalavistina.
4. gr. Starfsmenn spítalans skulu vera þessir, auk nauðsynlegs vinnufólks og
hjúkrunarfólks: 2 yflrlæknar og 1 aðstoðarlæknir; ráðsmaður og ráðskona; yfirhjúkrunarkona og gjaldkeri.
Ráðsmaðurinn fær 600 kr. þóknun á ári fyrir starfa sinn; ráðskonau og yflrhjúkrunarkonan fá auk fæðis og húsnæðis 400 kr. hvor
á ári í kaup; gjaldkeri 200 kr. á ári og aðstoðarlæknirinn 600 kr.
á ári auk húsnæðis og fæðis.
5. gr. Þangað til öðruvisi verður ákveðið, skulu kennararnir í útvortislækningum (kirurgi og operation) og innvortis lækningum (therapi) við
læknaskólann i Reykjavik takast á hendur yfirlæknastörfin við spítalann, og má greiða alt að 1200 kr. fyrir læknisstörfin, eftir því sem
spitalastjórnin nánar ákveður og landshöfðingi samþykkir.
6. gr. Kaup starfsmanna, svo og allur kostnaður árlegur við spítala þennan,
að því er gjöldin fara fram úr tekjunum, skal greiðast úr landssjóði.
Nd.

385.

til laga um horfelli á skepnum o. fl.

Frumvarp
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(Eins og það var samþykt við 3. umr. f efri deild).
1. gr. Skylt skal hreppstjórum og hreppsnefndum að hvetja hreppsbúa
sfna til að hafa nægilegt fóður og húsrúm handa fénaði þeim, er þeir setja á vetur,
og brýna jafnframt fyrir mönnum þá ábyrgð, er þeir geti bakað sér með þvf,
að láta fénað sinn verða horaðan eða horfalla.
2. gr. Hreppstjóri skal á hausthreppaskilum ár hvert annast um, að
kosnir séu 2—4 menn til þess að hafa eftirlit meðS fóðurbirgðum hreppsbúa og
meðferð búpenings i hreppnum. pað er skylda þessara manna, að leiðbeina
hreppsbúum í öllu, er lýtur að heyásetning og meðferð búpenings. Verði þeir
þess varir, að fénaður einhvers búanda sé illa hirtur eða ætlað of lftið fóður eða
húsrúm, skulu þeir áminna þann, er f hlut á.
Um kosningarrétt, kjörgengi og skyldur til þess að takast þennan starfa
á hendur gilda sömu ákvæði og um kosningar til hreppsnefnda.
3. gr. Á tfmabilinu frá i. marz til i5. maf ár hvert skulu skoðunarmenn
þeir, sem nefndir eru f 2. gr., skoða allan búpening f hreppnum og fóðurbirgðir
hreppsbúa. Senda skulu þeir hreppstjóra skýrslu um skoðunina, þegar er þeir hafa
lokið henni. Hreppsnefnd ákveður nánara, hvenær á þessu tfmabili skoðun þessi
skuli fram fara.
4. gr. Hafi skoðunarmenn ástæðu til að ætla, að fénaði einhvers hreppsbúa sé horfellir búinn vegna tóðurskorts, illrar hirðingar eða harðýðgi, þá sk'du
þeir skoða hjá þessum búanda svo fljótt, sem þvf verður við komið, og senda
hreppstjóra skýrslu um skoðunina.
5. gr. Nú verður fénaður horaður eða fellur úr hor, og er að áliti skoðunarmanna um að kenna fóðurleysi, hirðuleysi eða harðýðgi þess, sem fénaðinn hefir
undir hendi, eða það sannast á annan hátt, og skal þá hreppstjóri tafarlaust tilkynna það sýslumanni, ásamt öllum málavöxtum, en hann tekur málið fyrir, og
skal sá maður sæta sektum frá 10 til 200 kr. eða einföldu fangelsi alt að 6 mánuðum.
6. gr. Hreppstjóri skal bók halda, er hann ritar f allar skýrslur skoðunarmanna, en skýrslurnar skal hann senda sýslumanni og skulu þær lagðar fyrir
sýslunefndina til eftirlits og athugunar. í skýrslunni um skoðunargjörð þá, sem
ræðir um f 3. gr., skal hveijum fjáreiganda gefin einkunn fyrir meðferð og hold
búpeningsins. Lesa skal hreppstjóri upp skýrslur þessar á vorhreppaskilura ár
hvert. Skýrslumar skulu samdar eftir fyrirmynd, sem amtsráðið semur.
7. gr. Fyrir skoðunargjörðir þær, sem um er rætt f 3. og 4. gr., skal
greiða skoðunarmönnum borgun eftir samkomulagi við hreppsnefndina. f>ó má
borgunin eigi fara fram úr 2 kr. fyrir hvern dag, sem þeir eru að skoðunargjörðinni.
fóknun þessi greiðist úr sveitarsjóði.
8. gr. Vanræki skoðunarmenn þær skyldur, er á þeim hvfla samkvæmt
lögum þessum, varðar það alt að 5o króna sektum.
9. gr. Sektir eftir lögum þessum renna i sveitarsjóð þess hrepps, þar sem
brotið er framið. Sýslumaður skal á manntalsþingi nákvæmlega grenslast eftir
þvf, hvort lögum þessum hafi verið hlýtt, eða brot framið gegn þeim.
10. gr. Með mál, sem rísa af brotum gegn lögum þessum, skal farið sem
opinber lögreglumál.
11. gr. Með lögum þessum eru úr gildi numin lög 26. febr. 1898 um horfelli á skepnum.
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Nd
386. Breytingartillðguv
við frumvarp til laga um baun gegn því, að utanrikismenn megi eiga jarðeignir
á Islandi.
Frá nefndinni.
Við 1. gr. Á eftir »jarðeigu« bætist inn í: eða jarðarítök.
— 2. — Fyrir »til fyrverandi eiganda« komi: fyrverandi eiganda.

Ed.
387. Frumvarp
til laga um viðauka við lög 7. nóv. 1879 um breyting á lögum um gjald á
brennivíni og öðrum áfengum drykkjum 11. febr. 1876 og tilsk. 26 febr. 1872.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. í efri deild).
1. gr. Af öllum bittertegundum (bitter-essents, bitter-likör, elixir o. fl.) skal greiða
i toll 1 kr. af bverjum pela eða minni ílátum. Eftir sama hlutfalli skal
greiða toll, sé drykkjarvaran aðflutt í stærri ilátum.
Hlutur úr pela
skal talinn sem heill peli.
2. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1900.

Nd.
388. Framhalds-nefndarálit
um frumvarp til laga um stofnun Ræktunarsjóðs Islands.
(Eins og það var saroþykt við 3. umr. i Ed.).
Við frumvarp þetta hafa verið gerðar tvær efnisbreytingar í efri deild,
en með því þær raska ekki stefnu þess að neinu leyti, leggur nefndin það til,
að frumvarpið verði samþykt óbreytt, eins og það liggur nú fyrir.
Neðri deild alþingis 11. ágúst 1899.
Ólafur Briem,
Guðjón Guðlaugsson,
Pétur Jónsson,
skrifari.
formaður.
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Þorlákur Guðmundsson.

Ed.

389.

Frumvarp

til laga um verzlun og veitingár áfengra drykkja á íslandi (eins og pað var sampykt við
3. nmr. i Nd.).
1. gr. Hver sá, er lekur verzlun með áfenga drykki — sbr. pó 3. gr. — borgar í landssjóð 500 króna árlegt gjald fyrir hvern sölustað, og skal pað greitt fyrir fram
fyrir eitt ár i senn, en lögregiustjóri innheimtir.
Alstaðar par sem áfengir drykkir eru nefndir i lögum pessum er með peim talið staðjastað öl.
2. gr. þeir menn og verzlunarfélög, að undanskildum kaupfélögum og pöntunartélögum, sem hafa rétt til að reka verzlun með áfenga drykki, er lög pessiöðlast gildi,
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halda þessum rétti gegn því að borga gjald það, er segir í fyrstu grein. Hlutafélög,
samlög og aðrar stofoanir, er eigi verða eigendaskifti að, halda þessum rétti, þó eigi lengur en um næstu i5 ár.
þeir menn, sem vilja ððlast rétt til áfengisverzlunar, þurfa sérstakt leyfisbréf,
sem að eins gildir fyrir einn sölustað, er í þvi sé nefndur. Leyfisbréfið gefur amtfflaðúr út, og gildir það að eins 5 ár, og verður að fá nýtt leyfisbréf að þeim thna liðnum.
Pyrir hvert leyfisbréf greiðist 500 króna gjald, er rennur í landssjóð.
Amtmaður úrskurðar, hvort veita skuli leyfisbréf, að fengnn áliti hreppsnefndar
eða bæjarstjórnar. Á stöðum, þar sem önnur verzlun með áfengi er fyrir, ber að veita
það aðjafnaði, ef hreppsnefnd eða bæjaistjórn er því meðmælt. Á stöðum, þarsemengin
þess háttar verzlun er, má ekki veita það, nema hreppsnefnd og sýslunefnd eða bæjarstjórn sé þvi meðmælt.
3. gr. Til þess að mega verzla með áfenga drykki á skipi á löggiltum verzlunarStððum þarf sérstakt leyfisbréf og greiðist fyrir það 600 króna gjald til landssjóðs, en
gjald fyrir notkun á því skal eigi greiða. Leyfisbréfið gefur amtmaður út og gildir það
áð ein8 í eina verzlunarferð, og er á verzlunarstað er komið, skal sýna það lögreglustjóra
áður en verzlað er með vínföng á þeim stað.
Leyfisb'éfið má eingöngu nota á höfnum þeim, þar sem heimilt er að verzlameð

drykki þessa á sjálfum verzlunarstaðnum.
4. gr. Eigi má selja áfenga drykki í smærri skömtum en hér segir:
a) af vfni á flöskum með lakki eður innsigli fvrir, sömuleiðis af brennivíni, rommi,
konjakki, púnsextrakti eða þvílíkum drykkjum, ekki minna en 8/* úr potti;
b) af öli á tré-ílátum ekki minna en ‘/-t úr tunnu;
c) af öli á flöskum ekki minna en 2 þriggjapelaflöskur eða 4 hálfflöskur (l*/» pelaflöskur).
5. gr. Hver sá maður, þar með taldir verzlunarmenn og forstjórar og starfsmenn kaupfélaga og pöntuna'félaga, sem ekki hefir sjálfur leyfi til að verzla með áfenga
drykki, en pantar þá handa öðrum eða annast um sendingu á þeim til annara frá kaupmönnum á íslandi, er leyfi þetta hafa, eða frá stöðum fyrir utan ísland, gjörir sig sekan í ólöglegri verzlun.
6. gr. Hver sá, er rétt hefir til veitingar áfengra drykkja, skal borga í Iandssjóð 300 kr., ef veitingahúsið er í kaupstað, en 200 krónur utan kaupstaðar í árlegt afgjald, og greiðist það á sama hátt og afgjaldið af verzlun með áfenga drykki.
7. gr. Nú vill maður öðlast leyfi til veitingar áfengra drykkja, skal þá senda
umsókn um það til hreppsnefndar eður bæjarsljórnar, og vilji hún sinna málinu, skal
bera það undir atkvæði á hreppaskilaþingi eður almennum fundi bæjarmanna, er atkvæðisrétt eiga í bæjarmálum. Til þess að leyfið veiði veitt og skilyrði sett fyrir því, þarf í
hreppi meiri hluti atkvæða þeirra hreppsbúa, er atkvæðisrétt eiga i sveitamáluin, og ennfremur samþykki meira hluta hreppsnefndar og sýslunefndar og staðfestingu amtmanns,
en í kaupstöðnm verður að minsta kosti þriðjungur allra atkvæðisbærra bæjarmanna að
hafa sótt fundinn, og því næst verður meiri hluti fundarmanna og meiri hluti bæjarstjórnar að hafa fallist á veitingarleyfið og amtmaður staðfest það. Hver sem fær leyfi
þetta, skal skyldur til að geta hýst ákveðna tölu íerðamanna og selt þeim nauðsynlegan
greiða. Fyrir leyfið greiðast í kaupstöðum 300 kr. og utau kaupstaðar 200 kr., er renna
í landssjóð.
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Leyfisveitingin og skilyrðin fyrir henni shuln bonn upp til atkvæða í einu lagi.
Liggi fleiri tillögur fyrir en ein, skal þá fyrsfc upp bera, er síðast kom fram, o s. frv.
Leyfið skal veita fyiir 5 ár í senn og gildir að eins fyrir einn sölustað, en
amtmaður getnr, eftir tillögum hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, eða að fengnu áliti
hennar, tekið leyfið af leyfishafa, ef hann ekki heldur skilyiði pau, er leyfið er bundið.
8. gr. Leyfi til veitinga áfengra drykkja og leyfi til að verzla með pá má eigi
sami maður hafa. J*eir er rétt hafa til veitinga og líka hafa rétt til að verzla með áfenga drykki, er lög pessi öðlast gildi, halda pó pessum rétti gegn pví að borga gjald
paö er segir, í 1. gr., auk gjalds pess, er segir í 6. gr. laga pessara.
9. gr. Hver sá, er rétt hefir til að verzla með eða veita áfenga drykki, getur
leyst sig undan gjöldum peim, er ákveðin eru í 1. og 6. gr., með pví að gefa lögreglustjóia skriflega yfirlýsingu um pað, að hann afsali sér rétti sínnm til verzlunar eða veitingar áfengra drykkja. þar sem réttur pessi byggist á sérstöku leyfisbréfi, skal ennfremur
afhenda pað til ónýtingar. Afsal á rétti til áfengissölu skal lögreglustjóri tilkynna amtmanni.
10. gr. Sérhver lyfsali hefir heimild til að selja áfenga drykki, sem fyrirskipaðir
eru eftir læknisforskrift, enda pótt hann hafi eigi rétt til að verzla með áfengi.
11. gr. Ólöglegar veitingar eru taldar:
a) ókeypis veitingar áfengra drykkja í verzlunarhúsum eða í sambandi við verzlunaratvinnu yfir höfuð að tala.
b) sala áfengra drykkja af manni, er til pess hefir leyfi, ef drvkkjanna er neytt par á
staðnum, jafnvel pó pað sé gjört án hans ley6s, ef pað er á hans vitorði, eða ef atvik liggja svo til. að hann hefir haft ástæðu til að grnna, að pað yrði gjört, nema
hann sanni, að hann hafi gjört pað, sem í hans valdi stóð, til að koma í veg fyrir
pað.
12. gr. Enginn er skyldngur til að borga áfenga drykki, sem hann fær til láns.
13. gr. Ólögleg verzlun með áfenga drykki — að frátöldum brotnm á 4. gr. —
varðar sektum, fyrsta sinn 50—250 kr., ef brotið er ítrekað, 100—500 kr., og par að
auki missa peir, er verzlun reka, einnig verzlunarrétt sinn í priðja sinn, sem brotið er
Auk pessara hegninga skal einnig gjöra upptæka alla áfenga drykki, er hjá hinnm seka
finnast, en er svo á stendur, sem segir í 5. gr., pó pví að eins, að hann reki verzlnn.
14. gr. Brot gegn 4. gr. varða í fyrsla sinn 25—250 kr. sektnm. Sé brotið
ítrekað, varðar pað 50—500 króna sektum og missi réttinda til að verzla með áfengi.
15. gr. Ólögleg veiting áfengra drykkja varðar sektum 25—250 kr. í fyrsta sinn,
og 50—500 kr., ef ítrekað er, og missir hinn seki, ef hann hefir rétt til að verzla með
áfenga drykki, par að anki rétt pennan, et brotið er ítrekað, og ef bann rekur verzlnn
missir hann verzlunarrétt sinn, er brotið er priðja sinn. Loks skal við annað brot gjöra
npptæka alla áfenga drykki, er finnast hjá hinum seka.
16. gr. Nú veitir sá, er rétt hefir til veitinga áfengra drykkja, drykki pessa
unglingi, innan 16 ára aldurs, eða manni, sem sölumaður veifc gjörla, að á síðastliðnum
5 árum hefir verið sviftur fjárforráðum vegna drykkjuskapar, eða á sama tíma hefir
pjáðst af drykkjumanna-geðveiki eða er skertur á geðsmunnm, og varðar pað pá50—500
kr. sektum hið fyrsta sinn, en missi veitingaleyfis, ef brotið er ítrekað.
17. gr. Nú hefir maður fyrir brot á lögnm pessum eða lögnm um veitingu og
sölu áfengra drykkja 10. febrúar 1888 fyrirgjört rétti sínum til verzlunar með eða veitinga
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ávöram þessum, og getur hann þá ekki fengið nýtt leyfisbréf fyrer. 5 ár eru liðin frá
því hann misti hin fyrri réttindi sín, án þess hann á þeim tíma hafi brotið áðurnefnd lög.
Brjóti hann síðan lög þessi, skal telja það brot hans sem brot í annað sinn.
18. gr. Hreppsnefndir og bæjarstjórnir eiga ásamt lögreglustjórnum að hafa
eftirlit með, að eigi fari fram ólögleg verzlun eða veitingar áfengra drykkja.
19. gr. Sektir þær, er um ræðir í lögum þessum og andvirði fyrir drykki þá,
er upptækir hafa verið gjörðir samkvæmt þeim, renna i sjóð sveitar þeirrar eða kaupstaðar, er brotið er framið í.
20. gr. Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem opinber lögreglumál.
21. gr. Lög um veitingu og sölu áfengra drykkja 1G. febrúar 1888 eru úr
gi!di numin.
22. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1900.

Nd.
390. Nefndarálit
i raálinu frumvarp til laga ura breyting á lögura nr. 8, 6. april 1898 um bann
gegn botnvörpuveiðnm.
Vér undirskrifaðir, sem kosnir vorum i nefnd til þess að ihuga ofanritað málefni, leyfum oss hér með að segja álit vort um það á þessa leið:
Enda þótt meiri hluti nefndarinnar áliti, að sektir alment, sern settar eru
fyrir framin lagabrot, séu fremur að skoða sem hegningarákvæði fyrir verknaðinn Bjálfan heldur en skaðabætur fyrir tjón það, er af honum hlýzt, þá verður
meiri hlutinn þó að líta svo á, að öll sanngirni mæli með þvi, að sektir fyrir
þannig löguð brot, sem hér er um að ræða, renni að einhverju leyti til sýslu
héraða þeirra, er í hiut eiga, þar sem það er alment talið, og það án efa með
réttu, að botnvörpuveiðar í landhelgi gjöri fiskiveiðum hlutaðeigandi héraðatjón
á ýmsan hátt. Meiri hluti nefndarinnar vill því ráða til, að frumvarp þetta
verði samþykt, þó með eftirfylgjandi breytingum:
1. Fyrjr orðin »sýslufélags« í frumvarpinu komi: »sýsluhéraðs«.
2. Aftan við frumvarpsgreinina bætist ný málsgrein, er svo hljóðar:
Nú er brot framið á takmörkum milli tveggja sýsluhéraða, svo að eigi
verði sannað. 1 hvoru héraðinu brotiö er framið, og hlýtur þá hvort um öig
fjórðung sektar.
Neðri deild alþingis 11. ágúst 1899.
Þórður J. Thoroddsen,
Pétur Jónsson.
skrifari og framsögumaður.
Með þvi að eg lit svo á, að fjárútlát þau, sem lögð eru við brotum
1898 um bann gegn botnvörpuveiðum, hvort heldur þau
eru fólgin í sektum eða andvirði fyrir upptæk veiðarfæri og afla, verði að skoðast aem hegningar-ákvæði, get eg ekki verið fylgjandi þeirri stefnu frumvarpsins, að gera té þetta að tekjugrein fyrir hlutaðeigandi sýslufélög. Á hinn bóggegn lögum 6. apríl
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iun álit eg einnig óeðlilegt, að landssjóður, er nýtur arðs af sektafénu, leggi
ekkert í sölurnar til að framfylgja lögunum eða vernda landsmenn fyrir landhelgisbrotum botnverpinga, og mundi eg því telja það góða réttarbót, að fé
væri varið úr landssjóði í þessu skyni, eða þá að af fénu væri myndaður sérstakur sjóður til eflingar sjávarútveginum eður til einhverra nytsamra fyrirtækja
til hagsmuna fyrir þá, er einkum líða tjón af yfirgangi útlendra fiskimanna.
Neðri deild 11. ágúst 1899.
Ólatur Briem.

Nd.
391. Breytingartillaga
við tillögu til þingsál. um strandferðir (á þingskj. 308).
Frá Einari Jónssyni.
Fyrir orðin: »að strandferðabátur .... þar eigi fram hjá« komi:
1. að strandferðabátur sá, er gengur milli Reykjavikur og Akureyrar
austur um land, fari eigi fram hjá Hornafirði.
Aftan við tillöguna bætist:
2. að sami bátur sé látinn hafa svo rúma ferðaáætluu, þá er hann fer
milii Seyðisfjarðar og Vopnafjarðar í norður- og suðurleið í mánuðunum maí,júní
og júlí, að hann hafi tíma til, að flytja flutning til Lagarfljótsóss eða annars
staðar við Héraðsflóa, ef þess er óskað af hlutaðeigandi héraðsbúum og veður
leyfir, enda skal hann þá skyldur til þeirra flutninga, gegn flutningseyri, er sje
i réttu hlutfalli við flutniugseyri milli annara hafna á Austurlandi.

Nd.
392. Nefndarálit
um frumv. til laga um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl.
Eftir að hafa íhugað frumvarp þetta, skulum vér leyfa oss að láta uppi
álit vort á þessa leið:
Vér verðum að líta svo á, að það valdi misrétti, að einungis skuli fé
út leggja þeim óskilgetnum börnum, sem fædd eru á undan síðasta hjónabandi,
og að börn ekkils óskilgetin, sem fædd eru eftir hjónabandið, eigi eins mikla
heimtingu á meðlagi úr búi föðurins, og ráðum vér þvf til að breyta 3. gr.
frumvarpsins í þessa átt.
Nefndin viðurkennir að visu, að 4. gr. frumv. sé talsvert aðgengilegri
og óbrotnari en hér að lútandi ákvæði í lögum 24. jan. 1890; en hins vegar
álítur nefndin, að það megi gjöra innheimtu barns-fúlgunnar enn þá óbrotnari.
Eftir frumvarpinu á barnsmóðir að snúa sér til lögreglustjóra, ef meðgjöfin er
eigi greidd á réttura gjalddaga, og lögreglustjóri á svo aftur að krefja barnsföður um meðlagið fyrir milligöngu dvalarsveitar hans; náist eigi borgun eftir
þessa vafningu, þá er dvalarsveit móðurinnar skyld að greiða meðlagið fyrir
fram mót endurgjaldi af framfærslusveit föðurins. Það liggur nú í augum uppi,
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að móðirin þannig verður oft og tiðum að bíða æði lengi eftir meðlaginu, en
þar sem það er tilætlunin með lögum þessum, að gjöra barnsmóðurinni það
léttara og greiðara að ná meðgjöf með barni sínu en hingað til hefir verið. þá
sér nefndin eigi, því ekki má taka skrefið fult út, og gjöra henni það eins létt
og auðið er, en það er á þann hátt, að barnsmóðirin geti, þá er meðlagið er
fallið í gjalddaga, án þess að vera greitt, þegar i stað snúið sér til dvalarsveitar
sinnar, og fengið fúlguna borgaða úr sveitarsjóði, sem fátækrastyrk veittan
föðurnum, er dvalarsveitin svo heimti af framfærslusveit hans samkvæmt gildandi lögum.
Samkvæmt þessu ráðum vér deildinni til þess, að samþykkja
frumvarpið raeð eftirfarandi breytingum.
1. Við 3. gr. Miðkafli greinarinnar frá orðunum »Ef ekkja barnsföður
.............. . ef skilgetið væri<, orðist svo:
Ef ekkja barnsföður eða skilgetin börn hans eru á Ufi, þá skal eigi fé
út leggja öðrum óskilgetnum börnum hans en þeim, er fædd voru fyrir hið
slðasta hjónaband, þó skulu óskilgetin börn ekkils, sem fædd eru eftir hið sfðasta hjónaband; hafa sama rétt til framfærslu af eigum hans Játins, sem óskilgetin börn, er fædd voru fyrir hið siðasta hjónaband. Ávalt skal þess gætt, að
meðgjöt sú, sem greidd er óskilgetnu barni til framfærslu, nemi eigi meiru fé
en þvi, er barnið skyldi í arf taka, ef skilgetið væri
4. gr. orðist svo:
Sé barnsfúlga, sem föður óskilgetins barns er skylt að borga samkvæmt
úrskurði amtmanns eða sættargjörð, staðfestri af honum, eigi greidd á réttum
gjalddaga, og eigi móðir þess rétt til framfærslu hér á landi, þá erhenni heimilt að krefjast þess, að meðlagið, en eigi nema fyrir siðasta árið, verði greitt
henni af sveitarfé í dvalarsveit hennar. Beiðninni skal fylgja löglega birtur úrskurður amtmanns um barnsfúlguna, eða löglega birt sættargjörð staðfest af honum,
og lífsvottorð barnsins, og skal hún jafnframt láta þær upplýsingar í té um framfærslusveit barnsfööur, sem hún er fær um. Meðlagið skal talinn sveitarstyrkur
til handa barnsföður frá dvalarsveit móðurinnar, og fer um endurgjald á honum
eftir ákvæðum fátækralaganna. Sannist það, að barnsfaðir hafi verið dáinn, eða
farinn af landi, þegar meðlagið var fallið i gjalddaga, þá skal styrkurinn talinn
sveitarstyrkur veittur barnsmóðurinni. Afplánun að lögum skal því að eins eiga
sér stað, að framfærslusveit barnsföður beiðist þess,
Nú hefir meðlagið hvorki verið innheimt né afplánað, fyrir því að eigi
hefir orðið haft upp á barnsföður, eða hann hefir komist undan lagaaðförum, og
er þá sveit þeirri, er eigi hefir fengið styrk sinn endurgoldinn, heimilt, er hann
siðar kemur fram, að ganga að honum að lögum, ef eigi er um seinan, að því
er meðlagið snertir, og ennfretnur beita við hann lögum 4. nóvbr. 1887 um
sveitarstyrk og fúlgu.
Neðri deild alþingis, 12. ágúst 1899.
Guðjón Guðlaugsson,
Kl. Jónsson,
form. og frarasögumaður.
skrifari.
Skúli Thoroddsen.
62*
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Nd.
393. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um fjölgun þjóðvega o. fl. á þingskjali 277.
Frá Þórði Guðmundssyni, Jóni Jónssyni, þm. A Skaftf., Þorláki Guðroundssyni,
Sighv. Árnasyni, Halldóri Daníelssyni og Birni Sigfússyni.
Við 2. gr. á ettir orðunum «verði haldið við« komi: alt að belmingi á kostnað
hlutaðeigandi sýsluvegasjóða.

Ed.
394. Nefndarálit
i roálinu: frumvarp til laga um vinnuhjú og daglaunamenn.
í tilskipun 26. jan. 1866 um vinnuhjú á íslandi er í sumura atriðum allmikið ósamræmi í réttindum og skyldum húsbænda og hjúa, hvors við annað.
Þannig er t. d. réttur húsbænda til að neita að taka á móti hjúi, sera bano beflr
ráðið i vist til sin, eða til að reka hjú úr vistinni, ekki sarasvarandi við rétt bjús.
ins til að neita að fara í vist, sem það er í ráðið, eða til að ganga úr vistinni.
Svo hefir og hjúið mikil réttindi hjá húsbónda, þegar það sýkist, en húsbóndi
heflr aftur á móti engin réttindi, sem vegið geti upp á roóti þessu.
Til þessa var nokkur ástæða, er vinnuhjúatilskipunin kora út, af því
að bæði voru hjúin þá miklu litilsigldari en þau nú eru, og þá var kaup þeirra
lágt, en nú eru þessar ástæður að hverfa, með því að kaup hjúa er jafnvel alt
að þrefalt hærra en það var þá.
Að öðru ieyti hafa ástæðurnar breyzt raikiö
siðan.
A siðari árum hefir einnig sá flokkur verkafólks, sem er ekki vinnuhjú,
fjölgað stórum, en um þann flokk vantar alveg lagaákvæði, en lög um hann
eru engu siður nauðsynleg en um vinnuhjú.
Frv. miðar tit að koma á raeira jafnrétti milli húsbænda og hjúa, og
setur auk þess ákvæði um verkafólk, sem er ekki vinnuhjú.
Þessa aðalstefnu frv. hefir nefndin fallist á, en henni virðist, að því
þurfi að breyta I einstökum atriðum, t. d. ákvæðunum um, hver skuli borga
kostnað, er leiðir af sjúkdómi hjúa.
Flestum nefndarmönnum virðist frv. rýra
helzt til mikið réttindi þeirra í þessu efni.
Nefndin leggur til að frv. verði saraþykt með þessum breytingum:
1. Við 1. gr. Fyrir: »sé hann ófermdur — fermi hann< komi: þó með ráði og
vilja prests sins, sé hann ófermdur.
Vistarráðum þeirra, sem
eru yngri en 16 ára, ráða foreldrar eða aðrir forráðamenn.
2. — 5. — Fyrir »sekur — sú upphæð* komi: fyrir þaö sekur um 10—20
kr., og skal hann auk þess skyldur að greiða skaðabætur eftir
óvilhallra manna mati.
3. — 11. — Fyrir: »og matarverð — þriðjungi minna« komi: fyrir umsamin
vistartima og auk þess skaðabætur eftir þvi, sera óvilhallir
menn kunna að meta.
4. — 12. — Fyrir: »og þar að auki — 11. gr.« komi: og auk þess skaðabætur eftir því, sem óvilhallir menn kunna að meta.
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5. — 13. — Fyrir: »skulu vistarráðin ógild< koroi: skal búi skylt gð útvega
hjúi aðra vist á góðum stað, þvi að kostnaðarlausu, ef hjúið kýs
eigi heldur að ráða sig sjálft, en ella gjalda þvi sem fyrir vistarrof.
6. — 14. — Orðin: »svo og öll — notkunar* falli burt.
7. — 14. — Orðin: »en eigi getur það — rúrafatnað^ falli burt.
8. — 15. — Orðin: »og skal, þegar lagðir — meðaiverði* fglli burt.
9.
Á eftir 19. gr. komi svo hljóðandi ný grein, sem verður 20. gr.
og greinatalan brevtist eftir þvi:
Nú sýkist hjú eðqr slasast, og er um að kenna ótilhlýðilegri
breytni sjálfs þess, þá skal það sjálft kosta lækninguna og endurgjalda hósbónda fæði og hjúkrun, meðan það var sjúkt, og
eigi á það beiroting á kaupi fyrir þann tíma, sem það er frá
verkum.
10. við 21. gr. Greinin orðist þannig:
Nú veikist hjú eða slasast af öðrum atvikum en nú voru talin (20. og 21. gr.), og skal það þá sjálft greiða þann kostnað,
er leiðir af lækning þess og sérsstakri aðhjúkrun, og eigi á það
heimting á kaupi, meðan það er frá verkum, en húsbónda skal
eigi skylt að fæða það endurgjaldslaust lengur en þrjá máauði
vistarársins, þótt það sé lengur frá verkum.
—
—
Orðin: »fær sig . . . vinnu eða» falli burt.
22.
11.
12. — 22. — Fvrir: »óþarft . . . sviksemi*
komi: »sviksemi, bæjaslór*
Fyrir: »en bindandi . . . roá eigi flytja það«, komi: »en þvi að
23.
13.
eins bindapdi fyrir hjúið, að það þurfl eigi að flytja sig eða telji
sig vel ferðafært, en eigi má flytja það*
14. —■ 23. — Fyrir: »20. gr.« komi: »21. gr.«.
15. — 24. — Fyrir: »tilskipun . . . legunni og fæði« komi: »lögum þessura
sjálft að greiða legu- og fæðiskostnað*
16. — 25. — 5. tl. Á undan orðinu: »skeytingarleysi« bætist inn i: »varbugavert«
—
Fyrir:
»matarverð . . . þriðjungi minna« komi: »auk þess skaða26.
—
17.
bætur eftir því, sem óvilhallir menn kunna að raeta*
18. — 26. — Orðin: »og skaðabótum* falli burt.
19. — 27. — »9. ti.« falli burt.
20. — 28. — Fyrir: »matarverði . . . vistarverunuar« komi: >skaðabótum að
auki eftir því, sem óvilhallir menn kunna að raeta*
21. — 28. — Orðin: »og skaðabótum« falli burt.
22. — 29. — Orðin: »og matarverðs« falli burt.
23. — 30. — Orðin: »og matarverði« falli burt.
34, — 31. — Orðin: »eða matarverði* falli burt.
25. — 32. — Fyrir: »dóti« korai: »farangri«
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26. — 34. —

27.
28.
29.
30.

Greinin urðist þannig: »Nú keraur daglaunamaður án löglegra
orsaka eigi á ákveðnum tima í vinnuna, og varðar það hann
þá ettir 12. gr.
— 35. — Fyrir: »Ef daglaunamaður . . . skal hann« komi: »Daglaunamaður skal<
— 35. — Orðin: »Að öðru leyti til euda greinarinnar* falli burt.
— 36. — Fyrir: »Ákvæði 5., . . . 31. gr.« komi: »Ákvæði 5., 7., 9.—13.,
15,—21., 26.-32. gr.«
— 37. — Fyrir: »tilskipun þessari< komi: »lögum þessum«
Efri deild alþingis 12. ág. 1899.
Kristján Jónsson
Þorleifur Jónsson
Jón Jakobsson.
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Guttormur Vigfússon.
Jón Jónsson.

Ed.
395. Breytingartillaga
við frumv. til laga um viðauka við lög 7. nóv. 1879 ura breyting á lögura um
gjald á brennivíni o. s. frv. (þingskj. 387).
Frá Sigurði Jenssyni, Hallgr. Sveinssyni, Kr. Jónssyni.
I 1. gr. í stað »drykkjarvaran« komi: varan.

Ed.
396. Framhaldsnefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um stofnun veðdeildar i landsbankanum.
Frv. þessu hefir í Nd. verið breytt í 3 atriðum:
1. í 2. gr. er tilagið úr landssjóði ákveðið til 5 ára í stað þess, að i
frv., eins og það fór frá Ed., voru það 10 ár.
2. I 11. gr. er kostnaðartillagið og gjaldið til varasjóðs hækkað úr s/s°/o
upp í V*0/®3. I 18. gr. er »kauphöllinni« sett í staðinn fyrir >kaupmannahöllinni«
og er það að eins orðabreyting.
Jafnvel þótt nefndin sjái eigi, að hinar 2 breytingarnar hafi verið nauðsynlegar, eða séu til bóta fyrir raálið, telur hún þær þó óskaðlegar, og leggur
til, að frv. verði samþykt óbreytt, eins og það kom frá h. Nd.
Efri deild alþingis, 12. ág. 1899.
Kristján Jónsson,
Þorleifur Jónsson,
Hallgr. Sveinsson.
forra. og framsögura.
skrifari.
Sigurður Stefánsson.
J. Jónassen.

Nd.
397. Viðaukatiilðgur
við frumv. til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. 1885.
Frá Skúla Thoroddsen, Jóni Jenssyni, Guðjóni Guðlaugssyni,
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Signrði Gunnarssyni, Birni Sigtússvni, Þórði Guðmundssyni.
Aftan við frumv. bætist:
3. gr.
A hverju reglulegu alþingi skulu tveir menn kosnir, sinn af hvorri deild
þingsins, til þess að endurskoða reikninga landsbankans. — Skulu menn þessir
rannsaka reikningana í hverju einstöku tilfelli, og bera þá saman við bækur
bankans og heimafé.
Endurskoðunarmenn skulu að minsta kosti tvisvar á ári hverju sannreyna, hvort heimafé bankans og eignir séu fyrir hendi.
Þóknun til endurskoðunarmannanna skal vera 500 kr. til hvors þeirra
á ári, og greiðist sú þóknun af fé bankans.
Landshöfðingi úrskurðar og kvittar bina endurskoðuðu reikninga bankans.
4. gr.
29. gr. laga 18. sept. 1885 er úr gildi feld.
Nd.
398. Nefndarálit
i málinu frumvarp t;l laga ura greiðslu verkkaups.
Vér erum þeirrar skoðunar, að aðalstefnan í frumvarpi þessu sé rétt, sú
stefna, að stuðla til þess, að daglaunamenn við verzlanir og aðrir verkamenn,
er líkt er ástatt fyrir, standi svo að vígi gagnvart hiuum raeiri máttar vinnuveitendum sinum, að þeir ekki séu ofurseldir geðþótta þeirra, að því er snertir
greiðslu á verkkaupi þeirra. flins vegar ætlum vér, að oflangt sé farið í frv.,
þar sem peningagreiðsla er í því lögskipuð skilyrðislaust og þar sem skuldajöfnuður allur er bannaður í frumv., og hyggjum vér, að trumv. með þessum
fyrirmælum mundi oft og tlðum, eins og ástandið er nú, verða einmitt verkmönnum, sem tilgangurinn er að styðja, fremur til óhagnaðar, með þvf að rýra
lánstraust þeirra hjá kaupmönnum og öðrum vinnuveitendum.
Breytingar þær, er vér þvi viljum stinga uppá á frumv., eru þessar:
1. Við 1. gr. I stað orðanna »óheimilt .... gagnstæðir< komi:
Greiða má þó mönnum þessum verkkaupið með vörum, eftir þvi verði,
sem á þeim er á þeim stað gegn peningum, eí svo hefir um samist með
hlutaðeigendum.
Verkkaup má eigi greiða með skuldajöfnuði, nema samningar séu til
þess. Sé skuldin stofnuð með vöruúttekt, má eigi reikna verkmanninum
verð vörunnar hærra en algengt verð var gegn peningum á þeim stað
og tíma, er skuldin var stofuuð.
2. Við 2. gr. í stað orðanna »skal það . . . peningum< komi: fer um greiðslu
þess eins og segir i 1. gr.
Alþingi 12. ágúst 1899.
Jens Pálsson,
Jón Þórarinsson.
formaður.
Jón Jensson,
skrifari og framsögumaður.
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Ed.
399. Ffumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1898 og 1899 (eins og það var samþykt við ema umræðu
i Nd).
1. gr. Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru i fjárlögunum fyrir árin
1898 og 1899, sbr. lög nr. 2, 4. febrúar 1898, 1. gr., veitist 24,171 kr. 60 aurar til
útgjalda þeirra, er getið er um í 2.—6. gr. hér á eftir.
2. gr. Sem viftbót vift fé það, er talið er í fjárlögunum 10.gr. C. 7., staflið
d. nr. ð til að byggja íbúðarhús handa vitamanni við Skagatáarvitann, veitast
700 kr.
3. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er i fjárlögunum 12. gr. B til
vegabóta veitast:
1) við 4. lið til flutningabrauta...................................................kr. 10,000 00
2) við 5. lið til þjóðvega........................................................... —
27I 5o
3) styrkur til vegagerðar frá Hólum að Höfn í Austur-Skaftafellssýslu ....
...................................................— 5,000 00
Veitist með þvi skilyrði, að sýslubúar kosti að fullu það
er til skortir, að þessi upphæð nægi til að fullgera veginn, og
að sýslufélagið taki að sér alt viðbald hans framvegis.
_____
Alls kr. 16,271 5o
4. gr. Sem viðbót við gjöldin í þarfir andlegu stéttarinnar í i3. gr. A. b.
önnur útgjöld) véitast 2oo kr. til að varna skemdum af Höfðaá á engjum og túni
prestsetursins Höfða i Skagafirði, með þvf að gjöra steinlimdan fyrirstöðugarð.
5. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er á fjárlögunum 13. gr. C. til visindalegta og verkiegta fyrirtækja og bókmenta veitist: til Magnusar þóarinssonar
á Halldórsstöðum i Laxárdal 12oo krónur.
6. gr. Sem viðbót við fé það, sem talið er í 1. gr. laga 4. febrúar 1898
um útbúnað og ársútgjöld spitala handa holdsveikum mönnum, sbr. 8. lið i 21. gr.
fjárlaganna 1898 og 1899, veitast 6,800 kr.

Ed.
400. Frumvarp
til laga um fjármál hjóna (eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.).
I. þáttur.
Kaupmálar hjóna.
1. gr. Þáer gjöra á raeð kaupraála breyting á hinu venjulega helmingafélagi
hjóna, þá er hann því að eins gildur, að kaupmálinn sé skriflegur, og undirritaður af hjónunum, hvort sem hann er gjörður á undan eða eftir giftingu. Eigi
má breyta kaupmála né fella hann úr gildi nema með nýjum kaupmála.
2. gr. Nú er annað hjóna eða hjónaefna hálfmyndugt, er þáð gjörir katipraála, og þarf þá saraþykki tilsjónarmanns; sé það ómyndugt eða svift fjárforráðum, skal samþykki fjárráðamanns, auk samþýkkis þess sjálfs, koma til.
3. gr. Nú er kaupmáli gjörður samkvæmt því, er að framan er sagt,
og er hann þá án konungsstaðfestingar skuldbindandi fyrir hjónin sjálf og fyrir
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erfingja þeirra, sé hann gjörður áður en þau gengu i hjónaband. Sé hann gjörður
eftir að þau gengu í hjónaband, verður hann skuldbindandi fyrir þau sjálf og
erflngja þeirra, þegar konungur hefir staðfest hann.
4. gr. Með kaupmála mega hjón skipa fjármálum sínum á hvern lögmætan hátt, er þeim sýnist, ef þau gæta þess, er í lögum þessum segir; þurfi
kaupmálinn staðfestingar, má synja um hana að öllu eða nokkru leyti.
Eigi má þó ákveða í kaupmála eða á annan hátt, að allar eigur annars
hjóna, er það á og siðar eignast, skuli vera séreign hins, eða að séreign annars þeirra skuli vera í umráðum hins eins, eða að afraksturinn af sjálfstæðri at
vinnu annars þeirra skuli vera séreign hins eða undir umráðum þess eins; hjón
geta eigi heldur með kaupmála þegið sig undan skyldum þeim, er ræðir um i
11. og 22. gr. laga þessara.
5. gr. Kaupmáii er gildur gagnvart öðrum mönnum frá giftingardegi, sé hann
löglega þinglesinn áður (sbr. 6. og 7. gr.). Hann gildir þó gagnvart kröfum, sem
eldri eru en hjónabandið, hafi þess áður verið beiðst, að hann yrði sem fyrst
þinglesinn. Annars gildir hann eigi gagnvart öðrum mönnum fyr en frá þinglýsingardegi.
Kaupmáli er eigi þvf til fyrirstöðu, að maður, er eigi hafði vitneskju um
hann, öðlist með samningi á undan þinglýsing hans réttindi yfir eigum hjónanna.
Skuldheimtumenn þeir, sem eiga kröfur, er eldri eru en þinglýsing kaupmálans
eða beiðnin um þinglýsinguna, þegar svo á stendur eins og segir í 2. málslið undanfarandi málsgreinar, og stafi kröfur þeirra eigi frá samningi, er gjörður hefir
verið með vitund um kaupmálann, og hafi þeir árangurslaust leitað eftir borgun
hjá því hjónanna, sem er skuldunauturinn, geta gengið eftir borgun hjá hinu
bjónanna í fjármunum þeim, sem það hefir fengið til séreignar með kaupmálanum, nema það sannist, að skuldunautur sjálfur hafi átt nægilegt fé fyrir öllum
skuldum sinum á þeim tima, er kaupmálinn gekk i gildi gagnvart skuldheimtumönnum. Ræði kaupmálinn um fé, er síðar aflast, er þó skuldheimtumönnum
fyrirmunað að leita borgunar i fé þessu, ef kaupmálinn er þinglesinn, áður en
þess var aflað.
6. gr. Þinglýsing samkvæmt undanfarandi grein skal fram fara á varnarþingi bónda. Nú á hann ekkert varnarþing, og skal þó þinglýsa kaupmála
hans hér á landi, og skal þá þinglýsa við hinn kgl. íslenzka landsyfirrétt.
7. gr. Til þess að kaupmáli geti haft áhrif á ráðstafanir yfir fasteignum,
verður að þinglýsa honum sérstaklega við varnarþing þeirra. Annars standa þeir
samningar óhaggaðir, er þeir menn gera, er ókunnugt er um kaupmálann, enda
þótt hann sé þinglesinn á varnarþingi bóndans, séu samningarnir gerðir áður en
kaupmáiinn er þinglesinn við varnarþing fasteignanna.
8. gr. A skuldabréf, hlutabréf, ábyrgðarskírteini og önnur slík skjöl skal
gjöra áritun um kaupmálann. Þangað til það er gjört, geta þeir, er ókunnugt
erumhann, eignast réttindi yfir téðum skjölum, er koma i bága við kaupmáiann.
9. gr. Eftir róðstöfun landshöfðingja skal í Reykjavík halda skrá yfir alla
kaupmála hjóna, sem þinglesnir eru. Sýslumenn og bæjarfógetar skulu, þegar er
63
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kaupmáli fcefir verið þiDglesinn, senda skrifstofu þeirri, er landshöfðingi ákveður og auglýsir, skýrslu um kaupmálann i ábyrgðarbréfi. í skýrslu þessari skal
tilgreina nöfn og stétt málsaðila, bústað þeirra og þingtýsingardag kaupmálans,
en eigi skal skýia frá efni hans. Sérhverjura er heimilt að fá skýrslu um það
eftir skrá þessari fyrir 1 krónu gjald, hvort kaupmáli hafi gjörður verið, og ef
svo er, hvar og hvenær hann hafi verið þinglesinn, en senda verður hann skriflega beiðni um það, er skýrir frá nöfnum málsaðila, og, ef unt er, stétt bónda.
Landshöfðingi gefur nánari reglur um fyrirkomulag skrárinnar, og hvernig hún
skal haldin. Kostnaðurinn, er af þessu leiðir, greiðist úr landssjóði.
Við lok
hvers mánaðar skal birta í auglýsingablaði landsstjórnarinnar það, sem fært hefir
verið ínn í skrána mánuð þann, er liðinn er. Til að bo’rga auglýsingarkostnað
þennan skal greiða 1 kr., auk þinglýsingargjalds fyrir kaupmála
II. þáttur.
Um fjárforræði giftrar konu og umráðin yfir fé agsoúinu.
10. gr. Um forræði giftrar konu f fjármáluin fer sem um fjárforræði
ógiftrar. Bónda má skipa tilsjónarmann eða fjárráðamann konu sinnar. En ef
ráðstöfun sú, er fram á að fara, suertir hag haus, verður að skipa annau í bans
stað.
11. gr. Bóndi hefir einn umráð yfir félagsbúinu. Hann má þó eigi nema
méð samþykki konu sinnar afhenda, veðsetja né leigja með óvenjulegum kjörum
eða um óvenjulega langan tíma fasteignir þær, er eignarskjölin bera með sér,
að konan lagði til félagsbúsins, og eigi heldur afhenda, veðsetja né kvitta skuldabréf, hlutabréf, ábyrgðarskírteini, sparisjóðsbækur og þess háttar skjöl, er hún
hefur lagt til og bera hennar eignarnafn. Hann má ekki heldur seljast arfsali
nema með samþykki hennar. Vilji hún rifta ráðstöfunum, er koma í bága víð
þessi ákvæði, skal málssókn hafin innan árs frá þvl er þær voru gjörðar, eða
þinglesnar, hafi þær verið lesnar á þingi.
Bóndi má eigi án samþykkiskonu sinnar skuldbinda félagsbúið með loforðum um gjafir eða gefa úr því svo, að þaðáeiuu ári tari fram úr ö hundruðustu
af skuldlausri eign búsins við næstu árslok á undan.
Breyti hann gegn þessu
á hún rétt á skaðabótum af séreign hans eða af hans hluta félagsbúsins, þá er
því verður skift. Krafa til skaðabóta af séreign bónda skal þó hafin með lögsókn eða áskilin með notarlalsvarkröfu á hendur honum innan árs frá þvi er
kot.an fékk vitneskju ura þau atvik, er hún byggir á kröfu slna, og innan mánaðar eftir að búið er tekið til skifta, sé krafa gjörð til skaðabóta úr hluta hans
af félagsbúinu.
Þegar svo stendur á, eins og segir i fyrsta kafla greinar þessarar, getur konan í stað þess að rifta ráðstöfuninni krafist skaðabóta af séreign bónda
sins eða hluta hans af félagsbúinu á sama hátt og segir 1 öðrum kafla greinarinnar.
12. gr. Skuldbindingar, er kona hefur gengist uudir eða bakað sér áður
en hún giftist, hvila og á manni hennar, nema annað sé um samið í kaupmála,
er þau hafa gjört fyrir hjúskap sinn og látið þinglýsa.
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13. gr. Ráðstafanir þær, er kona giörir raeð samþykki og vitund bónda
síns, eða til sameiginlegs gagns og sakir óhjákvæmilegra nauðsynja, skuldbinda
féiagsbúið.
Ef gift kona verður skaðabótaskyld án þess að það stafi af samningi, eða
baki húnsérgjöld fyrir hegningarvert athæfi, má ganga að félagsbúinu til greiðslu
nefndra gjalda, en bóndi hefir rétt til að fá þau endurgoldin af séreign konu sinnar, atvinnuarði hennar (sbr. 26. gr.) eða af hluta hennar af félagsbúinu, þegar
því verður skift.
Ef kona bakar sér aðrar skuldbindingar í hjúskap sínum, verður til fulln
ustugjörðar á þeim eigi gengið að öðru eu séreign hennar eða atvinnuarði (sbr
26. gr.) eða að hennar hluta af félagsbúinu, hvort sem því er skift eða hún siíur i óskiftu búi.
14. gr. Nú er bóndi sviftur fjárforráðura og hefur þá fullveðja kona
hans forráð félagsbúsins með fjárráðamanni bóndans.
15. gr. Þá er kona tekst á hendur að svara ein eða með manni sinum
til skulda hans eða skuldbindinga, hvort sem það er með ábyrgð, vfxilábeking eða
framsali að skaðlausu eða þvl um liku, eða skuldbinding þessi kemur fram á
annan hátt, svo sem með veðsetning á séreignum hennar tyrir skuldum hans,
en álita verður, að skuldbindingin i raun og veru miði að hinu sama, þá eru
þessar ráðstafanir ógildar, nema þær séu samþyktar af amtmanni.
Hið sama er um ráðstafanir, er hún með þeim afsalar sér trygging,
er hún á i eigum bónda sins eða félagsbúsins.
16. gr. Nú hefur bóndi bakað félagsbúinu þess háttar gjöld, er ræðir
um i öðrum kafla 13. greinar, og á þá kona hans rétt á að fá þau endurgoldin
af séreign hans, eða af hluta hans af félagsbúinu, þá er þvf verður skitt.
III. þáttur.
Séreign og gjafir hjóna á millum.
17. gr. í séreign hvors hjóna eru ekki að eÍDs persónuleg réttindi, þótt þau
kunni að vera arðsöm, svo sem rithöfundarréttur og sams konar réttindi, heldur og verðmæt réttindi, er eigi verða frá skilin þeim, er þeirra nýtur, svo sem
eftirlaun, lifeyrir, forlagseyrir, framfærsluréttur, innstæðuréttindi, óafhendanlegur
afnotaréttur, þar í talinn ábúðarréttur, atvinnuréttindi, persónuleg einkaréttindi
og þvi um likt. Arður af þessum réttindum, sem fellur til f hjónabandinu,
rennur þó inn i félagsbúið, nema öðru visi sé ákveðið i lögum, kaupmála eða
meö annari lögmætri ráðstöfun.
18. gr. Það verður og séreign, þótt eigi sé það ákveðið i kaupmálanum, er
annaðhvort hjóna hefir eignast eða síðar eignast að erfð, þó lögarfur þess sé,
eða að gjöf, ef og að svo miklu leyti, sem svo hefir verið ákveðið at arfleitanda
eða gefanda. Eigi má i kaupmála gjöra breyting á ákvæðum gefanda eða arfleifanda í þessa átt.
19. gr. Auk þess, sem talið er í 17. og 18. gr., er alt það séreign, sem ákveðið er löglega i kaupmála að svo skuli vera.
20. gr. Hvort hjóna hefir umráð yfir séreigu sinni, nema hún sé með
63*
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kaupmála eða með öðru Iögmætu ákvæði, svo sem af hálfu arfleifanda eða gefanda, fengin i hendur sérstökura fjárráðamönnum.
í kaupmála má ákveða, að konan megi eigi, þótt fullveðja sé, ráða yfir
séreign sinni, nema með samþykki bónda sins eða tilsjónarmanns.
21. gr. Arður af séreign eftir kaupmála og andvirði hans skal séreign
vera, nema annað sé ákveðið i kaupmálanum.
Það sem útvegað er fyrir muni, sem í séreign eru, eða gengur til að bæta
þá eða auka, skal og séreign vera, nema annað sé ákveðið í kauproála; en ef
varið er til þessa fé úr félagsbúi eða af séreign hins hjóna, má heimta endurgjald fyrir það af séreign þess hjóna, er i hlut á, eða af hluta þess í félagsbúinu, þá er því verður skift.
22. gr. Et kostnaður til heimilisþarfa (þar með talin húsaleiga) og til viðurværis og uppeldis barnanna getur eigi greiðst af félagsbúinu, er hvort hjóna af
sinni hálfu skylt til að leggja fram fé til gjalda þessara af séreign sinni, meðan hún vinst til. Geti hjónin ekki komið sér saman, ákveður amtmaður, hve
mikið þau skuli leggja til.
23. gr. Skuldir, er hvila á öðru hvoru hjóna, þá er þau giftast, skai
greiða af séreign þess, ef nokkur er og meðan endist, nema annað sé ákveðið í
kaupmála. Hafi þessar skuldir verið greiddar af félagsbúinu eða séreign hins
hjóna, má krefjast endurgjalds af séreign þess, er i hlut á, eða ef þörf gerist
af hluta þess úr félagsbúinu, þá er skifti fara fram.
24. gr. Til þess að gjafir milli hjóna í hjúskap þeirra séu gildar, skal
um þær gerður kaupmáli, nema svo sé, að gefnir séu munir til persónulegra
nota, sem eigi séu meira verðiren svo, að.samsvari efuahag gefanda, eðaségjöfin
lífeyrir eða forlagseyrir eða þess konar framfærslueyrir af hendi bónda fyrir konu
sína.
Til gjafa teljast og afsöl þau, er getur um í öðrum kafla 28. greinar í
lögum nr. 7, 13. april 1894; en þáer gefandi skyldur til að greiða það aftur, er gjafarþegi hefir af hendi int.
Það, sem segir í þessari grein, gildir og þá er gjöfin er gefin einhverjum öðrum, en hann afsalar hana síðan hinu hjóna, ef álita má, að það sé að eins
gert til þess að fara kringum lögin.
25. gr. Ákvæðin um ógilding ráðstafana i 4. kapitula laga nr. 7, 13. april
1894 eiga og við um ráðstafanir hjóna á milli, hvort sem þau hafa félagsbú eða
ekki.
IV. þáttur.
Um umráð giftrar konu yfir aflafé hennar af sjálfstæðri atvinnu.
26. gr. Nú rekur gift kona sjálfstæða atvinnu, sem eigi aðallega er stofnuð
né henni viðhaldið með fé bónda hennar eða félagsbúsins, og hefir hún þá, meðan hún lifir, ein og án samþykkis bónda sins eða fjárráðamanns, umráð yfir arði
þeirrar atvinnu, og yfir því, er sannað verður, að bún hafi aflað sér fyrir atvinnu-arð sinn. Meðan hún lifir, má eigi taka fé þetta til lúkningar skuldum
þeim, sem bóndi hennar hefir stofnað, nema samþykki hennar komi til.
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V. þáttur.
Um rétt hjóna til að sllta fjárfélagi.
27. gr. Nú heflr bóndi eytt mjög eigum félagsbúsins, án þess þaö veröi
réttlætt nægilega fyrir sérstök atvik, eða geflð fulia ástæðu til þess aðóttast megi, að
hann muni fara illa með yfirráð sín yfir félagsbúinu, og getur kona hans þá
krafist þess, að fjártélaginu sé slitið, og að full séreign komist á.
28. gr. Þá er kona vill neyta þessa réttar, skal hún senda amtraanni skriflega beiðni um það; rannsakar hann málið, og gefur bónda tækifæri til að láta
uppi skoðun sína og leggur síðan úrskurðáþað; úrskurði hans má skjóta til landshöfðingja; þegar það er gjört, getur skiftaréttur, ef konan æskir þess, gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess, að varðveita eigur búsins, einkum á þann hátt, er
segir f 2. og 3. lið 57. gr. skiftalaganna.
29. gr. Nú slitur bóndi ólöglega samvistum við konu sina, eða sé félagsbú
þeirra tekið til gjaldþrotaskifta að honum lifanda, og getur kona hans þá krafist
þess, að fjárfélagi þeirra sé slitið. Beiðni um þetta sendir hún til amtmanns, og
skal beiðnin tekin til greina. Ef kona slitur ólöglega samvistum við bónda sinn,
hefur hann og hinn sama rétt til þess, að fá fjárfélagi þeirra slitið.
30. gr. Þá er tekin hefir verið til greina beiðni annarshvors hjóna um,
að fjárfélagi þeirra skuli slitið, getur hvort um sig krafist þess, að félagsbúið sé
tekið til skifta á þann hátt, er segir i 6. kapítula skiftalaganna.
Urskurður um, að fjárfélagi hjóna skuli slitið, gildir fyrir þau sjálf frá
þvi, er beiðnin um það kom til yfirvaldsins, en fyrir aðra frá þvi er úrskurðurinn er þinglesinn á varnarþingi bónda hér á landi, eða, sé liann farinn
úr landi, þá á varnarþingi því, er hann átti síðast hér, og fer um verkanir þinglýsingarinnar eins og segir um þinglýsingu á kaupmála i 5. gr. laga þessara.
2. og 3. ákvæði 67. gr. i skiftalögunum koma því eigi til greina við þau
skifti, er hér ræðir um.
31. gr. Þeg«ar það hefir verið löglega ákveðið i kaupraála, að fjárfélagi
hjóna skuli slitið, geta þau og hvort um sig krafist þess, að skifti skuli fram
fara á félagsbúinu á þann hátt, er segir í 6. kapítula skiftalaganna, án þess þó
nein breyting verði á gildi kaupmálans gagnvart öðrum eftir 5. gr. þessara laga,
og þannig án þess, að 2. og 3. ákvæðið í 67. gr. skiftalaganna komi til greina
við þau skifti.
VI. þáttur.
Hvenær dæma skal um kaupmála eftir útlendum lögum.
32. gr. Fyrirraæli laga þessara ná og til þeirra kaupraála, sem gjörðir eru erlendis, ef bóndinn á lögheimili hér á landi, en urn myndugleika konunnar til að
gjöra kaupmálann fer þó eftir lögum lands þess, þar er hún á heimili. —
Nú er kaupraáli gjörður af manni, er eigi er búsettur hér á landi, og
sé kaupmálinn gildur eftir lögum lands þess, þar sem maðurinn á heimili, og er
málinn þá, að þvi er fjármál bjónanna snertir, gildur hér á landi fyrir hjónin
sjálf og erfingja þeirra, ef hann ákveður ekkert, er kemur í bága við lög þessi,
svo og gagnvart öðrum, ef gætt er alls þess, er segir í 6.—8. gr. laga þessara,
svo fljótt sem auðið er eftir að bóndinn er fluttur bingað búferlum. —
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1900.
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Nd.
401. Framhalds-nefndarálit
í raálinu: Frumvarp til laga um friðun fugla og hreindýra.
Við undirskrifaðir höfum tekið frumvarp þetta aftur til ihugunar, eins
og það nú kemur frá háttv. efri deild.
Þessi báttv. deild hefir breytt formi eða niðurskipun 1. greinar, og
teljum við þá breytingu til bóta. Enn fremur hefur deildin gjört þessar efnisbreytingar: friðað álftir á sérhverjum tíma árs, og sett friðunartímann fyrir
lunda 1. júní til 1. ágúst, í staðinn fyrir 10. maí til 20. júní.
í 2. greir frumvarpsins hefir sektar-ákvæðinu verið breytt úr 50 aur.
i 1 krónu.
Þessar breytingar getum við fallist á, og ráðum því háttv. neðri deild
til að samþykkja frumv. óbreytt.
Neðri deild alþingis 11. ág. 1899.
Tryggvi Gunnarsson,
Sigurður Gunnarsson,
formaður og framsögum.
skrifari.
Með skírskotun til þess, sem eg hef áður lagt til þessa máls, tel eg ofannefnt frumv. enn óaðgengilegra nú en áður, og leyfi mér því að gjöra við það
eftirfarandi breytingartillögur:
1. Við 1. gr. a. »Svanir« falli burt.
2. — — —
Á eftir d. komi nýr stafliður:
e, Álftir skulu friðaðar frá 15. maí til 20. sept.
3. — — —
Fyrir staflið e komi:
f. Allar aðrar fuglategundir skulu friðaðar frá 1. maí til 20. júlí.
4. — 2. —
Fyrir »1 krónu« komi: 50 aurar.
Neðri deild alþingis, 11. ágúst 1899.
Björn Sigfússon.

Ed.
402. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um að stjórninni veitist heimild til að selja lóð af
Arnarhólstúni i Reykjavík.
Frá J. Havsteen.
I stað orðanna »alt að þvi 600 kr.« komi: minst 850 kr.

Ed.
403. Frumvarp
til laga um brot á veiðirétti í ám og vðtnum. Flutningsmaður: Jón Jakubsson.
i. gr. Hvar þess er maður veiðir óheimilt f annars manns veiðivatni, skal hann
sekut um 5—iOO krónur og bæti veiðieiganda auk þess skaða allan; telst þar með andvirði hinnar óheimilu veiði, ef nokkur er. Nú hittist maður með veiðarfæri við annars
manns veiðivatn fyrir utan venjulega vegi, og getur eigi sannað, að hann hafi haft neitt
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lögmætt eríndi þar, og skal hann þá sæta hinum sömu sektum, sem hann hefði verið
staðinn að ólöglegri veið. Sektirnar renna í landssjóð.
2. gr. Brot gegn lögam þessum sæta meðferð sem einkaiögreglumál og má kæra
þau hvort er fyrir löggreglurétti þess ataðar, þar er brotið er framið, eða á heimilis
þingi þess, er brotið hefir. Sókn á eigandi veiðivatns, eða sá, er veiðirótt hefir.

Ed.
404. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um að stjórninni veitist heimild til að selja lóð at' Arnarhólstúni í Reykjavík.
Frá Sigurði Stefánssyni.
1. Fyrir »alt að því 600 kr.« komi: ekki minna en 2000 krónur.
2. Orðin »og með þvl skilyrði* o. s. frv. til enda greinarinnar falli burtu.
Nd.
4o5. Breytingartillaga
við frumv. til laga um heimild til að selja Reykjavlkur kaupstað vegarstæði yfir
Amhólslóð i Reykjavik.
Frá Jóni Jenssyni.
1. í stað frumv.greinarinnar komi svohljóðandi grein:
Reykjavfkur kaupstað skal heimilt að leggja veg yfir Arnarhólstún frá Lindargðtu vestur á Kalkofnsstíg, en setja skal hann gríphelda girðingu með fram
veginum og halda henni við. Landsstjórnin samþykkir að ððru leyti, hvar
vegurinn skuli lagður og hve breitt vegarstæðið skuli vera.
2. Aftan við bætist ný grein, sem verði þá 2. gr., svohljóðandi:
Stjórninni veitist heimild til að selja Reykjavikur kaupstað, þegar bæjarstjórain fer þess á leit, lóðir til húsbygginga i Amarhólstúni, með fram vegi þeim,
er i. gr. ræðir um, og i túninu fyrir norðan veginn, og ákveðst verðið á lóðum þessum 2 kr. fyrir hvem ferhyrningsfaðm.
3. Fyrirsögn frumv. verði: Frumv. til laga um leyfi til vegarlagningar yfir Arnarhólstún i Reykjavik og um sölu lóða þar.

Nd.
4o6. Breytingartillaga
við frumv. til laga um verðlaun fyrir útflutt smjör (309).
Frá Bimi Sigfússyni, Sigurði Gunnarssyni, Jóni Jónssyni, þm. A.-Sk.
porláki Guðmundssyni, Eiríki Gislasyni, Einari Jónssyni.
Við 1. grein: í stað „5oo“ komi: 300.
Nd.
407. Breytingartillögur
við breytingartillögur á þingskj. 392 við 4. gr. í frumv. til laga um raeðgjöf með
óskilgetnum börnum 0. fl. Frá Einari Jóussyni.
í stað orðanna »að meðlagið .... dvalarsveit hennar« komi: að túlgan
verði greidd sér af sveitarfé í dvalarsveit sinni, þó eigi nema fyrir hið síðasta ár.
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Nd.
4o8. Breytingartillaga
við frumv. til laga um friðun fugla og hreindýra.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. í efri deild).
Frá Halldóri Danfelssyni.
1. við i. gr. stafl. a. orðið „svanir“ falli burtu.
2. stafl. b, orðist þannig:
Álftir skulu friðaðar frá i5. maf til 20. september.
3. stafl. b. verði stafl. c.

Nd.
409. Nefndarálit
um frv. til laga um framfærslurétt þurfamanna (þgskj. 40).
Til nefndar þeirrar, er hin h. Nd. kaus til þess að íhuga fátækralöggjöf
landsins, var síðar visað framangreindu frumvarpi.
Með því að nefndin hefir haft til meðferðar annað frumvarp, sem inniheldur sams konar ákvæði eða ákvæði um sama efni, og með því meiri hluti
nefndarinnar hefir lagt til, að það frumvarp verði samþykt af h. neðri deild
með ýmsum breytingum, sem eru samhljóða þessu frumvarpi, þá verður nefndin að ráða hinni h. neðri deild til þess að fella frumvarp það, er hér um ræðir.
Neðri deild alþingis 12. ágúst 1899.
Sighv. Árnason,
Guðjón Guðlaugsson,
Þórður Guðmundsson.
formaður og framsögum.
skrifari.
Jón Jensson.
Björn Sigfússon.

Nd.
410. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á og viðauka við reglugjörð um fátækramálefni 8. jan. 1834 0. fl. (þingskjal 47).
Til nefndar þeirrar, er háttv. neðri deild kaus til að íhuga fátækralöggjöf landsins, var síðan visað ofannefndu frumvarpi.
Nefndin hefir yfirvegað frumvarp þettta rækilega á fundum sínum og
hefir henni þótt ýmislegt við það að athuga.
Mesta atbrigðið frá gildandi lögum er í 1. gr. frumvarpsins, þar sem
sveitfestistíminn er færður úr tíu árum niður í eitt ár. Nefndin getur enganvegin felt sig við þessa breytingu, þar sem hún getur ekki séð annað en hún
hljóti að valda því, að þeir sem sveitarstyrks þurfa, verði beittir enn meiri rangindum en getur ált sér stað eftir núgildandi lögum. Nefndin getur heldur ekki
8éð, að rétt sé, að yfirgefa hugmyndina um að »maður vinni sér sveit«, þar sem
það i flestum tilfellum mun vera skoðaður hinn mikilvægasti réttur at þurfamönnunum sjálfum. Því verður heldur ekki neitað, að í þeim tilfellum, þar sem
þurfamaðurinn hefir um langan tíma'dvalið sem uppbyggilegur maður i einum
hreppi, þá sé það sjálfsagður og i alla staði eðlilegur réttur hans, að þessi hreppur
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ali önn fyrir honura, þegar það kemur fyrir, að hann þarfnast styrks frá hinu
opinbera, og það engu að siður, þó hann af einhverjum atvikura hafi farið úr
hreppnum eitt eða tvö ár.
Mesta orsökin til aðfinslu þeirrar, sem sveitfestisákvæðið hefir fengið, mun stafa af því, hvað sveitarstjórnir hafa oft reynt að
hrekja fátæka raenn, þegar koraið hefir að tíu ára takmarkinu, eða raeð ýras
um raiður sæmilegum ráðum reynt að koraa í veg fyrir, að menn þessir »ynnu
sér« sveit, en nefndin sér ekki, að ráðið til þess að fyrirbyggja þetta sé, að
stytta sveitfestistíraann;
henni skilst, að í sama hlutfalli og tíminn sé styttur,
fjölgi þau tilfelli, sem þannig séu löguð, og að þetta eins árs takraark geti þvi orðið ný gróðrarstía fyrir undanbrögð, harðýðgi og hrekki óhlutvandra sveitar8tjórna.
Af þessu og fleiri þýðingarminni atriðura var nefndin á einu raáli um
það, að ekki geti komið til raála, að saraþykkja fruravarp þetta, nema með verulegura efnisbreytingum, sér i lagi á 1. gr. En þegar svo til þess kom, að afráða
um það, hvort breyta skyldi frumvarpinu, eða ráða deildinni til að fella það,
án þess þó að koma með annað frumvarp í staðinn, þá skiftist nefndin i tvent,
og vill rainni hlutinn alls ekki, að þetta þing samþykki nokkurt frumv. um
breyting á fátækrareglugjörðinni og vill því ekkert að þvi vinna; en meiri
hlutinn — enda þótt hann álfti, að málið mundi hafa gott af því, að bfða enn
eitt árið, til þess að verða betur rætt og fhugað af stjórninni - álitur réttara, að fella
ekki frumvarpið, heldur breyta þvf í það horf, sem hann álítur, að sé til bóta,
og likur séu til að almenningur sætti sig við; og sér í lagi, að háttv. neðri deild,
sem enn hefir ekki fengið tækifæri til [að ræða raáb'ð, eigi nú kost á að skoða
það frá fleiri hliðum og þar af leiðandi laga það svo, að málið verði betur undir búið til samþykkis síðar, þó það verði 'ekki að lögum á þessu þingi, sem teljast má vafasamt.
Eins og áður er bent á, er nefndin þeirrar skoðunar, að það, að afia
sér framfærsluréttar meðjangri dvöl i einum hreppi, sé þýðingarmikill og eðlilegur réttur einstakliuga, sem ekki beri að útrýma, en hún verður um leið að
játa, að rétturinn sé því fyllri, sem tíminn er lengi, er maðurinn hefir haft til
þess að ná honum. Hitt sýnist ekki varða neinu, hvort tíminn er sundurslitinn
af styttri dvöl annarstaðar eða eigi. Á hinn bóginn verður að gæta þess, að
maður, sem hefir að eins verið stuttan tfma í hverjum hreppi og að þessi lengsti
dvalartimi í einum hreppi sé ákveðinn mjög fá ár,t. d. 3 ár, eins og stungið er
uppá í öðru fruravarpi, sem nefndin hefir hafttil athugunar, þá getur það leitt til
þess, að altaf sé verið að amast við dvöl hans, þegar hún er lengri en 2 ár,
og maðurinn verði með því eyðilagður að efnum og áliti.
Og þar sem það
verður að álitast nauðsynlegt, að fækka þeim tilfellum, en ekki fjölga, þar sem
fátæklingar verða fyrir hrakningum einungis vegna hræðslu sveitarstjórnanna,
þá leyfir meiri hluti nefndarinnar sér að stinga upp á því, að sveitfestistíminn
sé aldrei styttri en hann er ákveðinn í gildandi lögum, en þegar þvi takmarki
sé náð, sé framfærslurétturinn þar, sem dvölin er lengst. Af sömu ástæðu stingur meiri hlutinn upp á þvl, að menn geti að eins á aldursskeiðinu frá 16 til 60
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ára unnið sér framfærslurétt.
Fyrir það ákvæði yrðu færri hrakningar á
gömlu fólki, þar sem ekki þyrtti að óttast, að það ynni sér aðra sveit eftir 60
ára aldur en það væri búið að áður. Sé dvöl manns jafnlöng i fleiri hreppum
og öðrum skilyrðum jafnt fullnægt, þá virðist rétt, að framfærsluskyldan skiftist jafnt á milli hreppanna.
Meiri hlutinn stingur þess vegna upp á því
ákvæði.
í þeim tilfellum, að menn ekki geta áunnið sér framfærslurétt með dvöl
sinni, álitur meiri hlutinn ekki annað heppilegra, en að fæðingarhreppurinn hafi
framfærsluskylduna eins og að undanförnu.
Rétt virðist, að taka megi viðurkendan sveitarstyrk lögtaki á sama
hátt og önnur sveitargjöld, og því stingur nefndin upp á þeim viðauka.
Meiri hlutanum virðist það ákvæði 12. gr. mjög heppilegt, að litill bráðabirgðar sveitarstyrkur verði þess ekki valdandi, að menn verði hraktir á framfærsluhrepp sinn, en 100 kr. virðist oss i hærra lagi og leyfum oss þvi að
leggja það til, að upphæðin sé færð niður í 70 kr., sem víðast mun samsvara
meðal-ómagameðlagi yflr árið.
Til þess, að dvalarsveit þurfamanns skuli siður gjöra sig seka i þvi, að
hrekja hanu að óþörfu á burtu, leggjum vér til, að hún beri helming kostnaðarins af flutningí mannsins, en framfærslusveitin hinn helminginn; þessi breyting
virðist oss einkum réttlát vegna þess, að dvalarhreppurinn hefir meiri rétt til
þess að framkvæma flutninginn samkvæmt 10. gr.
Vér leyfum oss*að leggja til, að tveimur nýum greinum sé bætt inn í
frumvarpið (14. og 15. gr.) og er efni þeirrar fyrri, að tryggja það, að hægt
verði að koraast fyrir það, hvar hver einstakur hefir dvalið og hvað lengi, en
hinnar síðari, að fá skýrt ákvæði um það, hvar útlendir menn, sem hafa öðlast
hér landsréttindi, eigi framfærslurétt, og virðist meiri hiuta nefndarinnar sanngjarnast, að þeir eigi þar framfærslurétt, sem þeir eiga fyrst heimili, ef þeir
hafa ekki áunnið sér sveitfesti annarsstaðar samkvæmt 1. gr. Það má líta svo
á, að þar sé hinn útlendi maður fæddur sem Islendingur, og eins, að það sveitarfélag, sem hann dvaldi í fyrst, hafl mest stuðlað að þvf, að hann ilengdist hér
á landi.
Samkvæmt tramansögðu ræður meiri hluti nefndarinnar hinni háttvirtu
Nd. til þess, að samþykkja frumv. með eftirfylgjandi breytingura.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Hver maður skal eiga rétt til framfærslu í þeim hreppi eða
því bæjarfélagi, sem hann hefir dvalið lengst, enda ekki styttri
tíma en 10 ár samtals, búsettur, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang frá 16 ára til 60 ára aldurs, svo framarlega hann hefir
eigi þegið sveitarstyrk, sem sé óendurgoldinn. Hafi hann dvalið
jafnlengi i fleirum hreppum eða bæjarfélögum, á hann jafnan rétt
til framfærslu í þeim öllum, sé skilyrðunum fyrir framfærsluréttinum að öðru leyti fullnægt.
Nú hefir maður eigi áunnið sér framfærslurétt á þennan hátt,
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á hann þá framfærslu þar, sem móðir hans átti lögbeimili þegar hann fæddist.
— 2. — Orðin: »á hinum siðustu 5 árum< falli burtu.
— 3. — Stafl. b. orðist svo:
Æfiferil hans eftir 16 ára aldur, hvar hann hafi dvalið og hvað
lengi í hverjum stað.
— 3. — Stafl. c. Orðin: »á siðustu 5 árum< falli burt.
— 5. — Aftan við greinina bætist:
Taka má viðurkendan eða úrskurðaðan sveitarstyrk lögtaki samkvæmt lögum 16. desember 1885.
— 12. — í staðinn fyrir: »100 kr.< komi: »70 kr.<
— 13. — í staðinn fyrir: »Af kostnaði . . . 8/4 hluti< komi: Kostnað við
flutning þurfamanna ber dvalarsveit og framfærslusveit, að sínum helmingi hvor.
Eptir 13. gr. komi ný grein, er verði 14. gr. svohljóðandi:
Hver sem flytur sig i annan hrepp eða bæjarfélag, skal skyldur að skýra
hreppstjóra eða bæjarfógeta bréflega frá því, í hvaða sveitarfélag hann
flytur. Vanræki hann þetta, varðar það sektum 10 til 100 kr. Sektirnar
renna i landssjóð.
Ný gr. er verði 15. gr. svohljóðandi:
Maður frá útlöndum, sem heflr öðlast landsréttindi hér á landi, en heflr
eigi áunnið sér sveitfesti samkv. 1. gr., skal eiga j)ar framfærslurétt, sem
hann átti fyrst lögheimili hér á landi.
14. gr. verði 16 gr. o. s. frv.
Neðri deild alþingis 12. ágúst 1899.
Sighv. Árnason
Guðjón Guðlaugsson
form. og framsögumaður.
skrifari.
Björn Sigfússon.
Þórður Guðmundsson.

Með skírskotun til ágreiningsatkvæðis míns sem minni hluta í nefndinni, sem skýrt er frá i nefndarálitinu.
Jón Jensson.
Nd.
411. Nefndarálit
um frumvarp til laga ura bann gegn innflutningi á ósútuðum húðum.
Nefndin hefir ihugaö mál þetta, en eigi getað orðið á eitt sátt um tillögur sínar.
Meiri hluti nefndarinnar álitur, að reynsla sé fengin fyrir þvi, að með
hinum ósútuðu húðum flytjist inn í landið hættulegt pestnæmi og að hætt sé við,
að drepsótt sú í búpeningi, er rajög heflr aukist nú á síðari árum og á rót sina
að rekja til þessa innflutnings, miltisbrandurinn, verði hér landlæg sýki í nautgripum og brossum, ef ekki er að gjört, og það mundi verða til stórtjóns fyrir
landið í heild sinni.
64*
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Hins vegar hallast meiri hluti nefndarinnar að því, að betra sé eða
heppilegra, eins og nú er ástatt, að fyrirbjóða eigi innflutning þessarar vörutegundar, heldur að settar væru tryggar varúðarreglur fyrir sótthreinsun húðanna
þegar í stað, er þær eru fluttar inn. Þar sem hlutaðeigandi sveitarstjórnarvöld
óska þess, virðist þó rétt, að heimilt sé að banna allan innflutning þessarar
vöru.
Meiri hluti nefndarinnar leggur því til, að frumv. verði samþykt með
þessum breytingum:
1. í stað 1. gr. komi 2 greinar, er orðast þannig:
1. gr. Allar ósútaðar húðir og ósútuð skinn, er flutt eru til Islands
frá útlöndum, skulu þegar í stað sótthreinsuð og því næst auðkend glöggu
marki. Landshöfðingi gjörir nánari fyrirskipanir um framkvæmd á þessu.
Kostnað allan, er af sótthreinsuninni leiðir, greiðir innflyfjandi.
2. gr. Heimilt er stjórninni, ef hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæarstjórn óskar þess, að banna allan innflutning á ósútuðum húðum til hlutaðeigandi héraðs eða kaupstaðar.
2. 2. gr. verði 3. gr. og orðist þannig:
Brot mót lögum þessum eða fyrirskipunum samkvæmt þeim varðar
hegning eftir 294. gr. hinna almennu hegningarlaga 25. júní 1869.
Skinn
og húðir, er ólöglega hafa verið innfluttar eða boðin tilsölu,skuluupptæk,
og rennur andvirði þeirra í landssjóð.
Neðri deild alþingis, 14. ág. 1899.
Kl. Jónsson,
Guðl. Guðmundsson,
formaður.
skrifari og frams.
Með skfrskotun til þess, sem eg áður hefl tekið fram við umræðurnar
um þetta raál, ræð eg til, að frumvarpið sé felt.
Neðri deild alþingis, 14. ág. 1899.
Skúli Thoroddsen.
Nd.
412. Breytingartillaga
við viðaukatillögur á þingskj. 397. Frá Ólafi Briem.
Við 1. málsgrein. Fyrir »skulu tveir menn kosnir sinn af hvorri deild þingsins«,
komi: skal einn maður kosinn af neðri deild þingsins.
------ ----------- Fyrir »Skulu menn þessir* komi: Skal maður þessi.
— 2.----- Fyrir »Endurskoðunarmenn skulu« komi: Endurskoðunarmað
ur skal.
— 3.----- Fyrir »endurskoðunarmannanna« komi: endurskoðunarraanns.
------ ----------- Orðin »til hvors þeirra« falli burt.
Ed.
413. Frumvarp
til laga um bann gegn þvi, að utanríkismenn megi eiga jarðeignir á íslandi (eins og það
var samþyktrið 3. umr. í nd.)
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1. gr. Enginn sá, er á heimili utanríkis, hvorki einstakur maður né félag, má
eiga jarðeign eða jarðarítök hér á landi, nema það sé leyffc með sérstökum lögum. Jarðeignir þær, sem utanríkismenn eiga nú, eru undanþegnar þessu ákvæði, þangað til eignaskifti verða á þeim.
2. gr. Nú flyzt maður, sem á jarðeign hér á landi, til annara ríkja, eða utanríkismaður eignast hér jarðeign að gjöf eða erfðum, og skulu þeir þá innan fímm ára
hafa selfc jarðeign sína; en geri þeir það ekki, skal selja jarðeignina við opinbert uppboð,
og greiðist andvirði hennar, að frádregnum kostnaði, fyrverandi eiganda.
3. gr. Enginn má selja utanríkismönnum jarðeign hér á landi, né heldur leigja
þeim jarðir eða nein jarðarafnot lengur en 50 ár.
4. gr. Brot móti lögum þessum varða sektum til landssjóðs frá 1000 kr. til
10,000 kr., og skal með þau fara sem opinber lögreglumál.
Ed.
414. Frumvavp
til laga um fjölgun þjóðvega o. fl.
(eins og það var samþykt við 3. umr. í nd.)
1. gr. Auk þjóðvega þeirra, sem taldir eru í ö. gr. laga 13. apríl 1894
um vegi, skal hér eftir telja veginn trá Hrútafjarðarbotni að Gilsfjarðarbotni.
2. gr. Heimilt er landsstjórninni að krefjast þess, að öllum vegum, sem
hér eftir verða lagðir á kostnað landssjóðs, verði haldið við alt að helmingi á
kostnað hlutaðeigandi sýsluvegasjóða.

Ed.
415. Frumvarp
til laga um verðlaun fyrir útflutt smjör (eins og það var samþykt við 3. nmr. í nd.)
1. gr. Rétt t;l verðlauna úr landssjóði á hver sá maður eða félag, er
flytur út 1 einu lagi til sölu erlendis 3oo pund eða meir af (slenzku smjöri, og selur þar fyrir verð, er nemur meiru en 75 aurum fyrir danskt pund.
2. gr. Verðlaunin fara eftir söluverði, og nema jafnmiklu og söluverðið
fer yfir 76 aura á dönsku pundi.
3. gr. Sá er verðlaun vill hljóta, sækir um þau til landshöfðingja, og færir skilriki fyrir rétti slnum til þeirra. Skilriki þau eru: farmskrá frá skipstjóra
þeim, er smjörið fluiti, og sýni hún þyngd þess og tölu íláta; sölureikningur
smjörsins, undirritaður af þeim, er með söluna fór, og eiginvottorð við drengskap
og samvizku um, að þyngd og verð smjörsins sé rétt til greint á sölureikningnum.
Nú er umsókn um verðlaun fyrir smjörsölu eigi komin til landshöfðingja
þegar fullir 9 mánuðir eru liðnir frá þvl, er salan fór fram, og verður umsókn sú
eigi til greina tekin.
4. gr. Landshöfðingi sker úr um gildi skírteina þeirra, er að skilyrði eru
sett, samkvæmt 3. gr., og úthlutar verðlaunum.
5. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1900.
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Nd.
416. Frumvarp
til laga um sölu A laxveiði í Laxá i Kjós, er heyrir þjóðjörðinni Valdastöðum til.
(eins og það var samþykt við 3. umr. i ed.)
1. gr. Ráðgjafanum fyrir ísland veitist beimild til, að selja laxveiði þá
í Laxá i Kjós, sem tilheyrir þjóöjörðinni Valdastöðum, fyrir að minsta kosti
4000 kr.
2. gr. Landshöfðingi gjörir ráðstafanir þær, sem með þarf, um sölu á
veiðinni.

Nd.
417. Frumvarp
til laga um breyting á 1. gr. i lögum 8. maí 1894 um bæjarstjórn á Seyðisfirði (eins
og það var samþykt við 3. umr. í ed.)
Laun bæjarfógetans í Seyðisfjarðarkaupstað skulu vera 500 krónur, er greiðast
úr landssjóði.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1900.

Nd.
418. Frumvarp
til laga um viðauka við lög 7. nóv. 1879 urn breyting á lögum um gjald á
brennivini og öðrum áfengum drykkjum 11. febr. 1876 og tilsk. 26 febr. 1872.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. i efri deild).
1. gr. Af öllum bittertegundum (bitter-essents, bitter-likör, elixir o. fl.) skal greiða
i toll 1 kr. af hverjum pela eða minni ilátum. Eftir sama hlutfalli skal
greiða toll, sé drykkjarvaran aðflutt í stærri iláturn.
Hlutur úr pela
skal talinn sem heill peli.
2. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1900.

Nd.
419. Nefndarálit
ura frumv. til laga um heimild til að stofna hlutafélagsbanka á Islandi.
Nefnd sú, sem kosin var til þess að ihuga mál þetta, heflr rætt það á
raörgum fundum, og leyfir sér hér með að láta í ljós álit sitt um það.
Nefndin verður að álíta, að hugmynd sú um baukastofnun, sem felst i
frumvarpi þessu, sé mjög álitleg, enda i samræmi við það, er slíkar stofnanir
eru bygðar á alment nú á dögum í öðrum löndum.
Telur nefndin óefað, að
tækist að stofna banka f landinu með því fyrirkomulagi og fjármagni, er hér
er gjört ráð fyrir, mttndi það verða mikil umbót á peningamálum landsins, verða
til þess að greiða fytir og efla framfarir í verzlun og öllum atvinnuvegum og
þannig verða landinu yfirleitt til stórhagnaðar, svo framarlega sem landsmenn
geta og kunna að nota slíka stofnun. Aftur á hinn bóginn verður nefndin að
vera þeirrar skoðunar, að æskilegast væri, að íslendingar sjálfir væru þess
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megnugir, að geta komið slíkri stofnun á fót, þar sem hún álitur, að slíkur
banki geti þvi að eins orðið landinu að fullum notum í bráð og lengd. A þann
hátt er hin bezta trygging fengin fyrir þvf, að fé það, er bankinn hefir með
höndum, sé látið verka í landinu sjálfu og á þann hátt, er beztur og hentugastur
er fyrir atvinnuvegi landsins og þeim til viðreisnar; á þann bátt lendir eigi að eins
f landinu sjálfu hinu óbeini arður, sem kemur fram við hagkvæmari og eðlilegri
verzlun, framleiðslu iðnaðar, aukning fiskiveiða og framfarir í búnaði, heldur
rennur og hinn beini arður af slíkum stofnunum til landsmanna sjálfra.
Nefndin telur nú ekki líklégt, að auöið sé, eins og nú stendur, að koma
hér á landi á fót hlutafélagsbanka með nægu fjármagni, er innlendir menn eigi
eingöngu yfir að ráða; en þó að svo sé, ætti verzlunarsaga landsins að vera
búin að kenna þjóðinni, að ekki muni holt að gefa útlendingum leyfi og einkarétt til slíkrar verzlunar og hér er um að ræða, án þess innlendir menn hafi
þar nokkur ráð um. Öðru máli er uin það að gegna, þótt aðstoðar útlendinga
sé leitað til þess, en þó ekki i frekari mæli en svo, að stofnunina megi engu
að siður innlenda kalla.
Þetta hér um rædda virðist nefndinni að alþingi eigi að hat'a fyrir augum, þegar ræða pr um að veita leyfi til að stofna hlutafélagsbanka hér á landi.
Auk þess er og á það líta, þegar um rétt til seðla útgáfu er að ræða, að þá er það
svo ábatavænlegt fyrirtæki, og sérstaklega, ef einkaréttur er, að landssjóður ekki
má afsala sér þeim rétti eða láta hann af hendi, einkum um langan tima, án
þess að þjóðfélagið eða landssjóður fyrir þess hönd njóti góðs af þeim hagnaði,
er seðla-útgáfa hefir í för með sér.
Þegar nú litið er á hið fyrirliggjandi frumvarp, er það ljóst, að því, skoðað frá íslands sjóuarmiði, er í mörgu ábótavant
Frumvarpið fer fram á, að
heimild sé gefin ráðaneytinu til þess að veita þeim hæstaréttarmálaflutningsmanni Ludvig Arntzen, R. af D., og stórkaupmanni Alexander Warburg leyfi til
að stofna banka hér á landi, er hafi um 90 ára timabil einkarétt til að gefa út
seðla. fllutafé banka þessa má fyrst um sinn ekki nema meiru en 6 mill. króna,
og skal almenningur á íslandi látinn sitja fyrir þvi, að skrifa sig fyrir hlutum,
annaðhvort með þvi að borga hlutaupphæðina í peningum, eða með því, að gefa
út skuldabréf með veðrétti í fasteignum, er þó ekki nemi meiru en 2O°/o af virðingarverði þeirra. Þeim sem einkarétturinn veitist, skal skylt að útvega jafnmikla upphæð hlutarupphæð þeirri, er íslendingar leggja fram.
Banki þessi á
að taka að sér eignir og skuldir landsbankans og leysa inn seðla hans; það sem
afgangs kann að verða innlausnargjaldinu, á að renna í varasjóð banka þessa.
Þessi ákvæði frumvarpsins, auk annara, gjörði það að verkum, að nefndinni virtist frumvarpið, eins og það liggur fyrir, alls óaðgengilegt. Hún áleit
ekki takandi í mál að veita nokkurum manni einkarétt til seðlaútgáfu hér á
landi, án þess að í móti kæmi einhver meiri eða minni skattur til landssjóðs af
seðlaútgáfunni. Engin likindi taldi nefndin til, að almenningur á Islandi mundi
vilja eða geta lagt fram, hvort heldur væri i fasteignum eða peningum, það er
ætlast var til af Islendinga hálfu til stofnunar bankans, með öðru móti en þvi,
að fé það væri eign Islendinga í orði kveðnu að eins, þar sem engin trygging
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er fyrir i frumvarpinu, að útlendingar eigi gætu notað nöfn Islendinga til þess
að skrifa sig fyrir hlutarupphæðum, og yrði stofnunin á þann veg að mestu
leyti eign útlendinga. — Ennfremur taldi nefndin of mikið lagt i sölurnar frá
landsins hálfu til þess að fá þannig lagaðan banka upp, með þvi að leggja eignir landsbankans, sem nema þó talsverðu, i varasjóð þessa fyrirhugaða banka,
enda áleit það og óþarft.
Auk þessara aðalgalla voru í frumvarpinu ýms ákvæði, sem ýmist voru
óljós eða vöntuðu alveg. Þannig var hvergi tekið fram, hvar varnarþing banka
þessa skyldi vera eða aðalskrifstofa, heldur ekki hvar aðalfundi bankaráðsins
skyldi halda o. fl. Það ákvæði i 18. gr., að ráðgjafinn fyrir Island skyldi vera
sjálfkjörinn formaður bankaráðsins, virtist benda á, að aðalheimkynni banka
þessa skyldi vera Kaupmannahöfn, en slíkt gat nefndin ekki felt sig við.
Flutningsmaður þessa máls tilkynti nefndinni, að hinir áður umgetnu
stofnendur bankans mundu koma hingað til Reykjavikur í sumar, til þess að
semja við þingið um mál þetta, og afréð nefndin þvi að bíða með endileg úrslit
máls þessa, þar til þeir kæmu.
Með siðustu ferð >Botniu« komu svo menn þessir, hæstaréttarmálaflutningsmaður Ludvig Arntzen og stórkaupmaður Alexander Warburg, og hefir nefndin haft marga málfundi með þeim. Hafa þeir eftir tillögum nefndarinnar tjáð
sig fúsa til að nota leyfi það, sem um er getið í frumvarpinu um bankastofnun,
enda þótt ákvæði séu sett í það, er fari í þessa átt:
1. Að þegar varasjóður Islandsbanka sé orðinn 1 mill. króna, þá skuli sú
upphæð, er samkvæmt reglugerð bankans árlega er ákveðin varasjóði, renna
óskert í landssjóð.
2. Að hlutaféð sé ákveðið 5 mill. króna í stað 6 mill. i frumvarpinu, og hafi
Islendingar rétt til að skrifa sig fyrir alt að 3 mill. króna, en útlendingar
fyrir þvi sem á vantar.
3. Að bankinn taki að sér útborgun á skuldum landsbankans og innköllun á
útistandandi skuldura hans, svo og að innleysa seðla hans gegn ábyrgð
landssjóðs, og að varasjóður landsbankans og aðrar skuldlausar eigur hans
renni í landssjóð.
4. Að varnarþing bankans sé i Reykjavík og aðalskrifstofa.
ð. Að bankinn taki að sér veðdeild landsbankans, ef hún verður sett á fót,
með sömu skyldum og réttindum, er landsbankinn kann að hafa.
6. Að svo sé ákveðið, að landssjóður hafi, þegar liðin eru 40 ár frá stofnun
Islandsbanka, rétt til að innleysa öll hlutabréf bankans með gangverði
þeirra, eftir þvi sem honum þykir henta.
Aftur á móti tjáðu þeir sig ófúsa á að ganga að því, að svo væri ákveðið i frumvarpinu, að aðalfundir bankaráðsins væru haldnir annarsstaðar en í
Kaupmannahöfn, neraa sérstakar ástæður væru til, en tjáðu sig hins vegar fúsa
á að ganga að því, að svo væri ákveðið, að bankaráðinu væri í sjálfsvald sett,
hvar þeir skyldu haldnir.
Ef nú ákvæði þau, sem að framan eru nefnd undir liðunum 1—6, væru
sett inn i frumvarpið, álítur nefndin að það taki miklum bótum, enda þótt hún

þingskjal 419—

513

verði aðjáta, að engin eða litil tryggingsé fyrir því,að Islendingar sjálfir verði eigendur að ’/fr hlutafjárins, en að sú trygging sé fengin, álitur nefndin nauðsynlegt, og enda
aðalskilyrðið fyrir því, að leyft sé að frumvarpið fái framgang. Nefndinni getur
heldur ekki dulist það, að arðsvon sú, er landssjóður hefði af afsölu seðlaútgáfuréttarins, er alt ot litil, þar sem arðurinn um all-langan tfma verður enginn, og
byrjar fyrst eftir að 1 mill. króna er komin í varasjóð. — Þó vill nefndin ekki
að svo stöddu gera ágreining úr þessu atriöi, heldur að eins setja trygging
gegn þvi, að þetta dragist lengur en 20 ár.
Nefndinni hefir nú hugsast að bæta megi úr báðum þessum göllum að
nokkuru leyti á þann, að landssjóður sjáltur gerðist hluthafi að nokkuru talsverðu leyti, yrði t. a. m. eigandi að 8/s hlutafjárins, þar sera ekki má búast við,
að einstakir menn taki raeiri þátt í hlutum en að x/s, og til enn meiri tryggingar væri það beinlínis tekið fram í frumvarpinu, að landssjóður hefði rétt til að
skrifa sig fyrir 8/s og að hlutfallið milli innlendra og útlendra eigna væri við
stofnun bankans 3 á móti 2. Ennfremur verður nefndin að álíta nauðsynlegt að
tekið sé frara, að aðalfundir skuli haldnir í Reykjavík, og að landshöfðingi sé
varamaður á þann hátt, að hann mæti í bankaráðinu, þegar ráðgjafinn ekki er
viðstaddur, enda þótt slík ákvæði ættu ef til vill fremur heima í reglugerð bankans en i sjálfum lögunum.
Enda þótt nefndin, úr því svo er orðið áliðið þingdmans, ekki geri sér
vonir um, að mál þetta geti fengið framgang á þessu þingi, og telji enda heppilegra að láta það bíða endilegra úrslita, þár til stjórnin hefir fengið tækifæri að
að bera það undir álit bankafróðra manna, þá vill hún þó eindregið raæla með
þvi, að frumvarp þetta sé tekið til rækilegrar meðferðar i deildinni, og leyfir
sér því að koma með breytingartillögur við frumvarpið, sem að sumu leyti eru
orðabreytingar og að öðru leyti bygðar á þvi, sem að framan er sagt.
1. í innganginum: Fyrir »ráðaneytinu«, komi »ráðaneytinu fyrir ísland*.
2. -----------Fyrir »að veita félagi*, komi »að veita hlutafélagi*.
3. Við 1. grein: Upphaf greinarinnar orðist svo: »íslendingar, hvort sem eru
einstakir menn, sjóðir eða stofnanir, skulu látnir sitja fyrir
að« —
4. — — —
Fyrir »og gefi — landssjóði« komi: »Af skuldabréfum þessum
greiðast 4°/o í ársvexti, og skal greiðsla af þeim vöxtum trygð
bankanum af landssjóði*.
5. Við
1. gr. Aftan við greinina komi ný málsgrein:
»Landssjóður íslands hefir rétt til að skrifa sig fyrir hlutum í bankanum, er nemi alt að 2 millíónum kr.
6. — 2.
— Greinin orðist svo:
»Hlutafé bankans skalfyrst um sinn eigi nema meiru en 5
millíónum króna. Stofnendur bankans skulu skyldir að útvega með ákvæðisverði þá hlutaupphæð, er íslendingar hafa
ekki skrifað sig fyrir samkvæmt 1. gr., þó svo, að sú upphæð ekki nemi meiru en g/s af öllu hlutafénu.
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7. -

3. —

8. 9. —

4.
4.

10. —
11. —

5.
6.

12. Við

6.

13. —
14. —

9.

15. —

11.

16. —
17. —

12.
—

18. —

—

19. — 13.
20. Við 14.
21. —

16.

22. —

17.

23. — —
24. — —
25. — 18.

tfyrri hluti greinarinnar orðist svo:
.Bankanum skal heimilt að gefa út bankaskuldabréf, er
nemi jafnmikilli upphæð og veðskuldabréf þau, er hann fær
gegn hlutabréfum samkv. 1. gr., og skulu þá veðskuldabréfin vera trygging bankaskuldabréfanna*.
—
Fyrir: »krefst« komi: »krefur«.
_ 1. Fyrir: »hin nefnda seðlaupphæð hljóðar á« komi: »téð seðlaupphæð nemur«.
—
Fyrir: »hljóðar á« korai: »til segir«
—
Fyrir: »í löglegum gjaldgengum eyri« komi: »í löglegri
gjaldgengri mynt«.
grein: Fyrir »má teljast — gjaldi« komi »má telja til myntforða
bankans«.
Fyrir »stofnskrá« komi »reglugjörð«.
—
Fyrir »sem einnig skal — gefnir út« komi »Ráðaneytið samþykkir, i hverju formi seðlarnir skulu gefnir út, og hverju
upphæð hvers einstaks seöils má nema«.
—
Greinin orðist svo;
»Islandsbankitekur aðsér útborgun áskuldum landsbankans
oginnköllunáútistandandi eignum hans;hann leysir og inn seðla
þá, sem landsbankinn á úti. Landssjóður ábyrgist vanhöld öll
við innköllun þessa og útborgun, enda renni varasjóður landsbankans og aðrar skuldlausar eigur i landssjóð«.
—
Fyrir »eydd« komi »ónýtt«.
—
Á eftir 12. grein komi ný grein, er verður 13. gr.:
»Ef veðdeild verður sett á stofn í sambandi við landsbankann, skal Islandsbanki skyldur að taka hana að sér með
öllum hinum sömu skyldum og réttindum, er landsbankanum
kunna að verða fengin í hendur«.
—
Á eftir þessari grein komi ný grein, er verði 14. gr.:
»Þegar varasjóður íslandsbanka er orðin 1 miljón króna,
eða þegar 20 ár eru liðin frá stofnun bankans, rennur upphæð sú, er samkvæmt reglugjörð bankans árlega er ákveðin
varasjóði, óskert í landssjóð*.
Fyrir »afgjöldum« komi »gjöldum«.
—
grein: Fyrir »sem bækur bankans hljóða um« komi »í bókfærslu
sinni«.
—
í eyðurnar sé sett »20« á fyrri staðnum, en »30« á seinni
staðnum*.
Fyrir »skrifstofu sína« komi »aðai-skrifstofu siua og varnar—þing«.
—
Fyrir »útibú á« komi »útibú í«.
—
Orðið »(Eyjaflrði)« falli burt.
—
Greinin orðist svo:

þingskjal 419—421

515

»1 fulltrúaráði bankans skulu sitja 11 menn, og kýs alþingi 5 þeirra, en hluthafar aðra 5. Ráðgjafí íslands er sjálfkjörinn formaður bankaráðsins, en landshöfðingi varamaður,
og gengur hann að öllu leyti í ráðgjafans stað, þegar haon
er eigi sjálíur við staddur.
Aðalfundir bankaráðsins skulu haldnir i Reykjavík. Þó
getur bankaráðið ákveðið, að balda skuli aðalfund annars
staðar, þegar þvi þykir nauðsyn ti) bera«.
26. — — —
Á eftir 18. gr. komi ný gr., er verður 21. gr.:
»Þegar liðin eru 40 ár frá stofnun bankans, hefir laodssjóður Islands rétt til að innleysa öll hlutabréf bankans með
gangverði þeirra, eftir þvl sera honum þykir henta, og eru
eigendur hlutbréfanna þá skyldir að selja blutabrét þau, sem
innkölluð kunna að verða með 12 mánaða fyrirvara*.
27. — 19. — Fyrir »leyfishafendum« komi: stofnendum.
28. — — — Fyrir »frá staðfesting þessara laga« komi »frá þvi er lög
þessi öðlast gildi«.
29. — — — Fyrir »ráðanevtinu« komi »ráðaneytinu fyrir íslaud«.
80. — — — Fyrir »að veita — leyfi« komi »að fela stofnuo bankans*.
Neðri deild alþingis 13. ágúst 1899.
Þórður Thoroddsen,
Klemens Jónsson,
formaður og framsögumaður.
skrifari.
Valtýr Guðmundsson.
Pétur Jónsson.
Þó eg sé frumvarpinu eigi samþykkur i ýmsum greinum, enda þótt allar
breytingar nefndarinnar væru samþyktar, þá sé eg ekkert í móti, að málið só
tekið til umræðu og athugunar i deildimi.
Tryggvi Gunnarssou.
Ed.
420. Breytingartillága
við frv. til laga ura stofnun veðdeildar i landsbankanum I Reykjavik (eins og
það var samþykt við 3. umr. í Nd.)
Frá Sigurði Jenssyni.
Við 11. gr. í stað x/a af hundraði komi: 2/s af hundraði.
Nd.
421. Breytingartillaga
við viðaukatillögur (þingskj. 397) við frumv. til laga um breyting á lögum um
Btofnun landsbanka 18. sept. 1885.
Frá Jóni Jenssyni, Pétri Jónssyni.
1. í stað orðanna i upphafi 3. greinar »Á hverju reglulegu .... endurskoða
reikninga landsbankans« komi:
65*
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Tveir skulu vera endurskoðunarmenn við landsbankann og kýs hið sameinaða alþingi annan þeirra til tveggja ára i senn, i fyrsta skifti fyrir árin
1900 og 1901, en hinn endurskoðunarmanninn nefnir landshöfðingi til.
2. í stað orðanna f næstu málsgrein: »reikningana í hverju einstöku tilfelli*
korai: reikninga landsbankans i hverju einstöku atriði.
Nd.
422. Nefndarálit
ura frv. til laga um heimild til að selja Reykjavikurkaupstað vegarstæði yfir
Arnaihólslóð í Reykjavik.
Frv.greininni höfum vér vikið viö, eins og gjört var f hinni fyrstu brtill.
fiutningsmanns (þingskj. 405), að því viðbættu, að breikka megi Kalkofnsstiginn
inn að hinum fyrirhugaða vegi.
Þá leggjum vér til, að bætist við 2. gr., samhlj. 2. brtill. á þingskj. 405
að efni til, að þvf undanteknu, að verð lóðanna skuli ákveðið með dómkvaddra
manna mati.
Loks leggjum vér til, að ný grein komi í frumvarpið, er verði 3. gr.,
þess efnis, að stjórnin geti makaskift hæfilegum hluta Arnarhólstúns fyrir kirkjugarðsstæði i Reykjavfk, er bærinn leggi til dómkirkjunnar, og eigum vér þar
við Melshúsalóð og túnið norður og vestur af, sem álitið er það eina tiltækilega svæði til stækkunar kirkjagarðsins, sem nú er orðinn svo gjörsamlega ónógur, að til vandræða horfir.
Samkvæmt framanskrifuðu verða breytingartill. nefndarinnar þær, er nú
skulu greindar, og tekur fiutningsmaður þá aftur breytingartill. á þingskj. 405.
1. Frumv.greinin orðist svo: Stjórninni veitist heimild til að leyfa Reykjavikurkaupstað vegalagning um Arnarhólstún.
2. Ný grein (2. gr.) bætist við svohljóðandi:
Stjórninni er og heimilt að selja Reykjavfkurkaupstað, þegar bæjarstjórnin fer þess á leit, lóðir 1 norðurhluta Arnarhólstúns eftir dómkvaddra
manna mati.
3. Ný grein (3. gr) bætist-við svohljóðandi:
Ennfremur veitist stjórninni heimild til makaskifta á hæfilegum hluta
Arnarhólstúns fyrir tún og lóðir til kirkjugarðsstæðis 1 Reykjavík, er
kaupstaðurinn leggi til.
4. Fyrirsögnin orðist svo:
Frumvarp til laga um leyfi til vegalagningar um Arnarhólstún i Reykjavik, o. fl.
Alþingi 14. ágúst 1899.
Tryggvi Gunnarsson,
Jón Jensson,
Guðl. Guðmundsson.
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Ed.
423. Breytingartillaga
við frumv. til fjáraukalaga fyrir árin 1898 og 1899 (þingskj. 399).
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Frá Sigurði Stefánssyni.
5. gr. falli burt.
Nd.
424. Nefndarálit
um frv. til laga um stofnun landsspitala i Reykjavík.
Nefnd sú, er kosin var í máli þessu, heflr íhugað frumvarpið og rætt
það á íundum. Er öll nefndin á einu máli um það, að spítalastofnun á landssjóðs kostnað með aðstoð Reykjavíkurbæjar og með því fyrirkomulagi, sem farið
er fram á í frumvarpinu, sé nauðsynleg, og vill því leggja til, að frumvarpið sé
samþykt i aðalefni.
Að eins heflr orðið ágreiningur um, hve mikilli upphæð
rétt er að verja af landssjóði til byggingar sp'ítalans nú þegar. Er meiri hluti
nefndarinnar á þeirri skoðun, að þær 40 þúsund kr., sem farið er fram á í frv.,
megi nægja, og vill því leggja til, að frumvarpið sé samþykt óbreytt; en rainni
blutinn telur réttara, að landssjóður leggi nú þegar fram 50 þúsund kr. i þessu
skyni, og mun sérstaklega koma með breytingartill. í þá átt.
Neðri deild alþingis 14. ágúst 1899.
Sigurður Gunnarsson,
Þórður Thoroddsen,
Jón Jónsson þin. A.-Sk.
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Jón Jenssou.
Olafur Briem.

Nd.
425. Nefndarálit
um frumvarp til laga um burðareyri innanlands undir íslenzk blöð og tfmarit f
krossbandi.
Nefnd sú, er kosin var í Nd. til þess að íhuga frumvarp þetta, heflr
baldið fund til að ræða það og leyfir sér að láta í ljósi álit sitt á þessa leið.
Það sem mælir með frumvarpi þessu, er einkuro:
1. að samkv. þvf sparast póstmönnum og fleirum mikil óraök, t. d. að frimerkja
blaða- og bókasendingar, vega fjölda smásendinga, ónýta frfmerki á póststöðvum o. s. frv.
2. aðþaðgjörir greiðari og tryggari skil á þeim til viðtakanda víðsvegar i sveit
um, því með núgildandi tvrirkomulagi er talsvert sent af blöðuin og ritum
á strandferðaskipum með 10 au. burðargjaldi á pundi, og liggja þessar sendingar á höfnum eða flækjast á leið upp í sveitir, með þvf að þær raega ekki
fara með landpóstum.
3. Loks er þetta léttir og ómaks-sparnaður fyrir útgefendur blaða og rita.
Þessi meðmæli raeð frumv., sem nú voru talin, byggir nefudin meðal
annars á skýrslu póstmeistara sjálfs.
.áftur á móti virðist nefndinni það mæla á móti frumvarpinu, að ákvæði
þess geti haft þær verkanir, að blöð og tfmarit verði fremur en áður send með
landpóstum, en það eykur stórum kostnað við póstflutninga, ef svo ter, með því
að núverandi burðareyrir undir blöð og tfmarit með landpóstum nemur fremur
litlum hlut at flutningskostnaði þeirra. Auk þess er og vafasamt, bvort eins mik-
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ið verður greitt í burðargjald af blöðum og ritum, þegar sú breyting, sem frumv.
inniheldur, er komin á.
Nefndin byggur nú, að setja megi trygging gegn þvi, að landflutningur
aukist til muna fyrir ákvæði frumvarpsins, með þvi að veita póstmanni á afgreiðslustað vald til að hindra vanbrúkun í þá átt, og þá verði frumvarpið til
umbóta.
Viðvikjandi tryggingum þeim, sem frumvarpið hefir gegn þvf, að póstmenn geti dregið burðarevri undir sig, svo og skilyrðum fyrir þvi, að öðlast rétt
þann, er frumv. veitir, sýnist nefndinni ekkert verulegt að athuga.
Samkv. þessu ræður nefndin til, að samþ. frumvarpið með þessari
breytingu:
Aftan við 2. gr. komi ný grein, er verði:
3. gr. Póstmaður á útkomustað hefir heimild til, að láta póstsendingar
þær, sem um er rætt i 1. gr., biða á pósthúsinu eftir skipsferð, þó landpóstur
gatigi áður, et biðin nemur eigi nteir en 8 dögum.
Tala greinauna breytist samkv. þessu.
Neðri deild 14. ágúst 1899.
Guðl. Guðmuudsson
Pétur Jónsson
formaður og framsögumaður.
skrifari
Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.
Ed.
426. Framhaldsnefndarálit
ura frumv. til laga urn verzlun og veitiugar áfengra drykkja á Islandi (eins og
það var samþ. við 3. umr. í Nd.).
Hin háttv. Nd. hefir gjört talsverðar breytingar á þessu frumvarpi og
leggjum vér nefndarmenn það til, að flestar þessar breytingar verði samþyktar,
jafnvel þó oss ekki geðjist fyllilega að sumum þeirra, eins og t. d. breytingunni
á &. gr., þar sem svo er að orði komist, að hver maður, sem pantar áfenga
drykki handa öðrum, gjöri sig sekan í ólöglegri verzlun. Þetta ákvæði teljum
vér óheppilegt, sökum þess, að það er alveg ómögulegt að hafa nokkuð eftirlit með þvi, að því sé hlýtt. Samt sera áður viljum vér ekki leggja til, að þessu
verði breytt, því að ekki teljum vér þetta atnði svo þýðingarmikið, að vér
viljum gjöra það að ágreiningsefni milli deildanna.
En það er eitt ákvæði i
frumvarpinu, eins ug það er nú, sera vér verðum að álita óhafandi, því að það
getur orðið til þess, að stjórnin neiti að staðfesta þessi lög; það er ákvæðið í
12. gr., að enginn sé skyldur að borgá áfenga drykki, sem hann fær til láns.
Þar sem þetta ákvæði nær einnig til viðskifta milli innlendra manna og útlendra,
sem ekki geta þekt þessi lög og varast þetta ákvæði, þá sýnist oss næsta óliklegt, að stjórnin geti gengið að því. Vér leggjura því til, að 12. gr. verði breytt,
en höfura þó i tillögu vorri reynt að taka svo mikið tillit til vilja hinnar háttv.
Nd., sem vér höfum séð 083 fært.
Vér leyfura oss því að leggja til, að frv. verði samþykt með þessari
þreytingu:
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12. gr. orðist svo:

Enginn er skyldugur til að borga áfenga drykki, sem hann
fær til Láns á veitingastöðum, og námsmenn á skólum, er
standa undir umsjón landstjórnarinnar, eru ekki skyldugir til að borga áfenga drykki, er þeir fá til láns, hvort
sem er á veitingastöðum eða annarsstaðar.
Efri deild 14. ágúst 1899.
J. Havsteen
Sigurður Jensson
Jón Jakobsson.
formaður.
skrifari og framsögumaður.

Ed.
427. Fruinvarp
til laga um að stjórninni veitist heimild til að selja lóð af Arnarhólstúni i Reykjavik.
(eins og það var samþykt við 2. umr. í ed.)
Stjórninni veitist heimild til að selja konsúlsfrú Helgu Vidalin lóð úr
Arnarhólstúni í Reykjavík, hið svo nefnda »batteri« ofan að sjó, að flatarmáli
5000 □ álnir, fyrir minst 850 kr., og með því skilyrði, áð kaupandinn slétti
jafnstórt svæði i túni þvi, sem fylgir embættisbústað landshötðingja, á þeira stað,
þar sem hann til tekur.
Nd.
428. Breytingartillaga
við frumv. til laga um meðgjöf með óskilgetnum bórnum o. fl.
Frá Jóni Jenssyni, Olafi Briem, Sigurði Gunnarssyni, Þórði Thoroddsen,
Jóni Jónssyni, þm. A. Sk., Guði. Guðmundssyni.
Við 3. gr.: Á eftir oröunum »og skal þess gætt«, bætist inn í:
er ekkja eða skilgetin börn barnslöður eru á lifi.

Ed.
429. Nefndarálit
i fjárlagamálinu.
Vér, sem hin h. efri deild skipaði í nefnd til að ihuga mál þetta, höfum
tekið það til svo rækilegrar íhugunar, sem föng voru á, og álít vort er á þessa
leið:
Samkvæmt frumvarpi neðri deildar er hinn áætlaði tekjuhalli eftir fjárhagstímabilið kr. 130,972.75. Auk þess eru veittar 75,000 kr. til ritslmalagningar, sem ekki eru taldar með í þessari upphæð, svo ætla má, að allur tekjuhallinn verði kr. 205,972.75.
Einnig heflr h. neöri deild veitt leyfi til lánveitinga til ýmsra fyrirtækja
á fjárhagstfmabiíinu að upphæð kr. 172,500.00.
Samkvæmt yfirlýsingu fulltrúa
stjórnarinnar má einnig telja víst, að við lok yfirstandandi fjárhagstimabils
verði tekjuhalli alt að 150,000 krónum.
Þess ber að gæta, að þingið getur að þessu sinni afgreitt nokkur þau
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lög er hafa í för raeð sér stórkostleg útgjöld fyrir landssjóð t. d. læknalögin og
lögin um bygging brúar á Lagarfljóti og auk þess hefir það til meðferðar frumv.
til laga um stofnun landspftala, svo að ef frumv. það verður samþykt, nema útgjöld þau, er þessi lög hafa i för með sér og gjöra má ráð fyrir að til útborgunar komi, alt að 100,000 króna.
Þegar á alt þetta er litið, eru fjárhagshorfurnar alt annað en glæsilegar,
og mjög líklegt að til þess komi á næsta þingi, að leggja verði á nýa skatta, en
eins og hagur landsmanna nú stendur yfirleitt, munu fáir telja þá vel við því
búna.
Nefndin verður því að telja það skyldu þingsins, að spara sem auðið er
landsfé að þessu sinni, bæði með því að fresta þeim framkvæmdum, sem vel
geta dregist þetta næsta fjárhagstimabil áu verulegs baga fyrir landið, þótt í
sjálfu sér kunni þarfar að vera, og með þvf að hliðra sér sem mest hjá þeim
fjárveitingum, sem tvísýnt er um, að landinu komi að miklum eða bráðum
notum.
Vér skulum þvi næst gjöra stuttlega grein fyrir helztu bre.vtingunum, er
vér leggjum til að gjörðar séu á frumvarpinu.
10. gr. C. 4. b,—c. og 6.
Vér leggjum til að stafliður b. sé lækkaður um 2000 kr. hvort árið og
því látið sitja við þá upphæð, sem er í frumvarpi stjórnarinnar, eins og fjárlaganefnd neðri deildar lagði til; gerum vér það með tilliti til þess, að oss er ekki
kunnugt um, að búnaðarfélögum hafi fjölgað neitt verulega þetta yfirstandandi
fjárhagstimabil, en hinn núverandi styrkur hins vegar all-riflegur.
Oss eru
heldur ekki kunnar neinar málaleitanir frá landsmönnum um hækkun á þesgum
styrk.
Styrkurinn undir staflið c. 8000 kr. til Búnaðarfélags íslands hvort árið
þykir oss nokkuð hár.
Félag þetta er nýstofnað og þvf alveg óséð, hvernig
framkvæmdir þess verða til eflingar landbúnaðinum, og þótt vér efumst ekki
um, að það muni hafa áhuga á þvi, að styrkja hann með ráði og dáð, þá verðum vér að ætla, að 6000 króna fjárveiting hvort árið sé eftir þvi sem nú
stendur á viðunanleg, og er það eins mikið og enda meira fé en fjárlaganefnd
neðri deildar ætlaði félaginu, þar sem það, eftir tillögum hennar, átti að annast
um mjólkurraeðferðarkensluna á Hvanneyri, sem samkvæmt frumvarpinu er nú
veitt sérstök upphæð til.
6. töluliðinn leggjum vér til að fella burtu.
Þótt fyrirtæki þetta hafi
eflaust töluverða þýðing fyrir landbúnaðinn, þá teljum vér það ekki svo bráðnauðsynlegt, að ekki raegi fresta þvi þangað til betur lætur í ári.
11. gr. 10.
Nefndinni barst bréf frá landlækni, þar sem hann sýndi frara á, að upphæð 8Ú, sem stendur undir þessum tölulið til útgáfu ljósmóðurfræði, væri of lág.
Vér leggjum þvi til, að þessi upphæð verði færð upp um 300 kr., með því vér
teljum mikla þörf á bók þessari.
12. gr. B. 3—4 og C. 3.
Vér leggjum til að fjárveitingin til flutningabrautanna sé lækkuð um
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5000 kr. hvort árið, og leggjum það til að þessi lækkun komi einkum niður á
eyfirzku flutningabrautinni, en því meira unnið að flutningabrautinni í Húnavatnssýslu. Það er víst óviða. á landinu minni þörf á flutningabraut en í Eyaflrði og þvi virðist sjálfsagt, að láta aðra biuta landsins, þar sem þörfin er meiri,
sitja 1 fyrirrúmi. Þar sem braut þessi á að leggjast i Eyafirði, er hinn bezti
vegur af náttúrunni, auk þess, sem akfæri á vetrum er all-oftast hið bezta í
sveit þessari. Það virðist þvi ekki geta valdið miklum baga, þótt ekki sé lagt
of fjár i braut þessa á næsta fjárhagstimabili.
Þá leggjum vér til, að tjárveitingin til þjóðvega sé eins og hún er i
frumvarpi stjórnarinnar og því lækkuð um 10,000 kr. fyrra árið. í sambandi
við það viljum vér og fella burtu viðbótina við tölulið 4 um 10,000 kr. til vegagerðar austanmegin Hrútafjarðar, en ætlumst þó jafnframt til, að landstjórnin verji
því fé til þessarar vegagerðar, sem nauðsynlegt þykir eða alt að þessari upphæð.
Fjárlaganefnd neðri deildar hefir vakið athygli stjórnarinnar á þvi, að enn hefir
ekkert verið gert við aðalpóstleiðina á Þorskafjarðarheiði, þrátt fyrir bendingar
i þá átt á síðasta þingi. Vér teljura vist, að landstjórnin sé sannfæið um, hve
bráðnauðsynlegt það er, að varða heiði þessa, sem er mjög langur, villigjarn og
erfiður fjallvegur og stór-hættulegur fyrir menn og skepnur, meðan ekkert er við
hann gert. Þótt heiði þessi megi raestöll teljast næstum vegleysa að sumrinu,
viljura vér þó ekki f þetta slnn fara fram á annað, en að hún sé vörðuð og gert
við sæhihús það, sem á henni er og sem er mjög nauðsynlegt. Vér tökum
samt að svo stöddu enga sérstaka upphæð til á frumvarpinu, i von um, að
landshöfðingi geti lýst þvi yfir á þessu þingi, að þetta nauðsynjaverk verðiekki
látið dragast lengur.
Þá leggjum vér til, að fjárstyrkurinn til að bæta innsigling og skipalægi á Stokkseyri sé feldur burtu, þar eð vér teljum rajög vafasamt, hvort verkið sé frarakvæmanlegt, þótt með meiri styrk væri en hér er um að ræða.
13. gr. A. 8.
Prestur sá, sem ræðir um i þessum tölul. hefir orðið fyrir mjög tilfinnanlegum tekjumissi um mörg undanfarin ár, sera nemur 459 kr. Vér leggjum þvf til,
að upphæð þessi sé hækkuð ura 100 kr.
13. gr. B. HI. 4, og 6.
Með því að yfirstjórn skólans telur mikil vandkvæði á þvi, að unt verði
að fá hæfa menn fyrir prófdómendur fyrir minna fé en til þess er ætiað i
stjórnarfrumvarpinu, teljum vér rétt að hækka tölul. 4. um 50 kr. hvort árið.
Athugasemdina viljura vér einnig fella burtu, með þvf að yfirstjórn skólans mun
lýsa því yfir, að hún rauni atnema latneskan stíl sem inntökuskilyrði í skólann.
Þá leggjum vér til, að námsstyrkurinn (tölul. 10) sé lækkaður um 500
kr. hvort árið. Bæði þegar litið er til hins ískyggilega ástands í skólanum sfðastliðinn vetur og hinnar raiklu aðsóknar að skólanum, þá virðist margt mæla
með þessari lækkun. Með hliðsjón af þessu telur nefndin það einnig vel við
eiga, að námsstyrkirnir séu ekki veittir eða útborgaðir fyrirfram, heldur eftir á,
og hefir hún í þvi skyni sett þá viðbót við athugasemdina, að fyrri hluti styrksins greiðist að afioknu miðsvetrarprófi, en síðari hlutinn slðast í maimánuði.
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13. gr. B. V. b. 2 og 4.
Þrátt fyrir það þótt fjárlaganefnd Nd. teljí stýrimannaskólann þarfa og
mikils-verða stofnun, hefir hún þó dregið úr fjárveitingum til hans, meir en vér
teljum ástæðu til. Vér verðura að telja fulla nauðsyn á þeirri 700 kr. fjárveiting, sem samkvæmt frumvarpi stjórnarinnar á að ganga til að reisa höggvið
siglutré til æfinga fyrir námssveina, úr því að æfingaskip vantar. Sama máli
er að gegna um geymslukostnað á bókum og áhöldum skóians, sem sakir hinnar afarmiklu aðsóknar að skólanum hin sfðustu ár hlýtur stórum að aukast.
Ekki getur nefndin heldur talið það heppilegt, að fella burtu upphæðina til lóðarkaupa handa skólanum, með þvi að af því getur leitt, að lóðin verði seld
öðrum, og siðan bygt á henni til mikils baga fvrir skólann, sem mjög er áriðandi að standi á bersvæði, þar sem ekkert skyggir á.
Þegar loks er litið til þess styrks, sem sjávarútvegurinn nýtur af hinu
opinbera i samanburði við landbúnaðinn, virðist ekki ástæða til að skera styrkinn til þessa skóla mjög við nöglur sér.
Að þessu athuguðu leggjum vér þvi til, að fjárveitingarnar til stýrimannaskólans séu færðar til sömu upphæðar og þær eru f stjórnarfrumvarpinu.
13. gr. C.
Nefndinni barst umsókn frá nokkrum mönnum hér i bænum um 1200
króna fjárveiting hvort árið til samnings á spjaldskrá fyrir landsbókasafnið.
Nefndin telur umsókn þessa á góðum rökum bygða, en með tilliti til fjárhagsins getur hún ekki lagt til að veittar séu nema 600 kr. hvort árið i þessu skyni
og leggur hún til að upphæðin á tölul. C. 1. c. sé því hækkuð um 600 kr.
hvort árið.
Umsjónarmaður forngripasafnsins hefir tjáð nefndinni, að þegar nefnt
Bafn 8é flutt í hið nýja húsnæði í bankahúsinu, sé einum manni með öllu ómögulegt að hafa nauðsynlegt eftirlit raeð safninu, þegar það er opið, og þvi mundi
ekki hjá þvi komist að hafa aðstoðarmann að minsta kosti að sumrinu, þegar
safnið er fjölsóttast. Vér teljum þetta í alla staði rétt, og með því að þóknun
sú, er umsjónarmaðurinn nú hefir, er svo lítil, að ekki verður til þess ætlast,
að hann greiði af henni borgun til slíkrar aðstoðar, þá leggjum vér til, að tölu
liður 6. b. sé hækkaður um 200 kr. hvort árið.
Frá stjórn hins islenzka Bibliufélags barst nefndinni bænarskrá uro 1200
kr. 8tyrk á ári til kostnaðar við endurskoðun eðatil nýrrar þýðirigar á bibliunni,
með þvi að sjóður biblíufélagsins mundi alveg ganga til þurðar og ekki einu
sinni hrökkra til þýðingarinnar og þá alls ekkert fé verða eftir til útgáfunnar.
Nefndin telur rétt, að laudssjóður styrki þetta verk, og vill því veita hið umbeðna fé.
Þá hefir nefndinni borist bænarskrá frá leikfimiskennara Ólafi Rósenkranz, þess efnis, að honum yrðu veittar 200 kr. á ári til að greiða þann kostnað, er hann beinlfnís verður að leggja út til þess að geta kent’ókeypis leikfimi og líkamsæfingar í Reykjavfk.
Vér teljum kenslu þessa þess verða, að
hún sé litið eitt styrkt af landsfé, og leggjum til, að fé þetta sé veitt.
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Fyrir binum öðru breytingartillögum vorum við þennan kafla 13. gr.,
teljum vér óþarft að gjöra nánari grein hér; það mun verða gjört í framsögu
málsins.
18. gr.
Að endingu leggjum vér til, að feldar séu úr þessari grein lánveitingin
til stofnunar mjólkurbúa og hafskipabryggju í Reykjavik. Það eru ekki minstu
likur til, að fé verði fyrir hendi til þessara lána, og því gagnslaust, að veita
heimildir til þeirra.
Samkvæmt þessu viljum vér ráða h. háttv. deild til að samþykkja svolátandi:

við
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Breytingartillögur
frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Við 10. gr. C. 4. b. Fyrir »20,000—« komi: 18,000 —
— — —-------'c. Fyrir »8000 « komi: 6000 —
— —-------6.
Töluliðurinn falli burtu.
— 11. —
10. Töluliðurinn orðist þannig: Styrkur til að semja og
gefa út nýa Ijósmóðurfræði alt að . . . 800 kr.
—12. gr. B. 3.
Fyrir »25,000— 25000« komi: 20,000—20.000
— —-------- 4. Fyrir »60,000« komi: 50,000.
— —-------- -- Athugasemdin innanstriks falli burtu.
— —------- 9. Töluliðurinn orðist þannig: »Styrkur til Kjósar- og Gullbringusýslu til framhalds veginura frá Reykjavíkurlandi
suður sýsluna alt að<
— — — C. 3.Tölul. með
athugasemdinni falli burtu.
— 13. gr. A.
8.
Fyrir »300« komi: 400.
— — — B. m. c. 4. Fyrir »1000—1000—« komi: 1050—1050—
— — ---------- -- — Athugasemdin falli burtu.
— — — — — c. 6. Fyrir »5000—5000—« komi: 4500—4500—
— —------------------ Aftan við athugasemdina bætist: »og greiðist fýrri
hluti styrksins að afloknu miðsvetrarprófl, en siðari
hlutinn síðast í maímánuði«.
Við 13. gr. V. b. 2. Fyrir ,800—200—« komi: 1100—300.
— — — — — 4. Fyrir »500—400—« komi: 600—500—
— —--------------- Á eftir tölul. 4. komi nýr töluliður, semverður 5. tölul.
svo hljóðandi: »Til að kaupa lóð 440 — «
— — — C. 1. c. Fyrir »3400—3400« komi: 4000—4000.
— — —--------- Aftan við töluliðinn bætist »og til samnings spjaldskrár«.
—-------C. 3. a. Aftan við stafliðinn bætist: sem landshöfðingi skipar.
— —-------6. b. Fyrir »400—« komi: 600 —.
—----------- 9. b. Stafliðurinn falli burtu. Þessi töluliður verði 7. töluliður og 12. tölul. verði 8. tölul.
—-------— Á eftir 12. tölul. frumv., sem verður 8. tölul., komi nýr töluliður, sem verður 9. tölul. svo hljóðandi:
66*
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Styrkur til hins islenzka Biblíufélags til nýrrar þýðingar
biblfunnar 1200—1200.
Liðatalan breytist samkvæmt þessu.
— —------- 11. Töluliðurinn falli burtu.
— — — -- 16. Töluliðurinn falli burtu.
—----------- 17. Töluliðurinn falli burtu.
—----------- 26. Töluliðurinn falli burtu.
—----------- 31. Fyrir »350« komi: 250.
— —------- 32. Töluliðurinn falli burtu.
—----------- 35. Töluliðurinn falli burtu.
—-------— Aftan við bætist nýr tölul. svo hljóðandi:
Til leikfimiskennara Ólaís Rósenkranz fyrir kostnað við ókeypiskenslu í leikfimi og likamsæfingum .... 200—200
— 18. gr. Þriðja málsgreinin falli burtu.
— — —
Fimta málsgreinin falli burtu.
Efri deild alþingis, 15. ágúst 1899.
Hallgrimur Sveinsson,
Sigurður Stefánsson,
J. Havsteen.
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Guttormur Vigfússon.
Þorleifur Jónsson.

Ed.
430. Nefndarálit
um raálið: frumvarp til laga um fjármál hjóna (eins og það var samþykt við
3. umr. í Nd).
Frumvarp þetta, sem fyrst var lagt fyrir Ed. alþingis af hálfu stjórnarinnar, og sem Ed. samþykti eftir rækilega meðferð, er nú aftur komið til þessarar deildar frá háttv. Nd., með þvi hún hefir gjört breytingar á því.
Breytingarnar eru þessar:
Á 4. gr. Niðurlag 1. málsliðs hljóðaði i frumvarpi Ed. þannig: »má
yflrvaldið synja um hana að öllu eða nokkuru leyti, ef því sýnist svo«. —
Þessu hefir háttv. Nd. breytt á þá leið: »má synja um hana að öllu eða nokkuru
leyti«.
Á 10. gr. Fyrir orðin »um fjárforræði giftrar konu i fjárraálum* hefir
Nd. sett: >um forræði giftrar konu í fjárraálum*.
Nefndin, sem Ed. fekk mál þetta til meðferðar, hefir athugað breytingarnar, telur hina síðari til bóta, og hina fyrri einnig aðgengilega. Vér leggjum
það þvi til, að frumv. verði nú samþykt óbreytt.
Efri deild alþingis, 15. ágúst 1899.
J. Havsteen,

formaður.

Kristján Jónsson,

skrifari og framsögumaður.
Sigurður Stefánsson.
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Ed.
431. Tillaga
til þingsályktunar um frimerki.
Flutningsraaður Þorleifur Jónsson.
Alþingi ályktar að skora á stjórnina að láta búa til ný islenzk frimerki,
að einhverju leyti frábrugðin núgildandi frímerkjum, t. a. m. þannig, að orðið
>ísland< verði prentað á almennum frímerkjum i beinni línu, en á þjónustufrímerkjum i boginni línu, eða verðtalan sett eigi að eins i miðjuna, heldur og
i hornin, og annaðhvort innleiða þau samhliða núgildandi islenzkum frimerkjum,
meðan þau frímerki endast, sem nú eru til, eða gera núgildandi frfmerki ógild,
um leið og nýu frimerkin verða innleidd.

Ed.
432. Nefndarálit
i málipu: frumvarp tii laga um kenslu i lærða skólanura i Reykjavík og i gagnfræðaskólanum á Möðruvöllum.
Vér, sem háttv. Ed. hefir skipað i nefnd til að ihuga frumv. til laga um
kenslu i lærða skólanum i Reykjavík og I gagnfræðaskólanum á Möflruvöllum,
höfum íhugað það á nokkurum nefndarfundum og kynt oss álit kennenda iatinuskólans og skólastjóra á málinu og tillögur stiftsyfirvaldanna um það.
Af nefndaráliti þeirra 3 kennara við Reykjavikur lærða skóla, sem kennarafaudur kaus til að ihuga frumvarp aiþingis 1897 og segja álit sitt um það,
má sjá, að nefndin hefir eigi getað orðið á einu máli um hina fyrirhuguðu breytingu á fyrirkomulagi hins iærða skóla i Reykjavík, þvi að 2 af nefndarmönnum
(skólastjórí og yfirkennari) hafa verið breytingu þeirri, er frumv. fór fram á,
gersamlega andstæðir, en sá þriðji (skólakennari Geir Zoöga) hefir aðhylst það
í öllum aðalatriðura, þó með þeirri breyting,. að námstiminn i gagnfræðadeild
Reykjavikur-skóla verði 4 ár í stað 3, er frurav. ákveður; á fundi kennaranna,
er siðar var haldinn, kom það þvi næst í ljós, að 2 af hinura kennurum skólans féllust á skoðun minni hlutans, 1 fylgdi meiri hlutanum, en 1 tók sérstöðu
í málinu og varð því með hvorugum talinn. Af þessu virðist þvi ljóst, að kennarar skólans hafi eigi veríð svo gersamlega andstæðir breytingum þeim á fyrirkomulagi Reykjavíkurskóla, sem alþingi fór fram á 1897, eins og ráðgjafabréf
dags. 27. sept. f. á. virðist gefa i skyn, heldur hafi skoðanir þeirra á málinu
verið svo skiftar, að leggja megi að jöfnu meðhald það og mótspyrnu, sem málið hefír mætt frá þeirra hálfu. Að þvi er snertir tillögur stiftsyfirvaldanna i
málinu, þá hafa þau að visu viðurkent, að þörf væri á breyting i þá átt, sem
frumvarpið fer fram á, en hins vegar eigi séð sér fært að mæla með þvi, bæði
sökum þess, hve stutturtlmi væri ætlaður gagnfræðanáminu, og einkum sökum
sambands þess, sem latinuskólinn stæði i við háskólann i Kaupmannahöfn, þar
sem ætla mætti, að sú breyting á fyrirkomulagi latinuskólans, er alþingi 1897
aðhyltist, mundi loka dyrum háskólans fyrir stúdentum úr Reykjavikur skóla,
ef skóla vorura yrði breytt áður en sams konar breyting kæmist á við danska
skóla, og styðst þetta álit þeirra við skoðun umsjónarmanns lærðu skólanna i
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Danmörku og ráðanauts kenslumálastjórnarinnar, háskólakennara M. Cl. Gertz,
er ræður algerlega frá að takmarka forntungnanámið við lærða skólann í Reykjavik fyr en sams konar breyting komist á við danska skóla. Það er auðsætt af
þvi, sem þegar hefir verið tekið fram, að sú aðalmótspyrna, sem frumvarp alþingis 1897 heflr vakið, á rót sfna að rekja til sambands latinuskólans i Reykjavík við háskólann i Kaupmannahöfn, þvi að bæði heflr ráðanautur kenslumálastjórnarinnar, próf. Gertz, sem verið hefir andstæður breytingum alþingis á skólafyrirkomulaginu að þessu sinni, eingöngu vegna sambands skóla vors við háskólann í Kaupraannahöfn, sýnt það í ræðum og riti, að hann er einmitt einn hinn
öflugasti forvígismaður þeirrar aðalstefnu, sem alþingi heflr tekið i þessu máli,
og i sömu átt stefnir álit yfirstjórnenda skólans og fulls helmings af kennurum
hans. Að visu má segja, að nokkur agnúi á hinu fyrirhugaða skólafyrirkomulagi
komi fram, þegai litið er til þess, að af latinuskólanum ganga allmargir stúdentar á prestaskólann i Reykjavik, er gerir kröfu tii griskuþekkingar hjá nemendum
sínum; en nefndinni virðist þó sá agnúi eigi svo mikill, að frumv. væri fyrir þá
sök hafnandi, og treystir því, aðannaðhvort mættibreyta kensluaðferðinni á prestaskólanum á þann hátt, er gerði griskukunnáttu hjá nemendum skólans óþarfa, eða
þá að öðrum kosti mætti veita þeim, er þann veg gengju, þá aukatilsögn i grísku
er gerði þeim lestur nýatestamentisins á frummálinu framkvæmanlegan.
Þess skal að siðustu getið, að einmitt um þessar mundir er komin upp
mjög sterk hreyfing í Danmörku i þá átt, að breyta kenslunni i dönskum skólum á sama eða likan hátt og alþingi íslendinga heldur fram, og þetta mál er
jafnvel koraið þar svo langt áleiðis, að fylstu likur eru til, að innan mjög
skamras tíma verði, eftir ósk forstöðumanna hinna dönsku privatskóla samþykt
nýtt skólafyrirkomulag, er hvorki taki hinar núverandi sagnfræðis- og málfræðis
legn deildir né heldur hinar stærðfræðis- og náttúrufræðislegu til fyrirmyndar,
heldur þræði meðalveg þar í milli, og ræður þá að líkindum, að ákveða þarf
samband þeirra skóla við háskólann i Kaupmannahöfn, og þar sem vér höfum
ástæðu til að ætla, að skólum þessum verði á mjög líkan hátt fyrir komið og
gert er í frumvarpi alþingis 1897, að því er námsgreinar snertir, þá virðist
ástæða til að ætla, að afstaða Reykjavíkur lærða skóla gagnvart háskólanura
geti jafnframt orðið ákveðin á þann hátt, er vér megum vel við una.
Nefndin heflr að öllu þessu vel íhuguðu komist að þeirii niðurstöðu, að
tvisýnt raundi, hvort það mundi að nokkuru verulegu ráði flýta 'fyrir málinu,
þótt frumv. það, sem nú liggur fyrir hinni háttv. deild, væri samþykt af alþingi,
enda virðist nefndinni eðlilegast, að slíkt mál, sem hér er um að ræða, sé undirbúið af stjórninni og lagt af henni i frumvarpsforrai fyrir alþingi.
Á hinn bóginn telur nefndin þinginu skylt, að gera það sem í þess valdi
stendur, tíl að greiða götu þessa þýðingarmikla máls, og með þvf að hún hyggur,
að það mundi geta haft nokkra þýöing fyrir framgang roálsins, ef samþykt væri
einhuga áskorun af þinginu til stjórnarinnar um að leggja fyrir næsta alþingi
frumvarp til breytingar á fyrirkomulagi skólans í líka átt og hér er farið fram
á, eftir að hún hefði aflað sér upplýsinga um, með hverjum skilyrðum háskólinn
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framvegis mundi standa íslenzkum stúdentum opinn, þá leggur nefndin til, að i
stað frumvarps þess, sem hér liggur fyrir, verði samþykt eftirfylgjandi
T i 11 a g a
til þingsályktunar um kenslu í lærða skólanum f Reykjavik.
Alþingi skorar á stjórnina:
1. Aðleita álits kirkju- og kenslumálaráðaneytisins og Kaupmannahafnarháskóla um það, hvort breyting á fyrirkomulagi hins lærða skóla í Reykjavlk,
í líka átt og farið var fram á í frumvarpi, samþyktu á alþingi 1897, þyrfti að
verða þvi til fyrirstöðu, að islenzkir stúdentar fengju aðgang að háskólanum,
eða hvort eigi mundi að minsta kosti nægja, að því er guðfræðisnemendur
snertir, að þeira væri gefinn kostur á aukakenslu f grisku við lærða skólann í
Reykjavík.
2. Ef háskólinn og kensluráðaneytið kemst að þeirri niðurstöðu, að
slfkt fyrirkomulag mundi eigi útiloka islenzka stúdenta frá námi við háskólann,
að stjórnin þá leggi fyrir næsta alþingi frumvarp, er bygt sé á sama grundvelli og frumvarp alþingis 1897.
Efri deild alþingis 15. d. ágústmán. 1899.
Hallgr. Sveinsson,
Jón Jakobsson,
J. Havsteen.
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Sigurður Stefánsson.
Þorleifur Jónsson.

Nd.
433. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um stofnun landsspitala í Reykjavik.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. í efri deild).
Frá Þórði Thoroddsen og Jóni Jenssyni.
Fyrir »40,000 kr.« í 1. grein, komi: 50,000 kr.

Nd.
434. Nefndarálit
um frumvarp til laga um aðflutningsgjald af hvalafurðum (eins og það var samþykt við 3. umr. i Ed ).
Þær breytingar, sem hin háttvirta efri deild hefir gert við frumvarp þetta,
eru mjög verulegar og miða allar í þá átt að draga úr þeim áhrifum, er hin háttvirta neðri deild ætlaðist til að lög um þetta efni gerðu. Grundvöllur sá, er hin
háttvirta neðri deild bygði á lagasetningartillögu sina í þessu máli, var, að rétt
væri að hvalveiðamenn greiddu talsvert meira fé til almennra þarfa en nú er, þar
sem þeir lögum samkvæmt eru undanþegnir skatti af mjög arðsamri atvinnu sinni,
auk þess að þeir við rekstur þessarar atvinnu eyða, og með timanum, ef til vill,
gjör-eyða einum þeim höfuðstól landsins, sem landsmönnum hefir orðið mikillarður og mundi að öðrum kosti verða arðsvon að. Það, að hin háttvirta efri deild
hefir sett aðflutningsgjaldið svo lágt, virðist að nefndarinnar áliti benda á, að henni
hafi verið hulinn sá rétti tilgangur þessa frumvarps, og þar sem þess þarf eigiað
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vænta, að sú deild, eftir þvi sem fram hefir komið, geti komist að þvi, sem vér
álitum rétt i þessu máli, enda þótt henni væri það endursent, þá leyfum vér oss
að leggja til, að frumvarpið sé samþykt óbreytt, enda þótt of Htil bót sé að þvi.
Neðri deild alþingis 15. ágúst I899.
Jón Jónsson þm. Eyf.,
pórður Thoroddsen,
Kl. Jónsson,
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Einar Jónsson.
Pétur Jónsson.

Ed.
435. Breytingartillaga
við frv. til laga um að stjórninni veitist heimild til að selja lóð af Arnarhólstúni.
(Eins og það var sþ. við 2. umr.).
(Frá Sigurði Jenssyni, Sigurði Stefánssyni og porleifi Jónssyni).
í stað orðanna: fyrir minst 85o kr, komi: eftir virðingu dómkvaddra manna, þó
ekki fyrir minna en 850 kr.

Ed436. Breytingartiilaga
við frumvarp til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja á íslandi.
Frá Sigurði Stefánssyni.
12. gr. orðist þannig: Enginn er skyldugur til að borga áfenga drykki,
sem hann fær til láns hér á lanði.
Nd.
437. Frumvarp
til laga um greiðslu verkkaups (eins og það var samþykt við 2. umr. i nd.).
1. gr. Verkkaup skal greitt með gjaldgengum peningum starfsmönnum
öllum og daglaunamönnum við verzlanir, verksmiðjur og náma, hásetum og öðrum
starfsmönnum á þilskipum, sem á fiskiveiðar ganga eða hvalaveiðar, hvort sem eru
seglskip eða gufuskip, nema verkkaupið sé hluti af afianum sjálfum, svo og starfsmönnum og daglaunamönnum þeim, er á landi vinna hverja þá vinnu, er af útgerð
skipanna leiðir. Greiða má þó mönnum þessum verkkaupið með vörum eftir þvi
verði, sem á þeim er á þeim stað gegn peningum, ef svo hefir um samist með
hlutaðeigendum.
Verkkaup má eigi greiða með skuldajöfnuði, nema samningar séu til þess.
Sé skuldin stofnuð með vöruúttekt, má eigi reikna verkmanninum verð vötunnar
hærra en algengt verð var gegn peningum á þeim stað og tima, er skuldin var
stofnuð.
2. gr. Nú vinnur maður ákveðið verk fyrir ákveðið kaup (accord) að einhverri þeirri atvinnugrein, er 1. gr. hljóðar um, og fer um greiðslu þess, eins og
segir í 1. gr.
3. gr. Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 10 til 100 krónum, er
renna i landssjóð.
4. gr. Með brot gegn lögum þessum skal fara sem opinber lögreglumál.
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Eð.
438. Frumvarp
til laga um friðun fuglaog hreindýra (eins og þaö var samþykt við eina umr. i Nd.)
1. gr. Ernir, valir, smirlar, hrafnar, kjóar, skúmar, veiðibjöllur, mávar, fiskiendur, himbrimar, lómar og bjargfugl skulu ekki vera friðaðir á neinum
tima árs.
Allar aðrar fuglategundir skulu friðaðar svo sem hér segir:
a. Kriur, snjótitlingar, þúfutitlingar, mariuerlur, steindeplar, þrestir,
rindlar og auðnutitlingar skulu friðaðir fyrir hvers kyns veiði á sérhverjum tima árs.
b. Rjúpur skulu friðaðar 20. marz til 31. ágúst.
c. Lundi skal friðaður I. júni til 1. ágúst.
d. Fýll skal friðaður 1. marz til 10. ágúst.
e. Álftir skulu friðaðar frá lö. maí til 20. sept.
f. Allar aðrar fuglategundir skulu friðaðar 1. maí til 20. júlí.
Net og skot má eigi við hafa við lundaveiði eða fýlaveiði.
2. gr. Fyrir hvern fugl, sem friðlýstur er í lögum þessum, skal sá, er brot
legur verður, gjalda 1 krónu sekt, er tvöfaldast fyrir hvert brot, alt að 16
krónum.
3. gr. Hreindýr skulu friðhelg vera frá 1. janúar til 1. ágúst ár hvert, og
varðar 5 króua sekt fyrir dýr hvert hið fyrsta sinn, ef drepið er.
Sektin tvöfaldast, ef oftar er brotið, alt að 80 krónum.
4. gr. Mál þau, er rísa út af brotum gegn því, sem fyrir er mælt ílögum
þessum, eru opinber lögreglumál. Rennur helmingur sektarfjárins í landssjóð,
en hinn helmingurinn ber uppljóstrarmanni.
5. gr. Lög nr. 6 frá 17. marz 1882 um friðun tugla og hreindýra og lög nr.
33 frá 16. desbr. 1885 um breyting á þessuin lögum skulu úr gildi numin.
Ennfremur skal sú ákvörðun i tilsk. um veiði á íslandi 20. júní 1849 §
7 »Hreini má og veiða og elta hvar sem er«, úr gildi numin.
Ed.
439. Tillaga
til þingsályktunar um strandgæzlubát á Faxafióa.
(eins og hún var samþykt við eina umr. i Nd.)
Alþingi skorar á stjórnina, að hlutast til um, að útvegaður verði og
sendur hingað svo fljótt sem verða má sérstakur fallbyssubátur til strandgæzlu
i Faxaflóa.

Ed.
440. Frumvarp
til laga um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. i nd.).
1- gr.
í yflrvaldsúrskurði þeim, er gjörir barnsföður að skyldu að greiða með67
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lag með óskilgetnu barni sinu, eða þar sem meðlagsskyldan er staðfest, skulu
vera upplýsingar þær, er fyrir hendi eru, um aldur hans, fæðingarstað ogframfærslusveit.
2. gr.
Heimilt er móður óskilgetins barns að krefjast þess, að föður þess verð
gjört að skyldu að greiða að minsta kosti helming þess kostnaðar, er af barnsförunum leiddi fyrir hana, og ef þörf gjörist þröngvað til þess, svo sem heimilYfirvöldin tilað er i lögum til greiðslu á meðgjöf með óskilgetnum börnum.
taka upphæð þessarar fjárreiðslu, og getur móðir barnsins heimt hana eftir
reglum þeim, er segir i 4. gr.
3. gr.
Nú deyr karlmaður og lætur eftir sig barn óskilgetið yngra en 16 ára,
og skal þá greiða af fjármunum dánarbúsins sem skuld, er komin sé i gjalddaga,
barnsfúlgu þá, er hinn dáni skyldi gjalda, svo framarlega sem beiðni um það
kemur til skiftaráðanda áður en skuldlýsingarfrestur (Proclama) er liðinn eða 6
mánuðir frá láti hans, hafi skuldlýsingarfrestur eigi boðaður verið.
Ef ekkja
barnsföður er á iifi, þá skal eigi fé út leggja öðrum óskilgetnum börnum hans
en þeim, er fædd voru fyrir hiðsiðasta hjónaband, og skal þess gætt, er ekkja
eða skilgetin börn barnsföður eru á lífi, að meðgjöf sú, er greidd er óskilgetnu
barni til framfærslu, nemi eigi meiru fé en þvi, er barnið skyldi i arf taka, ef skilgetið
væri. Nú situr ekkja barnsföður f óskiftu búi, og heldurhún þá áfram aðgreiða meðgjöf
þá, er á barnsföður hvíldi, að svo miklu leyti sem yfirvaldi þykir hæfa eftir
efnum hennar og með hliðsjón til fyrtéðra fyrirraæla, þó eigi lengur en þar til
barnið er orðið 14 vetra. Um barnsfúlgu, er greidd er af hendi í einu eftir lát
fbðurins, skal fara sera um fé ómyndugra, og skal til taka, á hvaða tíma og
hverjum greiða skal meðlögin. Falli barnsfúlga niður að nokkru eða öllu, þá
skal fé það, er óeytt er þá er barnið deyr eða verður 16 ára, koma tii skifta
meðal erfíngja.
4. gr.
Sé barnsfúlga, sem föður óskilgetins barns er skylt að borga samkvæmt
úrskurði amtmanns eða sættargjörð, staðfestri af honum, eigi greidd á réttum gjalddaga, og eigi móðir þess rétt til framfærslu hér á landi, þá er henni heimilt, að
krefjast þess, að fúlgan verði greidd sér af sveitarfé i dvalarsveit sinni, þó eigi nema
fyrir hið siðasta ár. Beiðninni skal fylgja löglega birtur úrskurður amtmanns um
barnsfúiguna, eða löglega birt sættargjörð staðfest af honum, og lifsvottorð barnsins, og skal hún jafnframt iáta þær upplýsingar i té um framfærslusveit barnsföður, sem hún er fær um. Meðlagið skal talinn sveitarstyrkur til handa barnsföður frá dvalarsveit móðurinnar, og fer um endurgjald á honum eftir ákvæðum
fatækraiaganna. Sannist það, að barnsfaðir hafi verið dáinn, eða farinn af landi,
þegar meðlagið var fallið f gjalddaga, þá skal styrkurinn talinn sveitarstyrkur
veittur barnsmóðurinni. Afplánun að lögura skal þvi að eins eiga sér stað, að
framfærslusveit barnsföður beiðist þess.
Nú hefir meðlagið hvorki verið innbeimt né afplánað, fyrir þvi að eigi hefir
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orðið haft upp á barnsföður, eða hann hefir koraist undan Jagaaðförum, og er þá
sveit þeirri, er eigi hefir fengið styrk sinn endurgoldinn, heirailt, er hann siðar
keraur fram, að ganga að honura að lögum, ef eigi er um seinan, að því er meðlagið snertir, og ennfremur beita við hann lögum 4. nóvbr. 1887 um sveitarstyrk
og Allgu.
5. gr.
Sama rétt, sera móðir að óskilgetnu barni hefur eftir 3. og 4. gr. laga
þessara, hafa og þeir menn, er annast eiga framrærslu og uppeldi barnsins eftir móðurina látna, burtfarna eður af öðrum likum orsökum, og enn fremur
fát«ekra8tjórn, þá er hún hefur oröið að takast framfærslu þess á hendur.
Þá er móðir óskilgetins barns deyr, á faðir þess þvi að eins rétt á að
fá það til sín, til framfærslu og uppeldis, að hann annaðhvort ættleiði það,
eður hann fái til þess leyfi amtmanns á þeim stað, er barnið er.
6. gr.
Þegar faðir óskilgetins barns heflr að lögura verið skyldaður til að greiða
meðlag með því, en menn vita eigi, hvar hann er niður kominn, hefír móðír barnsins rétt til þess, ef þörf gerist, að krefjast fulltingis lögreglustjórnar til þess að
leita uppi verustað hans. Sama rétt hefur bæði sá, er á að annast framfærslu
óskilgetins barns, hvort heldur er eftir móður þess látna eða burtfarna, eða af
öðrum orsökum, og eins fátækrastjórnin, hafí hún orðið að takast framfærslu
þess á bendur.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. maf 1900, og falla þá úr gildi lög 24. janúar
1890, um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl. Þó koma ákvæði nefndra laga
til greina ura meðlög þau, sem fallin eru í gjalddaga fyrir 1. maf 1900, ef beiðni
um borgun á þeim er komin til dvalarsveitar eða framfærslusveitar barnsföður
fyrir nefndan dag.
Ed.
441. Frumvarp
til laga um breyting á lðgum um stofnun landsbanka 18. sept. i885.
(Eins og það var samþykt við 3. umræðu f neðri deild).
1. gr. Heimilt skal landstjóminni vera að gefa út seðla fyrir landssjóð
fyrir alt að fjórðung miljónar króna (25o,ooo kr.) f viðbót við seðla-upphæð þá,
sem þegar hefur verið gefin út samkvæmt lögum um stofnun landsbanka 18. sept.
i885, og eftir þeim reglum, sem þar eru settar um seðla landssjóðs.
2. gr. Landsbankinn fær að láni úr landssjóði jafna upphæð fjár, og landssjóður gefur út af seðlum eftir t. gr. — Fé þetta greiðist bankanum smámsaman
eftir þvf sem þðrf hans krefur. Af þessari skuld sinni greiðir landsbankinn landssjóði í vöxtu árlega i%. og leggur 2% af henni árlega f varasjóð.
3. gr. Tveir skulu vera endurskoðunarmenn við landsbankann og kýs hið
sameinaða alþingi annan þeirra tii tveggja ára f senn, f fyrsta skifti fyrir árin
lgoo og 190I, en hinn endurskoðunarmanninn nefnir landshöfðingi til. Skulu menn
þessir rannsaka reikninga landsbankans í hverju einstöku atriði, og bera þá saman
við bækur bankans og heimafé.
67*
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Endurskoðunarmenn skulu að minsta kosti tvisvar á ári hverju sannreyna
hvort heimafé bankans og eignir séu fyrir hendi.
póknun til endurskoðunarmannanna skal vera 5oo kr. til hvors þeirra á
ári, og greiðist sú þóknun af fé bankans.
Landshofðingi úrskurðar og kvittar hina endurskoðuðu reikninga bankans.
4. gr. 29. gr. laga 18. sept. i885 ei úr gildi feld.
Nd.
442. Breytingartillaga
við frv. til laga um breyting á lögum nr. 8, 6. apríl 1898 um bann gegn botnvðrpuveiðum.
Frá Jóni Jðnssyni pm. A.-Sk.

Aftan við frumvarpsgreinina sem verði 1. gr. bætist:
2. gr. Nú sannast pað, að hérlendur maður hefir leiðbeint útlendum botnverpingum, sem eru að veiðum f landhelgi, eða liðsint peim á annan hátt við veiðar þessar,
og skal hann pá sekur um 100—1000 kr., og renna sektir pær í fátækrasjðð pess hrepps,
er hinn brotlegi á heima f.

Ed.
443. Nefndarálit
1 málinu um undirbúning og stofnun klæðaverksmiðju á íslandi.
Vér, sem hin háttvirta Ed. hefir kosið í nefnd til að segja álit vort nm
frumvarp til laga um undirbúning og stofnun klæðaverksmiðju á Islandi, höfum
ihugað það, eftir þvf sem vér áttum kost á, og er álit vort á því þannig, að
stefna frumvarpsins sé eigi óhyggileg og aðferðin til að koma málinu f framkvæmd, eftir ákvæðum frumv., sé varfærnisleg.
Vér getum heldur eigi betur séð, en að form og frágangur frumvarpsins sé 1 alla staði viðunanlegur, og ráðum því hinni háttvirtu deild til að samþykkja frumvarpið óbreytt.
Efri deild alþingis 16. ágúst 1899
Jón Jakobsson
Jón Jónsson
Guttormur Vigfússon.
formaður.
skrifari og framsögumaöur.
Ed.
444. Breytingartillögur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við 3.
umr. í Nd.). Frá landshöfðingja.
1. Við 12. gr. A 1. a. Á eftir stafliðnum bætist inn í athugasemd innanstriks
svo látandi:
»Auk þess hefir póstmeistarinn ókeypis afnot af ibúðarherbergjum þeim, sem eru i pósthúsinu<.
2. — 12. — B 1. Töluliðurinn orðist þannig:
Til verkfræðings til aðstoðar landsstjórn og héraðsstjórn-
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um við hinar stærri samgöngubætur.
Athugasemdin á eftir staflið b. falli burt.
3. — 13. — C 13. Töluliðurinn falli burt.
4. Við viðaukann á eftir 18. gr. Orðin: »Ur viðlagasjóði má veita alt að 2500
kr. lán til að koma á múrsteins- og þakhellugjörð* falli burt.

EJd.
445. Breytingartillðgur
við ftumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901. Frá J. Jónasseu.
Við 11. gr. 7. b. Fyrir: >handa 60 sjúklingum 38 a. á dag 8,322 kr.« koroi:
»handa 76 sjúklingum 38 a. á dag 10,541.20 kr.<
— 11. — 7. c. Fyrir >klæðnaður sjúklinga 600 kr.«
komi: »klæðnaður sjúklinga 700kr.«
— 11. — 7. h. Fyrir »húsbúnaður og áhöld 600 kr.«
komi: »húsbúnaður og áhöld 1800 kr.«
13. — 13. Fyrir: »2,500 kr.« komi: »5000 kr.« og breytist næstslðasta
málsgr. 18. gr. samkvæmt því.
Töluliðurinn falli burt.
18.
13.
19. Töluliðurinn íalli burt.
13.
13.
30. Töluliðurinn falli burt.
35. Fyrir: »400—400« komi: »600—600«.
13.
Á eftir tölulið 35 komi nýr töluliður svohljóðandi:
800 kr.«
»Styrkur til hússtjórnarskólans f Reykjavík 800

Nd.
446. Breytingartillögur
við frumv. til laga um bann gegn innflutningi á ósútuðum húðum.
Frá meiri hluta nefndarinnar.
1. Við 2. gr. á eftir >húðum< komi: og ósútuðum skinnum.
2. — 3. gr. í stað »boðin til sölu< komi: boðnar til sölu.
3. Fyrirsögnin orðist:
Frumv. til laga um varúðarreglur gegn innflutningi á ósútuðum húðum.

Nd.

447.

Frumvarp

til laga ura bann gegn innflutningi á ósútuðum húðum (eins og það var samþykt við
2. umr. 1 nd.)
1. gr. Allar ósútaöar húðir og ósútuð skinn, er flutt eru til Islands
frá útlöndum, skulu þegar 1 stað sótthreinsuð og þvi næst auðkend glöggu
raarki. Landshöfðingi gjörir nánari fyrirskipanir um framkvæmd á þessu.
Kostnað allan, er af sótthreinsuninni leiðir, greiðir innflytjandi.
2. gr. Heimilt er stjórninni, ef hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæar-
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stjórn óskar þess, að banna allan innflutning A ösútuðura húðum til hlutaðeigandi héraðs eða kaupstaðar.
3. gr. Brot mót lögura þessuro eða fyrirskipunum samkvaemt þeim varðar
hegning eftir 294. gr. hinna almennu hegniugarlaga 25. júni 1869. Skinn
og húðir, er ólögiega hafa verið innfluttar eða boðin til sölu, skulu upptæk,
og rennur andvirði þeirra i landssjóð.
4. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1900.

Nd.
448. Breytingartillaga
við fruntv. til laga um útflutningsgjald á hvalafurðum.
Frá Skúla Thoroddsen.
1. Við i. gr. 1. lið: í stað kr. 0,50 komi kr. 0,4o.
2. —------- 2. — - — — 0,25 komi — 0,15.
3. —------- 3. — - — — 0,lo komi — 0,06.
4. —--------- 4. — - — — 0,lo komi — 0,06.
Sþ.

44g.

1.
2.

1.
2.

1.

2.
3.

Skilagrein

fyrir sölu og afhendingu alþingistfðindanna 1897
A. Sölureikningur.
Tekjur:
Alþingistfðindi 1897, 40 eintök á 3,00
............................ kr.
120 00
Ávisað úr landssjóði............................................................. —
138 00
Samtals kr. 258 00
Gjöld:
Ómakslaun við afhendingu 480 eint. af alþingistíð. 1897,15/.
af kr. 1440,00 .......................................................................kr. 216 00
Sölulaun af alþingistíð. 1897, 35/. af kr. 120,00 .... — 42 00
Samtals kr. 258 00
B. Afhendingarskyrsla.
Alþingistíðindi afhent ókeypis:
a. Til sveitarfélaga........................................................... 382 eint.
b. Til stjórnarráðsins fyrir ísland og landshðfðingja
. 21 —
c. Til alþingismanna.......................................................... 36 —
d. Til bókasafns alþingis................................................. 30 —
e. Til annara bókasafna landsins .
....
8 —
f. Til afnota við samningu registurs
....
1 —
g. Til »Rigsdagens Bureauc................................................... 1 —
b. Til »StatistÍ8k Bureau*...........................................I —
Seld alþingistfðindi.................................................................. 40 —
Óseld (þar í vantar 100 af C. 1.—2. h.) .
.
.
.
. 180 —
Samtals 700 eint.
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Aths.

I C.-deildina vantaði 100 eintök af 1. og 2. h., svo að ekki vorn heii eiutðk
nema 600.
Alþiogi 16. ágúst 1899.

Árni Thorsteinsson.

Nd.

450.

þórh. Bjarnarson.

Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 8, 6. apríl 1898 am bann gegn botnvörpuveiðum.
(eins og það var samþykt við 2. umr. í nd.)
1. gr. Sektir þær, sem getur um f 2. gr. laga nr. 8, 6. aprfl 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum, skulu frá þeim degi, er lög þessi öðlast gildi, renna að helmiogi í landssjóð
og að helmingi f sýslusjóð þess sýsluhéraðs, er brotið er framið f.
Nú er brot framið á takmðrkum milli tveggja sýsluhéraða, svo að eigi verði
sannað, i hvoru héraðinu brotið er framið, og hlýtur þá hvort um sig fjórðung sektar.
2. gr. Nú sannast það, að herlendur maður hefir leiðbeint útlendum botnverpingum, sem eru að veiðum í landhelgi, eða liðsint þeitn á annan bátt við veiðar þessar,
og skal hann þá sekur um 100—1000 kr., og renna sektir þær í fátækrasjóð þess hrepps,
er hinn brotlegi á heima f.
Nd.

451.

Frumvarp

til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja á Islandi (eins og það v»r samþykt við
eina umr, i Ed.).
1. gr. Hver sá, er rekur verzlun með áfenga drykki — sbr. þó 3. gr. — borgar í landssjúð 500 króna árlegt gjald fyrir hvern sölustað, og skal það greitt fyrir fram
fyrir eitt ár f senn, en iögreglustjóri iunheimtir.
Alstaðar þar sem áfengir drykkir eru nefndir i lögum þessum er með þeim talið staðjastað oL

2. gr. þeir menu og verzlunarfólög, að uudanskiidum kaupfélögum og pöntuuartéíögum, sem hafa rétt til að reká verzlun með áfenga drykki, er lög þessi öðlast gildi,
haWa þessum rétti gegn því að borga gjald það, er segir í fyrstu grein. Hlutafélög,
samlög og aðrar stofnanir, er eigi verða eigendaskifti að, halda þessum rétti, þó eigi leBgur en um næatu t5 ár.
J>eir menn, sem vilja öðlast rétt til áfengisverzlunar, þurfa sérstakt leyfi&bréf,
sem að eius gildir fyrir einn sölustað, er í þvi sé nefudur. Leyfishréfið gefur amtmaónr út, og gildir það að eins 5 ár, og verður að fá nýtt leyfisbréf að þeim tfma liðnum.
Fyrir hvert leyfisbréf greiúist 500 króna gjald, er rennur f landsqýóð.
Amtmaður úrskurðar, hvort veita skuli leyfisbréf, að fengnu áliti hreppsnefndar
eða bæjarstjórnar. Á stöðum, þar sem öonur verzluu með áfengi er fyrir, ber að veita
það aðjpfnaði, ef breppsnefhd eða bæjarstjórn er því meðmælt. Á stöðum, þarsemengin
þess báttar verzlun er, má ekki veita það, nema hreppsnefnd og aýslunefnd eða bæjarstjóru sé því meðmæit.
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3. gr. Til þess að mega verzla með áfenga drykki á skipi á löggiltum verzlunarstöðum parf sérstakt leyfisbréf og greiðist fyrir pað 600 króna gjald til landssjóðs, en
gjald fyrir notkun á pri skal eigi greiða. Leyfisbréfið gefur amtmaður út og gildir pað
að eins í eina verzlunarferð, og er á verzlunarstað er komið, skal sýna pað lögreglustjóra
áður en rerzlað er með vinföng á peim stað.
Leyfisbréfið má eingöngu nota á höfnum peim, par sem heimilt er að rerzla með
drykki pessa á sjálfum rerzlunarstaðnum.
4. gr. Eigi má selja áfenga drykki i smærri skömtum en bér segir:
a) af víni á fiöskum með lakki eður innsigli fvrir, sömuleiðis af brennivíni, rommi,
konjakki, púnsextrakti eða pvilikum drykkjum, ekki minna en 8/* úr potti;
b) af öli á tré-ílátum ekki minna en */* úr tunnu;
e) af öli á flöskum ekki minna en 2 þriggjapelaflöskur eða 4 hálfflöskur (l1/* pelaflöskur).
6. gr. Hver sá maður, par með taldir rerzlunarmenn og forstjórar og starfsmenn kaupfélaga og pöntunarfélaga, sem ekki hefir sjálfur leyfi til að verzla með áfenga
drykki, en pantar pá handa öðrum eða annast um sendingu á peim til annara frá kaupmönnum á íslandi, er leyfi petta hafa, eða frá stöðum fyrir utan ísland, gjörir sig sekan í ólöglegri verzlun.
6. gr. Hrer sá, er rétt hefir til veitingar áfengra drykkja, skal borga i landssjóð 300 kr., ef veitingahúsið er í kaupstað, en 200 krónur utan kaupstaðar í árlegt afgjald, og greiðist pað á sarna hátt og afgjaldið af verzlun með áfenga drykki.
7. gr. Nú vill maður öðlast leyfi til veitingar áfengra drykkja, skal pá senda
umsókn um pað tii hreppsnefndar eður bæjarstjórnar, og vilji hún sinna málinu, skal
bera pað undir atkvæði á hreppaskilapingi eður almennum fundi bæjarmanna, er atkvæðisrétt eiga í bæjarmálum. Til pess að leyfið verði veitt og skilyrði sett fyrir pvf, þarf í
hreppi meiri hluti atkvæða peirra hreppsbúa, er atkvæðisrétt eiga < sveitamáluin, og ennfremur sampykki meira hluta hreppsnefndar og sýslunefndar og staðfestingu amtmanns,
en f kaupstöðum verður að minsta kosti priðjungur allra atkvæðisbærra hæjaimanna að
hafa sótt fundinn, og pví næst verður meiri hluti fundarmanna og meiri hluti bæjarstjómar að hafa fallist á veitingarleyfið og amtmaður staðfest það. Hver sem fær leyfi
petta, skal skyldur til að geta hýst ákreðna tölu ferðamanna og selt peim nauðsynlegan
greiða. Fyrir leyfið greiðast í kaupstöðum 300 kr. og utau kaupstaðar 200 kr., er renna
i landssjóð.
Leyfisveitingin og skilyrðin fyrir henni skulu borin upp til atkvæða í einu lagi.
Liggi fleiri tillögur fyrir en ein, skal pá fyrst upp bera, er síðast kom fram, o. s. frv.
Leyfið skal veita fyrir 5 ár í senn og gildir að eins fyrir einn sölustað, en
amtmaður getur, eftir tillögum hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, eða að fengnu áliti
hennar, tekið leyfið af leyfishafa, ef hann ekki heldur skilyiði pau, er leyfið er bundið.
8. gr. Leyfi til reitinga áfengra drykkja og leyfi til að rerzla með pá má eigi
sami maður hafa. þeir er rétt hafa til veitinga og líka hafa rétt til að rerzla með áfenga drykki, er lög pessi öðlast gildi, halda pó pessum rétti gegn prí að borga gjald
það er segir, í 1. gr., auk gjalds pess, er segir í 6. gr. laga pessara.
9. gr. Hver sá, er rétt hefir til að vérzla með eða reita áfenga drykki, getur
leyst sig undan gjöldum peim, er ákveðin eru i 1. og 6. gr., með pvi að gefa lögreglastjóra skriflega yfirlýsingu um pað, að hann afsali sér rétti sínum til verzlunar eða veiting-
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ar áfengra drykkja. þar sem réttnr pessi byggist á sérstöku Ieyfisbréfi, skal ennfremur
afhenda það til ónýtingar. Afsal á rétti til áfengissölu skal lögreglustjóri tilkynna amtmanni.
10. gr. Sérhver lyfsali hefir heimild til að aelja áfenga drykki, sem fyrirskipaðir
eru eftir læknisforskrift, enda þótt hann hafi eigi rétt til að verzla með áfengi.
11. gr. Ólöglegar veitingar eru taldar:
a) ókeypis veitingar áfengra drykkja í verzlunarhúsum eða í sambandi við verzlunaratvinnu yfir höfuð að tala.
b) sala áfengra drykkja af manni, er til pess hefir leyfi, ef drykkjanna er neytt par á
staðnum, jafnvel pó pað sé gjört án hans leyfis, ef pað er á hans vitorði, eða ef atvik liggja svo til, að hann hefir haft ástæðu til að gruna, að pað yrði gjört, nema
hann sanni, að hann hafi gjört pað, sem í hans valdi stóð, til að koma í veg fyrir
pað.
12. gr. Enginn er skyldugur til að borga áfenga drykki, sem hann fær til láns
á veitingastöðum, og námsmenn á skólum, er standa undir umsjón landsstjórnarinnar,
eru ekki skyldugir að borga áfenga drykki, er peir fá til láns, hvort sem er á veitingastöðum eða annarsstaðar.
13. gr. ólögleg verzlun með áfenga drykki — að frátöldum brotum á 4. gr. —
varðar sektum, fyrsta sinn 50—250 kr., ef brotið er ítrekað, 100—500 kr., og par að
auki missa peir, er verzlun reka, einnig verzlunarrétt sinn I priðja sinn, sem brotið er
Auk pessara hegninga skal einnig gjöra upptæka alla áfenga drykki, er hjá hinum seka
finnast, en er svo á stendur, sem segir í 5. gr., pó pvi að eins, að hann reki verzlun.
14. gr. Brot gegn 4. gr. varða í fyrsta sinn 25—250 kr. sektum. Sé brotið
ítrekað, varðar pað 50—500 króna sektum og missi réttinda til að verzla’með áfengi.
15. gr. ólögleg veiting áfengra drykkja varðar sektum 25—250 kr. i fyrsta sinn,
og go—500 kr., ef ítrekað er, og missir hinn seki, ef hann hefir rétt til að verzla með
áfenga drykki, par að auki rétt pennan, ef brotið er ítrekað, og ef hann rekur verzlun
missir hann verzlunarrétt sinn, er brotið er priðja sinn. Loks skal við annað brot gjöra
npptæka alla áfenga drykki, er finnast hjá hinum seka.
16. gr. Nú veitir sá, er rétt hefir til veitinga áfengra drykkja, drykki pessa
unglingi, innan 16 ára aldurs, eða manni, sem sölumaður veit gjörla, að á síðastliðnum
5 árum hefir verið sviftur fjárforráðum vegna drykkjuskapar, eða á sama tíma hefir
þjáðst af drykkjumanna-geðveiki eða er skertur á geðsmunum, og varðar pað pá 50—500
kr. sektum hið fyrsta sinn, en missi veitingaleyfis, ef brotið er itrekað.
17. gr. Nú hefir maður fyrir brot á lögum pessum eða lögum um veitingu og
sölu áfengra drykkja 10. febrúar 1888 fyrirgjört rétti sínum til verzlunar með eða veitinga
á vörum pessum, og getur hann pá ekki fengið nýtt leyfisbréf fyr en 5 ár eru liðin frá
pví hann misti hin fyrri réttindi sin, án pess hann á peim tíma hafi brotið áðurnefnd lög.
Brjóti hann siðan lög pessi, skal telja pað brot hans sem brot í annað sinn.
18. gr. Hreppsnefndir og bæjarstjórnir eiga ásamt lögreglustjórnum að hafa
eftirlit með, að eigi fari fram ólögleg verzlun eða veitingar áfengra drykkja.
19. gr. Sektir pær, er um ræðir í Iögum pessum og andvirði fyrir drykki pá,
er upptækir hafa verið gjörðir samkvæmt þeim, renna í sjóð sveitar þeirrar eða kaupstaðar, er brotið er framið í.
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20. gr. Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem opinber lögreglumál.
21. gr. Lög um veitingu og sölu áfengra drykkja 10. febrúar 1888 eru úr
gildi numin.
22. gr. Lög pessi öðlast gildi 1. janúar 1900.

Nd.
452. Frumvarp
til laga um að stjórninni veitist beimild til að selja lóð af Arnarhólstúni i Reykjavík.
(eins og það var samþykt við 3. umr. í ed.)
Stjórninni veitist heimild til að selja konsúlsfrú Helgu Vídalin lóð úr
Arnarhólstúni i Reykjavík, hið svo nefnda »batteri« ofan að sjó, að flatarmáli
5000 □ áluir, fyrir minst 850 kr., og með því skilyrði, að kaupandinn slétti
jafnstórt svæði i túni þvi, sem fylgir embættisbústað Jandshötðingja, á þeim stað,
þar sem hann til tekur.

Nd.
453. Nefndarálit
um frumv. til laga um verzlun og veitingar áfengra drykkja.
Hin háttv. efri deiid hefir gjört eina breytiug á þessu frumvarpi og snertir hún skuldir þær, er menn komast i fyrir kaup á áfengi. Eftir frumv. hinnar háttv. neðri deildar var svo ákveðið, að enginn væri skyldur að borga slikar skuldir, en hin háttv. efri deild heflr breytt þessu ákvæði á þann veg,
að enginn sé skyldur að borga áfengi, er hanu fær til láns á veitingastöðum, og
að námsmenn á skólura landsstjórnarinnar sé heldur eigi skyldir að borga áfengi, er þeir fá lánað annarsstaðar. — Þótt nefndin eigi geti aðhylst ástæður
hinnar háttv. efri deildar fyrir breytingunni, og þótt nefndin álíti frumvarpinu
talsvert spilt með þessari breýtingu, þá vill nefndin þó mæla með, að frumv.
verði ekki felt fyrir þessa sök, þar sem það innibindur í sér mörg þörf ákvæði,
þótt breyting þessi hafi orðið á þvi.
Neðri deild 16. ágúst 1899.
Guðl. Guðmundsson,
Þórður Thoroddsen.
skrifari og framsögum.
Jens Pálsson.
Skúli Thoroddsen,
Sigurður Gunnarsson.
formaður.
Nd.
454. Breytingartillögur
við frumv. til laga um breytingu á lögum nr. 8, 6. apríl 1898 um bann gegn
botnvörpuveiðum.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. i neðri deild).
Frá Jóni Þórarinssyni, Valtý Guðmundssyni, Sigurði Gunnarssyni,
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Halldóri Daníelssyoi, Þorláki Guðmundssyni, Birni Sigfússyni.
Við 1. gr. Greinin falli burt.
— 2. gr„ sem verður 1. gr.
Greinin orðist þannig:
Ef það sannast, að hérlendur maður hafi leiðbeint botnverpingi á veiðum í
landhelgi, eða liðsint honum á annan hátt við veiðar þessar, eða að nauðsynjalausu dvalið í skipi hans, eða haft nokkurs háttar verzlunarmök við
hann, þá skal hann sekur um 100—1000 kr., og rennur sektin í fátækrasjóð
þess hrepps, er hinn brotíegi á heima í.
Fyrirsögnin orðist þannig: Frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 8,
6. april 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum.

Nd.
455. Frumvarp
til laga um leyfi til vegalagningar um Arnarhólstún í Reykjavik, o. fl.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. i neðri deild).
1. gr. Stjórninni veitist heimild til að leyfa Reykjavikur kaupstað vegalagníng
um Arnarhólstún.
2. gr. Stjórninni er og heimilt að selja Reykjavíkur kaupstað, þegar bæjarstjórnin fer þess á leit, lóðir í norðurhluta Arnarhólstúns eftir dómkvaddra
manna mati.

Ed.

456.

Nefndarálit

í málinu: Frumvarp til laga um bann gegn því, að utanríkismenn megi eiga jarðeignir
á íslandi.
Vér, sem kosnir vorum til að segja álit vort um frumvarp til laga um bann
gegn því, að utanríkismenn megi eiga jarðeignir á íslandi, bðfum eftir nokkra fhugnn á
málinu orðið samdóma um að ráða binni báttvirtu deild til að samþykkja frumvarpið
með þessum breytingum:
1. gr. orðist 8vo: Enginn, sem heimili á utanríkis, hvorki einstakur maður né félag,
má eiga jarðeign eða jarðarítök bér á landi, nema það sé leyft með sérstökum
lögum. Jarðeignir þær og ítök, sem utanrfkismenn eiga nn, ern undanþegnar
þessu ákvæði, þangað til eigendaskifti verða á þeim.
2. gr. orðist svo: Nú flyzt maður, sem á jarðeign hér á landi, til annara ríkja, eða utanríkismaður eignast hér jarðeign að gjöf, erfðum eða ólöglegum kaupum, og skal
hann þá innan fímm ára hafa sclt jarðeign sína, en geri hann það ekki, sktl
selja jarðeignina við opinbert uppboð, og greiðist eiganda andvirði hennar, að frádregnum kostnaði.
3. gr. orðist svo: Enginn má selja utanríkismönnum jarðeign eða jarðarítök hér á
landi, nema eftir sérstökum lögum, né heldur leigja þeim jarðir, jarðarítök, svo
sem ár, vötn eða fossa, eða nokkur jarðarafnot lengur en 99 ár.
68*
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Frumvarp til laga um eignarrétt og leigurétt utanríkismanna til jarðeigna á íslandi.
,Efri deild alþingis 16. d. ágústm. 1899.
Hallgr. Sveinsson,
Jón Jakobsson,
Jón Jónsson.

Fyrirsðgn frumvarpsins verði:

formaðnr og framsögum.

skrifari.

Nd.
457. Breytingartillaga
við frumv. til laga um sölu á iaxveiði i Laxá í Kjós o. s. frv.
Frá Valtý Guðmundssyni.
1. 1. gr. orðist svo:
Ráðgjafanum fyrir ísland veitist heimild til að leigja laxveiði þá í Laxá í
Kjós, sem tilheyrir þjóðjörðinni Valdastöðum, um 10—30 ára hil fyrir 50—
200 kr. árlegt gjald. Leigja má veiðina hvort er vill innlendum eða útlendum mönnum.
2. í stað orðanua »um sölu á veiðinni* i 2. gr. komi: til þess að leigja veiðina
og semur um leigumálann.
3. Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um heimild til að leigja
laxveiði i Laxá í Kjós, er heyrir þjóðjörðinni Valdastöðum til.

Nd.
458. Breytingartillaga
við frumv. til laga um viðauka við lög 7. nóv. 1879 um breyting á lögum um
gjald á brennivíui og öðrura áfengum drykkjum 11. febr. 1876 og tilskipun 26.
febr. 1872.
Frá Skúla Thoroddsen.
Við 1. gr. í stað »1 kr.< komi: kr. 0,60.

Nd.

45g.

Framhaldsnefhdarálit

i málinu: Frumvarp til laga um viðauka við lög 7. nóv. 1879 um breyting á lögum um gjald á brennivfni og öðrum áfengum drykkjum n. febr. 1876 og tilsk.
26. febr. I872. (Eins og það var samþykt við 3. umr. í efri deild).
Enda þótt nefndin sé mjög óánægð með framkomu og meðferð efri deildar
á þessu máli, verður nefndin þó að leggja til, að fumvarpið sé samþykt óbreytt,
þar sem nokkur bót virðist þó vera 1 þvi.
Neðri deild alþingis 16. ágúst 1899.
Jón Jónsson þm. Eyf.
pórður Thoroddsen
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Kl. Jónsson.
Pétur Jónsson.
Einar Jónsson.
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Nd.
460. Nefndarálit
i málinu: Frumv. til laga um breyting á launum presta.
Nefnd sú, er háttv. Nd. alþingis skipaði til þess, að íhuga frumv. til laga
um breyting á launum presta og láta uppi á'.it sitt um það, og síðar vísað til
frumv. til laga um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausamannagjalds
til prests og ljóstolls og lausamannagjalds til kirkju, til sams konar raeðferðar,
heflr nú lokið starfi sfnu, og leyfir sér að láta hér uppi álit sltt um bæði málin
i einu lagi.
Nefndin er sammála um það, að þörf sé á því að bæta kjör prestastéttarinnar, bæði með því að auka tekjur sumra prestakalla og sér í lagi með því
að koma launum prestanna svo fyrir, að þeir geti átt vísa von á því, að þau greiðist á ákveðnura timum og i góðum gjaldeyri, en verður jafnframt að viðurkenna,
að fjárhag landsraanna sé yfir höfuð svo varið, að bæði verði að fara varlega
í launahækkun og vandaverk sé að breyta gjaldstofnunum. Frumv. um breyting á launum presta, er hér liggur fyrir, fer nú að visu eigi fram á neina verulega breyting á launahæðinni, en það fer fram á verulega breyting á gjaldstofnunum, þar sem það leggur til, að afnema tiundir til prests, lambsfóður, dagsverk, offur og lausamannsgjald, en greiða prestunum gjöld þau úr landssjóði á
ákveðnum timum, og ætlast flutningsmenn frumv. til, að tekjur landssjóðs sé aftur auknar að þvi skapi með óbeinum sköttum (tollum).
Netndin verður nú öll að viðurkenna, að þetta mundi veruleg bót á
launum prestanna yfir höfuð, einkum ef launin væru um leið jöfnuð raeir en
ftumv. gjörir ráö fyrir. Sá hluti launa þeirra, er hér ræðir um, yrði þeim þá
fyrst og fremst vísari á ákveðnum tímum i peningum, og þeir um leið losaðir
við hina óþægilegu innheimtu á gjöldum þeim, er trumv. vill fella úr gildi. En
innbeirata sú leggur eigi að eins talsvert aukastarf á prestana, sem alls eigi á
skylt við aðalstarf þeirra, heldur er jafnvel gagnstæð því, og veldur auk þessstundura óánægju og óvild hjá einstökum gjaldendum. Enn fremur er uefndin sammála um það, að hin umræddu gjöld komi mjög ój ifnt niður á gjaldendur, hvort
sem þau eru borin saraan við efnahag þeirra, eða við þau not, sem ætlast er
til að þeir hafi af starfi prestanna.
Aftur á móti skiftast skoðanir nefndarmanna um það, hvort rétt sé, að
breyta þessum gjöldum f toila, eða hvernig ætti yfit höfuð að breyta þeim, svo
haganlegt væri bæði fyrir gjaldendur og prestana, ef í breytingar væri ráðist,
svo og um það, hvort rétt muni að láta málið ganga fram á þessu þingi.
Meiri hluti nefndarinnar litur svo á, að eigi sé rétt, að gjöra landssjóði
að skyldu að borga þá upphæð, er frumvarpið fer fram á, 65,200 kr., þó að
það sé eigi nema rúmur þriðjungur af öllunt tekjum prestakallanna, nema honum sé bætt þau útgjöld með auknum tekjum jafnhliða þeim lögum, er hér ræðir um; en telur það svo mikið vandaverk, að finna aðgengilegan gjaldstofn fyrir
hinum nýu álögum, að eigi sé líkindi til, að það verði leitt til lykta, áöur en
þingi er slitið, einkum þar sem engin tillaga sé enn fram komin í þá átt. Alitur meiri hlutinn þetta eitt nægilegt því til fyrirstöðu, að frumvarpið nái ft-am
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að ganga á þessu þingi og telur þaö auk þess naumast ráðlegt, að lögleiða jafnyfirgripsmikið nýmælí án þess að þjóðin hafi haft það til regluiegrar umsagnar.
Enn fremur lýsir meiri hlutinn yfir þeirri skoðun sinni, að ef menn vilji á annað borð aðhyllast þá stefnu, að setja presta á föst laun, þá ætti það að koma
til vandlegrar ibugunar, hvort ekki væri réttast, að öll launin greiddust úrlandssjóði, en kirknaeignirnar, að fráskildum prestssetrunum, legðust til landssjóðs, og
auk þess beri að athuga, hvort ekki muni ástæða til, að jafna tekjur prestakallanna meira en gert er i frumvarpinu, með fram til þess að sporna við því,
að prestar á rýrari brauðum þyrftu framvegis að leita til landstjórnarinnar eða
þingsins með kröfur um launahækkun.
Minni hlutinn (flutningsmennirnir) telur það að visu sjálfsagt, að bæta
þurfi landssjóði upp gjöld þau, er þetta frv. fer fram á, að greidd séu úr hon
um, en telur eigi brýna nauðsyn til þess á þessu þingi, með því að tekjur landssjóðs hafa verið auknar nokkuð með uýum lögum, og eigi er vist, að lög um
verzlun og veitingar áfengra drykkja, er þingið hefir til meðferðar, lækki tekjur
hans eins mikið, eins og sumir búast við. Fé það, er hér ræðir um, 65,200 kr.
er eigi meira en ýmsar einstakar upphæðir, sem veittar hafa verið á siðari árum til sérstakra fyrirtækja (t. a. m. brúa), án þess að bæta landssjóði þau útgjöld upp með auknum tekjum.
Að visu er nú gert ráð fyrir meiri tekjuhalla
á fjárlöguuum en undanfarin þing, en þó standa þar stórar upphæðir, sem eigi
er víst, að komi til útborgunar á fjáihagstímabilinu.
Virðist því hættuiaust að
biða til næsta þings með það, að auka tekjur landssjóðs, til að bæta þann halla,
er hér ræðir um, einkum þegar litið er til þess, að þá verður fvrst orðið ljóst,
bver áhrif lög þau, er nú fara frá þinginu, hafa á fjárhag landssjóðs.
Aðalatriðið i máli þessu er það, hvort rétt muni að taka það í lög, að
gre'ða prestum laun sin úr landssjóði að öllu eða nokkuru leyti. Og með þvi
að margt mælir ineð því, var okkur flutningsmönnum frumv. fyrst i huga, að
koma fram með málið í því formi; þvf þá hefðu prestarnir verið leystir við alla
innheimtu á tekjum sfnum, alla umsjón yfir jörðum, ítökum og hlunnindum, og
ekki eins knúðir til að búa, hvort sem þeim er ljúft eða leitt.
En þessi störf
að þvf, aö innheimta sinar eigin tekjur hjá gjaldendunum sjálfum, eiga sérstaklega óheppilega við prestsembættið.
Þeirri skyldu hefir nú verið létt yfir
höfuð af öllum embættismönnum landsins, nema prestunum, og virðist liklegt, að
þar muni fyr eða siðar koma, að þeir verði einnig losaðir við það starf. Aftur
á móti þótti okkur það nokkuð langt farið í einu, að leggja svo mikil útgjöld
á landssjóð, sem nema öllum tekjum prestastéttarinnar, að fráskilinni borgun
fyrir aukaverk, eða um 170,000 kr.; því þótt honuni bættist í staðinn eftirgjald
eftir jarðeignir kirkjunnar, ítök og hlunnindi o. fl , þá yrði hann að greiða talsvert
af því lé aftur tU umboðsmanna. Þess vegna álítura við réttast, að fara ekki
lengra f fyrstu, en gert er í frv., breyta að eins þeim tekjum prestanna í laun
úr landssjóði. er mestum óþægindum valda þeim, og eru jafnframt orðin úrelt,
ójöfn og ósanngjöru gjöld á sjáltum gjaldendunum; en láta prestana hafa enn
um hrið innheimtu á öðrum tekjum sínum, með því það veldur þeim miklu
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rainni umsvifum og óþægindum, og gjaldendura einnig hægra að borga þeim
eftirgjöld jarða á þann hátt, er tíðkast hefir, heldur en gjalda þau í peningum i
landssjóð, meðan eigi greiðist úr peninga’.eysi landsmanna.
Nú er orðið svo áliðið þingtímanu, að ruál þetta mun naumast komast
í gegnum þingið að þessu sinni, og teljum við ekki svo mikið að þvi, flutningsmenn þess. Gefst þá kostur á, að láta þjóðina hafa það til reglulegrar umsagn
ar til næsta þings, enda þótt við álitura þess eigi þörf, hvað tekjur þær
snertir, er frv. ræðir um. Eftir því sem okkur er kuunugt, þá munu prestarnir
yflr höfuð ekki sjá eftir þeim gegn peningum úr landssjóði, og gjaldendur ekki
sjá eftii að sleppa við þau, þó að þeir verði að greiða nokkura óbeina skatta
i staðinn.
Nefndin er nú öll á þvi, að málið sé þess vert, að það ré rætt nú þegar á
þinginu, en meiri hlutinn ræður h. háttv. deild til þess, að láta það eigi frá sér
fara á þessu þingi. Minni hlutinn ræður henni aftur á móti til, að láta það
ganga svo langt sem það getur gengið, svo að það verði að rainsta kosti
rætt í báðum deildum.
Þegar um það frv. er að ræða, sem siðar var fengið nefndinni i hendur
og h. Ed. hefir haft til meðferðar, og hljóðar um greiðslu dagsverks, offurs,
lambsfóðurs o. fl., þá er þess að geta, að þvi meira, sem nefndin heflr ihugað
það mál, þvi ijósara verður það, hversu illa þau gjöld eiga við nú á timum og
koma ójafnt niður, og hversu erfitt er að gera ákvarðanir um þau svo ljósar,
að enginn vafl verði eftir. En þar sem eigi getur verið um það að ræða, að
breyta þeira í annars konar gjöld á þessu þingi, og óvíst er, nema það dragist
enu um hríð, ræður nefndin til að samþykkja frv. með nokkurum breytingum,
þar eð það greiðir úr ýmsum vafaspurningum viðvikjandi þeim gjöldum, er það
ræðir um. Breytingar þær, er nefudin vill gera á frv., miða flestar að þvi, að
gera ákvæði þess skýrari. Efnisbreytingar eru þessar helztar:
Við 1. gr., að gera presti ekki að skyldu, að fæða þann, er dagsverk
vinnur, bæði af því, að það hefir hingað til eigi verið skylda, þótt það hafi sumstaðar orðið að venju, og svo af því, að það viiðist óviðfeldið, að skylda prest til
að kaupa þá vinnu, er fæðinu svarar, til þess að geta fengið það gjald greitt,
er dagsverkinu að öðru leyti nemur.
Við 2. gr., að færa launatakmark sýslunarmanna og verzlunarþjóna, sem
hefir offurskyldu i för með sér, úr 500 kr. í 600 kr., með þvi að lægri laun virðast varla tækileg til þess. Gjalddagann, sem er látinn vera 14. maí, þ. e. á
síðasta hjúaskildaga, sem tíðkast mun á landinu, ráðum vér til að færa fram til
31. des., og sömuleiðis gjalddagann fyrir lausamannsgjöldum i 4. gr., með þvf
að gjaldendur geta í raiklum hluta lands, þar sem vistaskifti fara fram fyr en
14. maí, verið þá komnir burt úr sókn prestsins.
Við 3. gr. Með því að til er ekki svo lítill fiokkur húsraanna, sem halda
eins stór bú, án þess að hafa ákveðinn jarðarhluta til umráða, eins og smærri
bændur, sem hafa jörð í ábyrgð, þykir nefndinni rétt að taka af tvímæli um
það, að þeir skuli fóðra heytoll, og hefir þá ákvörðun svo rúma, að hún gripur
einnig yfir húsmenn, sem framfleyta eins miklu fé og smærri bændur, að meiru

1

j
|
j
*
i
í

í

544

þingskjal 460—461
eða minna leyti á aðkeyptura heyskap og beit. Takraarkið fyrir þessari fóðurskyldu vill nefudin binda við 3 hndr. lausafjár. Enn fremur vill nefndin fella
burt orðin: »Geti búandi ekki fóðrað larabið, eða prestur ekki notað lambsfóðrið«
með því aö slík orð geta valdið nál. eins miklum ágreiningi, eins og fram getur komið, þó að þau standi ekki i frv.
Breytingartillögur nefndarinnar eru þessar:
1. 1. gr. orðist þannig:
Þeir menn allir, karlar og konur, skuiu vinna presti sínum dagsverk, er
tíunda lausafé, sem eigi nemur 5 hundruðum gjaldskyldum, ennfremur húsmenn, þurrabúðarmenn, kaupstaðaborgarar og allir þeir, sem eiga heimili
forstöðu að veita, jafnt karlar sem kouur, svo og lausaraenn og lausakonur,
þó að þessir menn tíundi ekkert.
Dagsverk skal vinna presti um heyannir (heyannamánuð) og fæðir gjaldandi sig sjálfur. Ef gjaldandi vinnur eigi dagsverkið, skal hann greiða presti
það eftir verðlagsskrá þeirri, er gildir á gjalddaga.
Eigi skal þó kona
greiða nema helming þess gjalds, ef hún hefir eigi jarðnæði til uroráða, né
heldur vinnumann.
2. Fyrir »500 kr.« á fyrri staðnum i 2. gr. komi: 600 kr.
3. Fyrir orðin í 2. gr. »bakarar . . . . að launum* komi: bakarar og verzlunarstjórar, svo og verzlunarþjónar, er hafa eigi minna en 600 kr. að launum.
4. Fyrir »14. maí« í 2. gr. komi: 31. des.
5. Fyrir orðið »leigir« i 3. gr. korai: hefir á leigu.
6. Fyrir .kýrfóður* i 3. gr. komi: 2 kýrfóður
7. Á eftir orðið kýrfóður í 3. gr. bætist inn svo hljóðaudi málsgrein:
Qúsmaður skal og larnb fóðra, þótt eigi hafi hann ákveðinn jarðarhluta eða
afmarkað slægjuland til fullra umráða, ef hann hefir grasnytjar svo miklar,
að hann framfleytir 3 hundruðum kvikfénaðar.
8. Fyrir orðin í 3. gr. »Geti búandi .... iambsfóðrið* komi: Ef lamb er eigi
fóðrað.
9. Fyrir »14. maí« í 4. gr. komi: 31. des.
Alþingi, 16. ágúst 1899.
Jeus Pálsson,
Einar Jónsson,
formaður.
skrifari og íramsögumaður.
Þórður Guðmundsson.
Pétur Jónsson.
Olafur Briem.

Ed.
461. Breytingartillögur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. í neðri deild).
Frá Sigurði Jenssyni.
1. Við 12. gr. a. 2. Á eftir töluliðnuro bætist inn athugasemd innanstriks svo
látandi:
Þar af má greiða Jóhanni pósti Jónssyni á Bakka í launa
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uppbót, fyrra árið alt að 500 kr.
2. Við 13. gr. C, 15. tölul. Eftir orðin: styrkur til Guðjóns Guðmundssonar,
komi: og Helga Guðmundssonar til o. s. frv. 500
kr. til hvors........................ 1000—1000

Nd.
462. Tillaga
til þingsályktunar um að skipaleið iun á Hornafjörð og Papós verði mæld.
Flutningsm.: Jón Jónsson, þm. A.-Skaftf.
Alþingi ályktar, að skora á stjórnina að hlutast til um, að skipaleið inn
á Hornafjörð og Papós verði mæld svo fljótt, sem verða má, helzt á næsta sumri.

Nd.
463. Breytingartillðgur
við frumv. til laga um breytingar og viðauka við reglugjörð um fátækramálefni
8. jan. 1834 o. fl. þingskj. 47. Frá Þorláki Guðmundssyni.
1. gr. orðist svo:
Hver maður skal eiga rétt til framfærslu í þeim hreppi eða þvi bæjarfélagi, þar er hann hefír dvalið 6 ár samtals eða lengur, sem búsettur, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang frá 16 ára til 65 ára aldurs, svo framarlega
hann ekki heflr þegið sveitarstyrk hin siðustu 6 ár.
Nú hefir einhver undir þeim skilyrðum, sem gefa rétt til framfærslu,
dvalið 3 ár í tveimur sveitarfélögum eða bæjarfélögum eða fleirum, hverju fyrir sig, á haun þá jafnan rétt til framfærslu i þeim öllum, en dvelja má hann þar,
sem hann verður styrksþurfi, ef hann er búsettur maður.
Hafi raaður hvergi unnið sér framfærslurétt, á hann þar framfærslurétt,
sem móðir hans átti lögheimili, þá er hann fæddist.
Ný gr., sem verður 2. gr., greinatalan breytist samkvæmt þvi.
Nú á móðirin ekki neitt lögheimili, þá er maðurinn fæddist, skal hann
þá eiga þar frarafærslurétt, sem móðir hans átti hann, þá er hann fæddist, éf
hann ekki hefir unnið sér framfærslurétt samkvæmt 1. gr.

Nti.
464. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um bann gegn innflutningi á ósútuðum húðum.
Frá Ólafi Briem, Einari Jónssyni, Pétri Jónssyni, Birni Sigtússyni,
Jóni Jónssyni, pm. A.-Sk., Signrði Gunnarssyni.
Við 2. gr. Fyrir >hreppsnefnd< komi: sýslunefnd.
— 3. — Fyrir >upptæk< komi: upptækar.
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Ed.
465. Vlðaukatillðgur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin i9oo og iqoi.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. í neðri deild).
Frá Guttormi Vigfússyni.
Við i3. gr. C. Við þennan staflið bætast tveir nýir töluliðir á eftir 35. tölulið:
1. Til leikfimis- og skotfélags Eskfirðinga f. á. kr. 500.
2. Til Isaks Jónssonar á Búðum á Fáskrúðsfirði f viðurkenningarskyni fyrir störf hans við fshúsbyggingar, fyrra árið, kr. 3oo,oo.
Ed.

466.

Breytingartillaga

við frumv. til fjárlaga árin igoo og lgol.
(Eins og það var samþykt
Frá Jóni Jónssyni,
Við ii. gr. ii. lið. Fyrir: 4ooo
komi: 5ooo

við 3. umr. í neðri deild).
þm. Norðurmúlas.
—
—

Nd.
467. Breytingar- og viðaukatillögur
við breytingartillögur nefndarinnar í málinu: frumvarp til laga um heimild til
að stofna hlutafélagsbanka á íslandi.
Frá nefndinni.
Við 18. tölul. Á eftir greininni komi ný málsgrein:
Nú minkar varasjóður fyrir einhver óhöpp, eða heflr ekki náð 1 œiljón
któna 20 Arum eftir að bankinn var stofnaður, og greiðist landssjóði þá að eins
belmingur hins ákveðna varasjóðsgjalds, en hinn helmingurinn legst við varasjóð, þar til hann hefir náð nefndri upphæð.
Við 25. tölul. Á eftir greininni komi ný málsgrein:
Nú er landssjóður hluthafí i bankanum, og kýs alþingi þá á þingi hverju
2 menn til tveggja ára, er mæta skulu á aðalfundi fyrir landssjóðs hönd, og
hafa þeir hvor um sig á fundinum jafnt afl atkvæða.
Við 26. tö’lul. Greinin orðist svo:
Þegar liðin eru 40 ár frá stofnun bankans, hefir landssjóður rétt til að
innleysa öll hlutabréf bankans með gangverði þeirra þann dag, er landshðfðingi
fyiír Iandssjóðs hönd auglýsir, að þessi réttur verði notaður, og eru eigendur
hlutabréfanna þá skyldir að selja hlutabréf þau, er þannig kunna innkölluð að
verða með 12 mánaða fyrirvara.
Ed.
468. Nefndarátit
um málið: frumvarp til laga um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl. (eins og
það var samþykt við 3. umr. i Nd.),
Háttvirt neðri deild alþingis hefir gert tvær víðtækar og þýðingarnuklar
breytingar á frumvarpinu, eins og það hafði verið samþykt hér í deildinni, sem sé
á 3. og 4. gr. þess, og sér i lagi á hinni siðari, sem nú kemur fram í alt annari
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mynd, að undanskildum siðasta málslið. í 3. gr. er orðunum „eða skilgetin börn
hans“ slept, og er með þessu óskilgetnum börnum ekkils, sem fædd eru fyrir siðasta hjónaband, heimilaður réttur til fjártöku úr búi föðursins, þótt skilgetin börn
hans séu á lífi. Vér getum vel fallist á þessa breytingu, sem bygð er á allri sanngirni. Viðbótin í sömu gr.: „er ekkja eða skilgetin börn barnsföður eru á lífi“ eru
sett til skýringar.
Breytingin & 4. gr. miðar til þess, að gera bamsmóðurinni það enn léttara
og greiðara að ná meðgjöf með barni sinu, eða með öðrum orðum að gera innheimtuna svo óbrotna, sem unt er. þetta er gert með þvi að láta bamsmóðurina
hafa beinan aðgang að dvalarsveit sinni um meðlag það, sem barnsfaðir hennar á
að greiða, en eftir frumvarpinu var ýmislegs að gæta, áður en meðgjöfin yrði
heimtuð af dvalarsveit móðurinnar. Nefndin verður að álita, að þessi breyting sé
til mikilla bóta, þar sem tilgangur frumvarpsins er að bæta kjör mæðra óskilgetinna barna, enda kemur það sér bezt, að hafa hér að lútandi reglur sem óbrotnaistar, eins og til hagar hér á landi, þar sem samgöngur eigi eru svo greiðar og
tiðar, sem æskiiegt væri. Af þessari breytingu leiðir það, að barnsmóðirin, sem
snýr sér beina leið til sveitarstjórnarinnar i dvalarsveit sinni, eigi þarf að hafa i
höndum vottorð um það, að hún sé ekki svo efnum búin eða hafi þá atvinnu, að
hún sé sjálf faer um að annast svo sem vera bæri ramfærslu barnsins, og hreppsnefindin er skyld til að hjálpa henni án nokkurrar rannsóknar um efnahag hennar.
Að taka það fram, að framlagið eigi skuli skoðast sem fátækrastyrkur veittur
móðurinni, er eigi nauðsynlegt, þar sem það er sagt með skýlausum orðum siðar
i greininni, að meðlagið skuli telja sveitarstyrk til handa barnsföður frá dvalarsveit móðurinnar.
í byrjun 5. gr. er orðabreyting og 6. gr. er orðuð öðruvisi en hún var
áður.
Með þvi nefndin þannig verður að öllu leyti að fallast á þær breytingar,
sem háttvirt neðri deild hefir gert á frumvarpinu, leyfir hún sér að ráða hinni
háttvirtu deild til að fallast á það eins og það nú liggur fyrir.
Efri deild alþingis, I7. ágúst 1899.
Kristján Jónsson
J. Havsteen,
Jón Jónsson.
forraaður.
skrifari og framsögumaður
Ed.
469. Frumvarp
til laga um greiðslu verkkaups (e'ns og það var samþykt við 3. umr. f nd.).
1. gr. Verkkaup skal greitt með gjaldgengum peningum starfsmönnum
öllum og daglaunamönnum við verzlanir, verksmiðjur og náma, hásetum og öðrum
starfsmönnum á þilskipum, sem á fiskiveiðar ganga eða hvalaveiðar, hvort sem eru
seglskip eða gufuskip, nema verkkaupið sé hluti af aflanum sjálfum, svo og starfsmönnum og daglaunamönnum þeim, er á landi vinna hveija þá vinnu, er af útgerð
skipanna leiðir. Greiða má þó mönnum þessum verkkaupið með vörum eftir þvf
verði, sem á þeim er á þeim stað gegn peningum, ef svo hefir um samist með
hlutaðeigendum.
Verkkaup má eigi greiða með skuldajöfnuði, nema samningar séu til þess.
69*
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Sé skuldin stofnuð raeð vöruúttekt, má eigi reikna verkmanninum verð vörunnar
hærra en algengt verð var gegn peningum á þeim stað og tfma, er skuldin var
stofnuð.
2. gr. Ná vinnur maður ákveðið verk fvrir ákveðið kaup (accord) að einhverri þeirri atvinnugrein, er i. gr. hljóðar um, og fer um greiðslu þess, eins og
segir f i. gr.
3. gr. Brot gegn lögum þessum varða sektum frá io til ioo krónum, er
renna f landssjóð.
4. gr. Með brot gegn lögum þessum skal fara sem opinber lögreglumál.
Ed.
470. Frumvarp
til laga um varúðarreglur gegn innflutningi á ósútuðum húðum (eins og það var
samþykt við 3. umr. í nd.)
1. gr. Allar ósútaðar húðir og ósútuð skinn, er flutt eru til Islands
frá útlöndura, skulu þegar 1 stað sótthreinsuð og þvi næst auðkend glöggu
marki. Landshöfðingi gjörir nánari fyrirskipanir ura framkvæmd á þessu.
Kostnað allan, er af sótthreinsuninni leiðir, greiðir innflytjandi.
2. gr. Heimilt er stjórninni, ef hlutaðeigandi sýslunefnd eða bæjarstjórn óskar þess, að banna allan innflutning á ósútuðum húðum og ósútuðum skinnum til hlutaðeigandi héraðs eða kaupstaðar.
3. gr. Brot mót lögum þessum eða fyrirskipunum samkvæmt þeim varðar
hegning eftir 294. gr. hinna almennu hegniugarlaga 25. júnf 1869. Skinn
og húðir, er ólöglega hafa verið innfluttar eða boðnar til sölu, skulu upptækar,
og rennur andvirði þeirra í landssjóð.
4. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1900.

Ed.
471. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. 1 neðri deild).
Frá Jóni Jónssyni, Jóni Jakobssyni og Sigurði Jenssyni.
Við 12. gr. B. 9. Töluliðurinn falli burt.

Ed.
472. Viðaukatillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (þingskj. 359).
Frá Hallgr. Sveinssyni, Kristjáni Jónssyni, J. Jónassen,
J. Havsteen, Sigurði Stefánssyni, Sigurði Jenssyni.
Við 15. gr. Á eftir orðunum: »sem viðbót við eftirlaun hans«, bætist inn f:
til síra Þorkels Bjarnasonar 500 kr. sem viðbót við væntanleg
eftirlaun hans.
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Ed.
473. Tillaga
til þingsályktunar um prentun næstu þingtiðinda.
Fiutningsmenn: Jón Jakobsson og Þorleifur Jónsson.
Efri deild alþingis felur landshöfðingjanum að gjöra í milli þinga saraninga um prentun næstu þingtiðinda i samráði við deildarforsetana 1899.

Ed.

474.

Frumvarp

tillagaum vinnuhjú ogdaglaunamenn. Eins og það var samþykt við 2. umr. í Ed.
I. kafli.
Ura vinnuhjú.
1. gr. Hver maður, sem er fullra 16 ára að aldri, má að lögum ráða
sig hjú, þó með ráði og vilja prestsius sé hann ófermdur. Vistarráðum þeirra,
sem eru yngri en 16 ára, ráða foreldrar eða aðrir íorráðamenn2. gr. Engin vistarráð skulu vera bindandi fyrir lengri tíma en 12 mánuði
1 8enn; en gild skulu vistarráð, þótt skemur sé um samið, þó þvi að ems, að
þau standi til næsta hjúaskildaga á eftir.
3. gr. Heimilt skal hjúi, eins og verið hefir, að vistasighjá tveimur eða
fieirum til helminga, þriðjuuga o. s. frv.
4. gr. Hinn almenni skildagi vinnuhjúa skal vera á ári hverju 14. dag
mairaánaðar.
ð. gr. Nú rœður einhver hjú, sem hann veit að er ráðið hjá öðrum, og
verðurhann fyrir það sekur um 10-20 kr., og skal hann auk þess skyldur að
greiða skaðabætur eftir óvilhallra manna mati.
6. gr. Húsbóndi skal, uema öðruvisi sé um samið, láta sækja vistráðið
hjú sitt í ákveðinn tima og farangur þess, er ekki nemi meiru en klyfjum á
einn hest, og skal húsbóndi annast þann flutning á sinn kostnað, og ekki láta
það rýra umsamið kaup. — Ef húsbóndi vitjar ekki hjúsins á iéttum tíma, skal
hann annast um, að koma því fyrst um sinn fyrir á öðrum stað og greiða því,
auk umsamins kaup, allau þann kostnað, sem dvöl þess anuarsstaðar hefir i för
með sér; en hjúi skal skylt að vinna húsbónda alt það gagn, sem það getur, á
þeim stað, sem það dvelur á um stundarsakir. Vitji húsbóndi ekki hjúsins fyrir
pingmaríumessu eða semji fyrir þann tima við það um, að vistarráðin haldist,
þótt það sé eigi sótt, er hjúið ekki lengur bundið við vistarráðin, og varðar það
húsbónda eítir 11. gr. Hið sama er og, et hjúið flyt.ir sig sjálft á hann, og
hann ekki vill veita þvi viðtöku án löglegra orsaka, og skal hann þá að auki
greiða því sanngjarnan ferðakostnað fram og til baka.
7. gr. Húsbóndi getur neitað að vitja hjús, er hann hefir ráðið i vist tH
sin, eður að veita því móttöku, af þessum ástæðum:
1. Ef hjúið, eftir að
það var ráðið í vistiua, hefir drýgt einhvern glæp, sem að almenningsáliti er
svívirðilegur. 2. Ef hjúið um það leyti, sem það á að fara i vistina, hefir einhvern næman eða viðbjóðslegan sjúkdóm eður þau veikindi eður líkamamein,
að vlssa 8é fyrir þvl, að það verði ótært til vinnu alt fram að þingmariumessu
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eða lengur. Hið sama gildir,þótt hjúið «e hedbrigt, ef næmur sjúkdómur gengur
d dvalarstað þess, svo að ástœða sé til að eetla, að það flytji sóttnœmið. Þó getur hjúið kraflst vistarinnar, þegar það sýnir lœknisvottorð um, að það sé albata eða
geti eigi valdið sóttnœmi, hafl það lagt til jafngildan mann i stað sinn, meðan það
mdtti eigi flytja i vistina, eða boðið aðra fullgilda borgun fyrir vinnumissinn. 3. Ef
hjúið kann ekki til þeirra verka, sem áskilið var að það skvldi kunna, þá er það var
ráðið í vistina, og sem það þá þóttist kunna til, eður ef það hefir einhverja þá ó4. Ef hjúið hefir tælt húsbóndann á sér með
kosti, er það þá neitaði að hafa.
fölsuðum vitnisburðum, þá er hann réð það til sfn.
8. gr. Hverju hjúi er skylt að fara þegar í vistina, er húsbóndi vitjar
þess. Ef húsbóndi fyrst um sinn fær þvi annan samastað (sbr. 6. gr.), þá er þvl
og skylt að fara þangað. Ef hjúið færist undan þessu án lögmætra orsaka, þá
er húsbóndinn eigi lengur bundinn við vistarráðin, og varðar það hjúinu eftir
12. gr. Hið sama er og, ef svo hefir verið um samið, að hjúið skuli fiytja sig
sjálft í vistina, og það að nauðsynjalausu dregur ferð sfna viku lengur. Nú getur hjúið eigi farið f vistina, þegar húsbóndi vitjar þess, og er þvi eigi sjálfu
um að kenna, þá er húsbónda eigi skylt að vitja þess aftur, heldur skal hjúið
sjálft kosta ferð sfna í vistina og leggja af stað, jafnskjótt og það getur; en
geri það að nauðsynjalausu ferð sfna viku lengur, varðar það eftir 12. gr.
9. gr. Hjú getur neitað að fara í vist, af þessum dstœðum: 1. Ef húsbóndi
eða húsmóðir heflr, eftir að hjúið var rdðið i vistina, drýgt glæp, sem að almenningsáliti er svivirðilegur. 2. Ef um það leyti sem hjúið d að fara i vistina, gengur d
heimilinu nœmur sjúkdómur. Þó er þvi skyit að fara síðar i vistina, ef húsbóndi
krefst þess og sýnir læknisvottorð um, að sóttnœmið sé horflð, og hafi hann séð
hjúinu fyrir samastað d rneðan. 3. Ef húsbóndinn flytur, eftir að vistarráðin eru
gerð, en áðtir en vistartfrainn byrjar, þrjár þingmannaleiðir á landi eða 5 vikur
sjávar burt frá þeim bústað hans, þar sem hjúið átti að fara i vist.
Ef húsbóndi flytur af landi burt, skal hann að auki greiða hjúinu kaup og matarverð
fyrir vistartíma þann, er um var samið, nema þvi að eins, að hann útvegi því
aðra vist í góðum stað, eða hjúið kjósi heldur að rdða sig sjdlft.
10 gr. Ef húsbóndi á ólöglegan hátt heldur hjúi kyrru i vist hjá sér eftirskildaga, þá skal hann, ef önnur lög ekki ákveða meiri hegningu, eftir því sem málið
er lagað, sektast um 4 til 50 kr. og gjalda skaðabætur fyrir það tjón, sem af þessu
hlýzt. Varni hann hjúinu að komast 1 tækan tíma 1 aðra vist, en það hefir ráðið sig i, og hjúið fyrir þá sök missir af vistinni, þá greiði hann hjúinu alt það
kaup, er þvi var heitið í þeirri vist, er það átti að fara i, og þar að auki matarverð fyrir vistartima þann, sem um var samið.
11. gr. Ef húsbóndi riftar vistarráðum án lögmætra orsaka, þá skal
hann gjalda hjúi kaup fvrir umsaminn vistartima og auk þess skaðabætur eftir
þvi, sem óvilhallir menn kunna að meta.
12. gr. Ef hju riftar vistarráðum án lögmætra orsaka, þá skal það
greiða húsbónda slíkt, sem hann hefði átt að gjalda þvi í kaup fyrir vistartfma
þann, er um var samið, og auk þess skaðabætur eftir þvi, sem óvilhallir roenn
kunna að meta.
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13. gr. Eigi má húsbóndi með neinum samningi afsala öðrum vistarráð
vfir hjúi sinu, nema það samþykki. Nú deyr húsbóndinn og skal þá vistarráðum
áfram haldið með ekkju hans eður búi, ef búnaður stendur, en ef búi er brugðið, skal búi skylt að útvega hjúi aðra vist á góðum stað, þvi að kostnaðarlausu,
ef hjúið kýs eigi heldur að ráða sig sjálft, en ella gjalda þvf sem fyrir vistarrof.
14. gr. Húsbóndi skal veita bjúi sinu viðunanlegt og nægilegt tseði,
venjulegan rúmfatnað, verkfœri til vinnu, skæðaskinn og þjónustu. Þó ieggur
hjáið til það, sem þarf til þjónustunnar, svo sem efni til bóta, sápu, handklœði og
þviumlikt. Leggi hjúið sér til rámfatnað, borgar hásbóndinn það sanngjarnlega.
15. gr. Hve raikið hjúið skuli hafa i kaup, i hverju og hve nær það
skuli goldiö, skal komið undir þvf, er húsbóndinn og hjúið hafa orðið ásátt um.
Nú hefir ekki verið ákveðið ura upphæð kaupsins, og skal hjúið hafa svo mikið
i kaup, sera þar er sveitarvenja að gjalda hjúum á því reki. Öeti hjú sökum
kfæðleysis eigi gengið að allri vinnu, hefir húsbóndi heimting á, að það taki
nægileg föt upp i kaup sitt, þótt hjúið hafi áskiiið sér það í öðrum eyri, og skal
það koma jafnt niður á alla aura, ef kaupið er áskilið i ýmsum ákveðnum aurum. Rétt goldnir eru hjúi i kaup peningar og ailir aðrir aurar þeir, er gjaldgengir eru í kaup eftir sveitarvenju, hafl ekki verið ákveðið milli húsbónda og
þess, í hverju greiða skuli kaupið. Hafi ekki verið öðruvísi um samið. skal eindagi kaupgjaldsins vera undir eins og vistartiminn er á enda.
16. gr. Hjúið skal vera háð þeirri stjórn og reglu, er húsbóndinn setur
á heimilinu, eður sá, sera fyrir hans hönd á yfir þvi að segja, og vera honura
auðsveipið. Það skal af ýtrasta megni stunda gagn húsbónda síns, og ganga til allra
.verka, er því eru skipuð, nema einhver sérstakur, óvanalegur háski fylgi þeim, og
leysa þau af hendi eftir fremstu kröftum. — Nú er hjú ráðið til ákveðinna starfa,
og skal þvi þó skylt að ganga að öllum heimilisverkum og öðrum störfum, sem
eru samboðin stöðu þess, þegar þörf krefur og ekki er öðrum á að skipa.
17. gr. Eigi má hjú án samþykkis húsbónda fá annan til að gegna
verkum sinum.
18. gr. Hjú skal bæta húsbónda sínum hvert það tjón eður skemdir,
er það veldur honum vísvitandi eður af skeytingarleysi, eður af því, að það
kann eigi til þeirra verka, er það lézt kunua, er það réðst i vistina, og eins
fevert annað tjón eður skemdir, er húsbóndi biður fyrir óhlýðni þess eða ótrámensku. Svo á hjú og að greiða húsbónda skaðabætur fyrir vinnutjón það, er
hann bíður fyrir það, að hjú er sett undir lagaákæru sökum glæpa, er það
fremur. Skal húsbónda heimilt að halda jafnmiklu eftir af kaupinu, sem skaðabótunum neraur.
19. gr. Fyrir óhlýðni, þrjózku, mótþróa eður illyrði við húsbændur
sina eða þann, sem fyrir þeirra hönd á yfir þvi að segja, skal hjúið sektast um
2—40 kr., en setji það sig upp á móti þeim eður áreiti þá í verkum, þá sektist
það um 10— 100 kr., neraa svo sé, að það hafi unnið til meiri hegningar eftir
öðrum Iögum.
. 20. gr. Nú sýkist hjú eður slasast, og er um að kenna ótilhlýðilegri
breytni sjálfs þess, þá skal það sjálft kosta lækninguna og endurgjalda húsbónda
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fæði og hjúkrun, meðan það var sjúkt, og eigi á það heimting á kaupi fyrir
þann tfma, sem það er frá verkum.
21. gr. Ef hjú slasast eður veikist, og er um að kenna ótilhlýðilegir
breytni húsbónda, hvort heldur af því, að hann hefur skipað hjúinu þau verk,
er hann mátti sjá að þvi voru ura megn, eður og óvanalegan starfa þann, er
einhverjum sérstaklegum háska er bundinn, eður af einhverri annari orsök, er
húsbónda verður gefin sök á, þá skal hann kosta lækning hjúsins, gjalda þvi
ákveðið kaup og fœði og greiða þvf skaðabætur fyrir verkatjón þess, ef nokkurt
verður, eftir að það er frá honum farið. Eftir atvikum skal húsbóndi þar að
auki sæta sektum frá 4 til 100 kr., nema hann hafi bakað sér þyngri hegningu
eftir öðrum lögum.
22. gr. Nú veikist hjú eða slasast af öðrum atvikum en nú voru talin
(20. og 21. gr.), og skal það þá sjálft greiða þann kostnað, er leiðir af lækning
þess og sérstakri aðhjúkrun, og eigi á það heimting á kaupi, meðan það er frá
verkum, en húsbónda skal eigi skylt að fæða það endurgjaldslaust lengur en
þrjá mánuði vistarársins, þótt það sé lengur frá verkura.
23. gr. Ef hjúið gegnir eigi vinnu sinni fyrir drykkjuskap, sviksemi, bcejaslór
eða annað tómlœti, er húsbóndi getur ekki komið i veg fyrir, þd dregst af kaupi þess
jöfn upphœð og þyrfti að gjalda jafnoka hjúsins á hinurn sama tima. Auk þess borgi
hjúið þann fœðiskostnað, er d fellur.
24. gr. Samningur milli húsbónda og hjús, um að vistinni skuli lokið, ef hjúið sýkist svo, að auðsœtt virðist, að það geti eigi fullnœgt kröfum vistarráðanna, er
þvi að eins bindandi fyrir hjúið, að það þurfi eigi að flytja sig eða telji sig vel
ferðafœrt, en eigi md flytja það burtu, enda þótt vistartíminn sé liðinn, nema lœknir
íj)«i yfir fivi dldi að hjúinu sé ekkert mein þar af búið, né öðrum, ef sýkin er sóttnœm-

Nú flytur húsbóndi samt hjúið burt, og skal hann sæta sektum eftir 21. gr. eður
og þyngri hegningu eftir öðrum lögura, og standast að auki allan kostnað af
hjúkrun og lækning sjúklingsins.
25. gr. Þegar hjú, sem sýkist eður slasast i vistarverunni, áeftir lögum þe8sum sjálft að greiða legu- og fæðiskostnað en hefir eigi efni á þvf,
skal þann kostnað endurgjalda húsbóndanum, ef hann krefst þess, af sveitarsjóðnum, þar sera hjúið er i vist, en aftur skal fá það endurgoldið af
framfærsluhrepp hjúsins. Deyi hjú í vist, skal húsbóndi annast greftrun þess,
ef erfingjar gjöra það eigi, en fái aftur kostnaðinn endurgoldinn af eigum hjús.
ins, og að því, er þær eigi hrökkva til, af sveitarsjóðnum, samkvæmt þvi, sem
nú var sagt.
26. gr. Húsbóndi má þegar reka hjú úr vist fyrir þær sakir, er nú skal
greina: 1. Ef hjúið leggur hönd á húsbóndann eður vandamenn hans á heimilinu eða aðra, sem fyrir hans hönd eiga yfir því að segja, eða meiðir þá með
illyrðum. 2. Ef hjúið 9ýnir húsbóndanum itrékaða þrjózku, skeytingarleysi, ótrúmensku, eða neitar að vinna skylduverk sin. 3. Ef hjúið leitast við að tæla börn
eða vandamenn húsbónda á heimilinu til ósiðsemi eða einhvern þar til illverka,
svo og ef nokkrum d heimilinu er hœtta búin af breytni þess eða getur eigi dvalið
á heimilinu sökurn ósvifni þess við sig. 4. Ef hjúið af varmensku skemmir eigur
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húsbóudans, eður naisþy'ríöir skepnum þeirn, er hann á eður hefir undir hendi.
5. Ef hjúið sýnir af sér varhugavert skeytingarleysi naeð ljós, eld, sóttncemi eða annan voða, er skaði geturhlotist af á heimilinu. 6. Et hjúið er aftur og aftur svo drukkið,
þrátt fyrir áminningar húsbóndans, að það geti ekki gengið til allra verka. 7.
Ef hjúið með illlyndi eða rógi raskar friði og reglu á heimilinu og lætur eigi aí
því, þrátt fyrir ítrekaðar áminningar húsbóndans. 8. Ef hjúið drýgir einhvern
þann glæp, sem að almenningsáliti er svívirðilegur. 9. Ef hjúið er haldið næmri
eður viðbjóðslegri veiki, þegar það á að fara i vistina, eður fær slika veiki i
vistinni sökum ósiðsamlegs lifernis. 10. Ef hjúið hefir tælt húsbóndann með
fölsuðum vitnisburðum, þá er hann réð það til sin. 11. Ef hjúið kann eigi til
þeirra verka, er áskilið var að það skyldi kunna og það sjálft lézt kunna,. er
það réðst í vistina, eður það hefir nokkra þá ókosti, sem það þá neitaði að hafa.
12. Ef hjúið fer af heimilinu, þótt á helgum degi sé, án vilja og vitundar húsbónda eða þess, sem er i hans stað.
27. gr. Þegar hjú er rekið burt úr vist af einhverjum þeim ástæðum,
sem tilgreindar eru f 25. gr., eður það hleypur burt úr vistinni án löglegra orsaka, skal það greiða húsbónda slíkt, sem hann átti að greiða því i kaup fyrir
vistartima þann, er um var samið, og auk þess skaðabætur eftir því, sem óvilhallir menu kunna að meta. Þó skal þar frá dregið það, sem þvi ber í kaup
eftir tiltölu réttri fyrir þann tíma, sem það hefir veríð i vistinni. Auk þess
skal hjúið sæta hegningu þeirri, er það með broti sinu að öðru leyti kann að
hafa bakað sér.
28. gr. Þá hefir hjú löglega ástæðu til að ganga þegar úr vistinni: 1.
Ef húsbóndi misþyrmir hjúinu. — 2. Et húsbóndi leitast við að tæla hjúið til illverka eða lauslætis, eður ef aðrir heimilismenn gjöra sig bera i sliku og húsbóndi veitir ekki hjúinu tilhlýðilega verndun, þótt það beri sig upp undan þvi
við hann. — 3. Ef búsbóndi lætur hjúið búa að staðaldri við illa og ónóga iæðu.
— 4. Ef búsbóndi meiðir freklega mannorð hjúsins eður ber því á brýn glæpi.
sem það er saklaust af. — 5. Ef hjúið fær ekki kaup sitt í ákveðinn tima. — 6
Ef lífi eður heilsu hjúsins er hætta búin af veru þess á heirailinu. — 7. Ef hús,
bóndinn flytur af landi burt. — 8. Ef einhver á heimilinu misþyrmir hjúinu eða
meiðir það freklega með illyrðum eða rógi, og húsbóndi veitir þvi ekki tilhlýðilega vernd, þegar það beiðist þess.
29. gr. Ef hjú fer úr vist fyrir nokkurar þær sakir, sem greindar eru
i 27. gr., eður húsbóndi rekur það úr vist án löglegra orsaka, þá á það heimting á kaupi fyrir vistartíma þann, er um var samið, og skaðabótum að auki
eftir þvi sem óvilhallir menn kunna að meta. Auk þess skal húsbóndi sæta
þeirri hegningu, sem Uann annars kann að hafa bakað sér með framferði sinu.
30. gr. í þrotabúi húsbónda hefir hjú forgöngurétt til kaups, eftir því
sem fyrir er mælt í skiftalögum 12. apríl 1878, 83. gr. b. 5.
31. gr. Fyrir eins árs kaupi er þó má eigi vera frá eldri tíma en ári
þvi, er var á enda á næsta hjúaskildaga á undan, getur hjúið látið gera fjárnám
hjá húsbónda, ef hann mótmælir eigi kröfunni.
32. gr. Fógeti eður hreppstjóri, sem fjárnám gjörir fyrir kaupi er hjú
70
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á hjá húsbónda, á eigi heimting á neinni borgun fyrir fjárnámið, nema hún
geti fengist hjá húsbónda, eftir að hjúið er búið að fá sina kröfu borgaða að
fullu.
II. kafli.
Um d a g lau nam en n.
33. gr. Hver, sem rœður sig í vinnu hjd öðrurn dn þess að vera hjú hans
samkvœmt I. kafla, skal sjdlfur annast flutning á sér og farangri sinum til þess staðar, þar sem hann er rdðinn í vinnuna nema öðruvlsi sé um samið.
34. gr. Vilji búsbóndi, án löglegra orsaka, ekki taka d móti daglaunamanni,
sem hjá honum er rdðinn, er daglaunamaðurinn ekki bundinn við vinnusamninginn, og
várðar það húsbónda eftir niðurlagi 6. gr. og eftir 11. gr.
35. gr. Nú kemur daglaunamaður, dn löglegra orsaka eigi á ákveðnum tima
i vinnuna, og varðar það honn eftir 12. gr
36. gr. Daglaunamaður skal leggja sér til verkfœri til þeirrar aðalvinnu, sem
hann gengur að, og halda þeirn d sinn kostnað i góðu lagi, svo og skœðaskinn og þjónustu. Þó á hann heimting á að fá þjónustuna hjá húsbónda slnum fyrir sanngjama
borgun.
Ef daglaunamaðui er ráðinn til missiris eða lengri tima, skal húsbóndi leggja
honum til hið sama sem hann á að leggja til hjúi samkvœmt 14. gr.
37. gr. Ákvœði 5., 7., 9.—13, 15.—21., 26.—32. gr. gilda um daglaunamenn
og húsbœndur þeirra, að svo miklu leyti sem þau geta gilt um þd.

38. gr. Mál, er snerta það efni, sem um er rætt í lögura þessum, eiga
fyrir lögreglurétt. Brot á raóti 23. gr. skulu sæta opinberri ákæru, en að öðru
leyti skal fara með öll mál, er risa út af lögum þessum, eins og lögreglumál
einstakra manna.
39. gr. Með lögum þessum, er úr gildi numin tilskipun um vinnuhjú á íslandi 26. jan. 1866, og 7. gr. í lögurn um leysing á sóknarbandi 12. -maí 1882.

Nd.
475. Breytingartillaga
við breytingar- og viðaukatillögur á þingskj. 467.
Prá Guðl. Guðraundssyni.
Tillagan við 26. lið orðist svo:
Nú vill landssjóður Islands innleysa öll hlutabréf bankans, þegar liðin
eru 40 ár frá stofnun hans, og gefur þá landshöfðingi út auglýsingu um það
með 12 mánaða fyrirvara; eru hluthafar þá skyldir að selja landssjóði hlutabréfin á þeim fresti, er tiltekiun er, fyrir gangverð þeirra þann dag, er auglýsing
landshöfðingja er gefin út, að viðbættura 5% vöxtum p. a. af gangverðinu frá
auglýsingardegi til innlausnardags.
Hlutabréf, er eigi koma fram til innlausnar á hinum ákveðna fresti,
skulu ógild.

Nd.

476.

Breytingartillaga

við breytingartillögur (454) við frv. til laga um breyt. á lögum nr. 8, 6. apr. 1898, um
bann gega botnvörpuveiðum.
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Frá Jóni Jenssyni.

1.

Við 2. tillögu: í stað orðanna »eða haft nokkurs háttar verzlunarmök við hann*
komi: »er pað var við veiðar í landhelgi*.
2. Við 8Ömu tillögu: í stað »100—1000 kr.» komi: 50—1000 kr.«.

Nd.
477. Bi-eytingartillaga
við breytingartillögu á þingskj. 475.
Frá Einari Jónssyni.
Eftir orðin: »40 ár frá stofnun hans« komi þessi orð:
»eða síðar«.

Nd.
478. Nefndarálit
uro tillögu til þingsályktunar um strandferðir.
Nefndin í máli þessu hefir tekið til íhugunar tillögu til þingsályktunar
um strandferðir á þgskj. 308 ásamt viðauka- og breytingartillögum við hana og
lætur uppi álit sitt um málið á þessa leið.
Nefndin verður þá fyrst að láta í ljósi, að hið sameinaða gufuskipafélag
hefir alls eigi fullnægt þeim skilyrðum, sem sett voru í fjárlögunum 1898—99
12. gr. C. fyrir fjárveitingu til gufuskipaferða. Eitt af skilyrðunum var, að viðkomustaðir strandbátanna væru þeir, er alþingi nánar tiltæki. I ályktun þingsins 1897. eins og hún var samþykt í Ed., var viðkomustöðum skipt f 3 flokka.
Á staði þá, er nefndir voru í fyrsta flokki, áttu bátarnir að koma helzt i hverri
ferð; á þá staði, er nefndir voru í öðrum flokki, áttu bátarnir að koma svo oft,
scm því yrði við komið, en þó eigi sjaldnar en i tveimur ferðum fram og aftur;
á staðina í þriðja flokki áttu bátarnir því að eins að koma, að beiðni um það
kæmi til landsstjórnarinnar frá hlutaðeigandi héraðsbúum með meðmælum sýsluraanns. Þessum ákvæðum heflr gufuskipaélagið eigi fylgt; þannig eru þessir
viðkomustaðir: Blönduós, Vík, Þórshöfn, Raufarhöfn og Kópasker, sem eru í
fyrsta flokki, ekki settir þannig i ferðaáætlun, heldur er Blönduós slept i siðustu
ferð, og hinum höfnunum tvisvar, nema Vík, sem er slept 4 sinnum. Af þeim
viðkomustöðum, sem nefndir eru í öðrum flokki, er Papós gjörsamlega slept á
ferðaáætlun, og af þeim viðkomustöðum, sem nefndir eru í þriðja flokki, og sem
bátarnir áttu að koma á, ef héraðsbúar færu þess á leit, þá er það vfst, að
gufuskipafélagið heflr alls eigi sint þvf, þótt slíkar beiðnir hafl komið fram á
löglegan hátt, og má i því skyni nefna Lagarfijótsós, sem tvivegis heflr verið
farið fram á, að strandbáturinn kæmi við á. Þá heflr sérstaklega verið kært
yfir þvi, að strandferðabáturinn austur um land færi fram hjá Hornafirði að ástæðulausu, og hefir þm. A.-Sk. i aðaltillögunni i máli þessu fariö þess á
leit, að alþingi skoraði á stjórnina, að sjá svo um, að báturinn færi eigi fram
hjá Hornafirði i þeim ferðum, er hann er tiltekinn sem viðkomustaður, og komi
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þar að rainsta kosti þrisvar á sumri báðar leiðir, en eftir áætlun á báturinn að
koma þar við i hverri ferð.
Þá verður nefndin enn að taka það fram, að það var meining alþingis
1897, að bátarnir mættust altaf á Akureyri, en það er siður en svo, að slíku
hafi verið framfylgt. Bátarnir hafa að eins mæzt þar i þreraur fyrstu ferðunum; að nokkuru leyti stafar þetta af því, að viðkomustaðir eru fleiri á leiðinni
vestur um land en austur um land, en til þess að sá báturinn, sem fer austur
um land, þurfi eigi altaf aö bíða eftir hinum á Akureyri, svo að samband geti
átt sér stað milli Vesturlands og Austurlands, og ferðirnar þannig komi
að fullum notum, þá vill nefndin taka það fram, að það er hreinn óþarfi, að
bátarnir standi eins lengi við i Reykjavik og á Akureyri, 3 tii 6 daga, eins og
þeir nú gera. Nú hafa komið fram ýmsar uppástungur um það, að fjölga viðkomustöðum bátanna, eða fjölga ferðum á einstakar hafnir, sera þegar standa
á ferðaáætlun. Nefndin verður nú að visu að viðurkenna, að suraar af þessum
áskorunum séu á fullura rökum bygðar, og þvi ættu að takast til greina, en
hins vegar sér nefndin sér ekki fært, að taka nýa viðkomustaði upp, nema þá
um leið afnema þá staði, sem reynslan heflr sýnt umliðin tvö ár, ad gjarnan
mættu falla i burtu eða að minsta kosti fækka viðkomunura á þá, en það þykir
þó nefndinni varhugavert, að hlutaðeigandi héruðum fornspurðum, enda þyrfti
þá, ef vel ætti að fara, að semja nýa ferðaáætlun, en til þess hefir nefndin
hvorki nein tök né tíma. Nefndin leggur þvf til, að hinum framkomnu tillögum
verði visað til landsstjórnar til hinnar hyggilegustu raeðferðar, með rökstuddri
dagskrá, er nefndin mun koma fram með. Ennfremur leggur nefndin til, að
samþykt verði svo hljóðandi
Tillaga
til þingsályktunar um ferðir strandbátanna.
Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina, að leiia álits allra
sýslunefnda um það, á hvaða staði brýnust þörf sé að strandbátarnir komi, hve
oft á ári, ogáhvaða tima árs, og hlutast til um, að við samningu ferðaáætlunar
fyrir 1901 verði tekið það tillit til hinna framkomnu óska, sem frekast er unt,
án þess þó að strandferðum sé fækkað frá þvf, sem nú er.
Neðri deild alþingis 18. ágúst 1899.
Jens Pálsson,
Kl. Jónsson,
Skúli Thoroddsen.
tormaður.
skrifari og frsm.
Valtýr Guðmundsson.
Eínar Jónsson.

Sþ.

479.

Skýrsla uni háskólasjóðinn við árslok 1898.

Tekjur:
1. Samskot sbr. lista nr. 1
....................................................
1770,08
að frádregnum ófáaniegum 2lofuðum tillögum (J. J. ogKl. J.) 50,00
tillag G. Scheving sem er tilfært Nr. 2
10,00 60,00 1710,08
Vextir greiddir af dr. Jóni Þorkelssyni................................................. 1,10
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Samskot sbr. lista nr. 2...................................
frádregin ófáanleg tillög..........................................
3. Samskot sbr. lista nr. 3........................................
G. Scheving..........................................................
4. Louis Zöllner, Newcastle........................................
Asgeir Blöndal.....................................................
....
5. Gjöf frá norskum manni, orgel
Vextir
af
innstæðu
í
sparisjóð
Landsb.
til 31. des. 1898
6.
2.

Gjöld:
1. Prentunarkostnaður til lektors Þórh. Bjarnarsonar
2. Þýðing o. fl. til dr. Jóns Þorkelssonar .
3. Prentuð útlend boðsbréf konsúl Jón Vídalin
4. Auglýsingar i Þjóðólfi um samskot 1895
----—
—
—
1896
------tvær, um sölu á Orgeli
5. Fragt af orgeli uppskipan og heimflutningi
6. Ómök, bréfaskriftir, frimerki o. fl. 5 ár .
7. Lagt i sparisjóð Landsbankans ....
og vextir til 31. des. 1898
....
8. Eftirstöðvar óborgaðar af Orgelsverði

.

663,00
360,00 303,00
131,50
20,00 151,50
500,00
20,00 520.00
260,00
402,02
kr. 3347,70
22,65
40,00
10,00

.
.
.

*

10,51
6,20
4,00

20,71
45,00
5,00 143,36
2767,40
402,02 3.169,42
34,92
kr. 3347,70

Auk ofannefndra 3204 kr. 34 a. hefir Kvennfélagið í Reykjavík safnað
1778 kr. 29 a., sem að viðbættum vöxtum til 31. des. 1898 246 kr. 85 a. er nú
samtals 2025 kr. 14 a. Þessi upphæð er geymd með sérstakri bók 1 sparisjóði
Landsbankans. Þannig er háskólasjóðurinn við næstliðiu árslok samtals 5229
krónur 48 aurar.
Reykjavik 20. janúar 1899.
Tryggvi Gunnar8son.
Við undirskrifaðir höfum yfirfarið þennan reikning og höfum ekkert við
bann að athuga annað en það, að skilríki vantar frá kaupanda organsins bæði
um kaupverð þess og eftirstöðvar af andvirði þess.
Hannes Þorsteinsson.
Jón Þorkelsson.

Nd.
480. Tillaga
tii þingsályktuuar um prentun næstu þingtiðinda.
Frá Einari Jónssyni og Kl. Jónssyni.
Neðri deild alþingis felur landshöfðingjanum, að gjöra samninga milli
þinga um prentun næstu þingtiðinda, i sararáði við deildarforsetana 1899.
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Nd.
481. Frumvarp
til laga um brot á veiðirétti í ám og vötnum (eins og það var samp. við 3. umr. í ed.)
1. gr. Hvar þess er maður veiðir óheimilt í annars manns veiðivatni, skalhann
sekur um 5—iOO krónur og bæti veiðieiganda auk pess skaða allan; telst par með andvirði hinnar óheimilu veiði, ef nokkur er. Nú hittist maður með veiðarfæri við annars
manns veiðivatn fyrir utan venjnlega vegi, og getur eigi sannað, að hann hafí haft neitt
lögmætt erindi þar, og skal hann pá sæta hinum sömu sektum, sem hann hefði verið
staðinn að ólöglegri veiði. Sektirnar renna f landssjóð.
2. gr. Brot gegn lögum þessum sæta meðferð sem einkalögreglumál og má kæra
pau hvort er fyrir lögreglurétti pess staðar, par er brotið er framið, eðaá heimilis
þingi pess, er brotið hefir. Sókn á eigandi veiðivatns, eða sá, er veiðirétt hefir.

Nd.
482. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þingskjali 457.
Frá Ólafi Briem.
Við 1. tölulið: Fyrir »10—30 ára« komi: »alt að 99 ára«.
— 1.----- Fyrir »50—200 kr.« komí: »að minsta kosti 50 kr.«

Nd.
483 Breytingar- og viðaukatillaga
við tillögu til þingsályktunar á þiugskjali 462.
Frá Jens Pálssyni.
1. Inn í tillöguna bætist á eftir Papós: »svo og Salthólmavík við Gilsfjörð«.
2. Inn ( fyrirsögn tillögunnar bætist á eftir Papós: »og Salthólmavfk við Gilstjörð*.

Nd.
484. Breytingartillaga
við breytingartillögur á þingskjali 454.
Frá Þórði Thoroddsen.
Við 2. lið. Eftir orðin »verzlunarmök við hann« komi: er hann var við veiðar
í landhelgi.
Nd.
485. Frumvarp
til laga um heimild til að stofna hlutafélagsbanka á Islandi (eins og það var
samþykt við 2. umr. í nd.).
Til frekari umbóta á fyrirkomulaginu um peningamál íslands, sem lög
18. sept. 1885 miða að, og til þess enn fremur að greiða fyrir og efla framfarir
i verzlun, fiskiveiðum, iðnaði og búnaði landsins, er ráðaneytinu fyrir Island heimilað að veita blutafélagi, sem þeir hæstaréttarmálaflutningsraaður Ludvig Arntzen,
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R. af D., og stórkaupmaður Alexander Warburg, báðir í Kaupmannahöfn, standa
fyrir, og sem myndað ertilþess að stofna hlutabanka, er nefnist »Islands banki«,
einkarétt um niutíu ára timabil til þess, að gefa út seðla, er greiðist handbafa
með gullmynt þegar krafist er — með þeim nánari skilyrðum, sem hér segir:
1. íslendingar, hvort sem eru einstakir menn, sjóðir eða stofnanir,
skulu látnir sitja fyrir að skrifa sig fyrir hlutum í bankanum, annaðhvort raeð þvi
að borga hlutaupphæðina i peningum með ákvæðisverði, eða með því, að gefa út
skuidabréf fyrir hinni sömu upphæð með 1. veðrétti f tasteignum á íslandi, er þó
nemi ekki meira en 2O°/o af virðingarverði fasteignanna. Af skuldabréfum þessum greiða8t 4°/o í ársvexti, og skal greiðsla á þeim vöxtum trygð bankanum af
landssjóði. Skuldabréfin mega að eins nema heilum hundruðum. Utgefendur þeirra
og seinni eigendur fasteigna þeirra, sem ræða er um, mega, eftir vild, hvenær
sem þeir vilja borga lánið með peningum með sex mánaða uppsögn í 11. júní
og 11. desember-gjalddaga.
Þá er skuidabréf er borgað, getur sá, er í hlut á,
krafist kvittunar eða yfirfærslu til sfn.
Landssjóður íslands hefir rétt til að skrifa sig fyrir hlutum i bankauum, er nemi alt að 2 raillíónum kr.
2. Hlutafé bankans skal fyrst um sinn eigi nema meiru en 5 milliónum króna. Stofnendur bankans skulu skyldir að útvega með ákvæðisverði þá
hlutaupphæð, er Islendingar hafa ekki skrifað sig fyrir samkvæmt 1. gr., þó
svo, að sú upphæð ekki nemi meiru en */s af öllu hlutafénu.
3. Bankanum skai heimilt að gefa út bankaskuldabréf, er nemi jafnmikilli upphæð og veðskuldabréf þau, er hann fær gegn hlutabréfum samkv. 1.
gr., og skulu þá veðskuldabréfin vera trygging bankaskuldabréfanna. Nú eru
skuldabréf þau, sem 1. gr. ræðir um, innleyst, og skal þá jafnmikil upphæð af
þessum bankaskuldabréfum einnig leyst inn, að undangengnu hlutkesti, með
peningum ettir ákvæðisverði.
4. íslandsbanka skal heimilt, eptir því sem viðskiftaþörfin krefur, að
gefa út seðla, er greiðist handhafa með gullmynt, þegar krafist er, gegn því
að bankinn
1) hafi i vörzlum sinum raáimforða, er nemi því verði, er seðlar bankans,
þeir sem úti eru, samtals fara yfir þá hlutaupphæð sem innborguð er að fullu
og skal málmforðinn aldrei nema minna verði en 3/» af því fje, sem téð seðlaupphæð nemur.
2) hafi vissa og auðselda eign til tryggingar þeim hluta seðlafúlgunnar, sem
ekki er trygður með málmforðanum, þannig að verð eignarinnar í hlutfalli við
seðla sé 150 kr. fyrir hverjar 100 kr. í seðlum.
5. Til raálmforða má teljast:
a, lögleg gjaldgeng mynt eptir þvi verði, sem myntin til segir;
b, ómyntað gull og erlend gullmynt, sem nemi 2480 kr. fyrir hvert kilogram
af skiru gulli;
c, kröfur, er gjaldist þegar heimtað er, hjá þjóðbankanura i Kaupmannahöfn,
Noregsbanka og Englandsbanka (eða Skotlands), gegn þvi, að kröfur þær, er
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nefudir bankar hafa með sama skilorði gegn íslandsbanka, sjeu dregnar frá
verði málmforðans.
d, seðlar gefnir út af
Þjóðbankanum i Kaupmannahöfn,
Noregs banka,
Rikisbanka Svia,
Englands banka,
Skotlands banka,
Frakklands banka,
og hinum þýzka ríkisbanka.
6. Sá hluti rnálmtorðans, sem er fyrir hendi í bankanum i löglegri gjaldgengri mynt, skal jafnan nema minst >/* af seðlaupphæð þeirri, sem úti er. 0slegið gull, sem íslands banki kynni að hafa afhent til myntunar hinni konunglegu peningasmiðju í Kaupmannahöfn, má telja til myntforða bankans.
7. Til þeirrar eignar, sera tryggja skal seðlaupphæð þá, er málmforðinn
nægir ekki til, teljast einkum:
Skuldabréf gefln út fyrir lánum gegn handveði.
Víxlar, hvort heldur þeir skulu greiöast innanlands eða erlendis.
Kröfur á hendur útlendura viðskiftamönnum, er gjaldast skulu þegar
heimtað er.
Opinber verðbréf eptir gangverði og veðskuldabréf gefin út fyrir lánum
út á fasteignir, þó þannig að hin síðastnefndu verðbréf nemi ekki meiru en 1
miljón króna.
8. íslands banki skal vera nú og framvegis sú einasta stofnun á Islandi,
sem rétt hefir til að gefa út gjaldmiðil, er komið geti í stað myntaðra peninga,
og ákveðst það til tryggingar Islands banka og handhöfum seðla bans, að ekki
skuli, svo lengi sem lög þessi eru í gildi, gefa út eða leyfa að gefa út nokkurn
slikan gjaldmiðil; en þar á móti skulu seðlar íslands banka vera þeir einustu,
sem þannig geti gilt manna á milli, og sem tekið skuli á móti í alla opinbera
sjóði, en þar skulu seðlarnir takast gildir sem lögleg borgun til jafns með
reiðu gulli.
9. Vegna réttar þess, er bankinn nýtur til seðlaútgáfu, skal hann háður eftirliti stjórnarinnar samkvæmt nánari ákvörðunum f reglugjörð bankans,
sem staðfest skal af ráðaneytinu. Ráðaneytið samþykkir, í hverju formi seðlarnir skuli gefnir út, og hverju upphæð hvers einstaks má nema.
10. Hver sem býr til eftirmynd seðla, sem útgefnir eru af Islands banka eða
falsar þá, skal sæta sömu hegning sem hin almennu hegningarlög 25. júni 1869,
266. gr., ákveða fyrir að búa til eftirmynd af eða falsa danska mynt eða seðla
þjóðbankans. Glæpurinn er fullkomnaður undir eins og búið er að búa til eða
falsa seðilinn þó ekki sé búið að láta hann úti.
11. íslandsbanki tekur að sér útborgun á skuldum landsbankans og
innköllun á útistandandi eignura hans; hann leysir og inn seðla þá, sem landsbankinn á úti. Landssjóður ábyrgist vanhöld öll við innköllun þessa og útborgun,
enda renni varasjóður landsbankans og aðrar skuldlausar eigur í landssjóð.
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12. Seðlar þeir, sem útgefnir eru af stjórninni fyrir hönd landssjóðs,
mega aldrei aukast fram yfir það, sera nú er, en skulu innkallast og innleysast
í síðasta lagi 3 árum eftir aö íslands banki hefir tekið til starfa.
Alla seðla, sem þannig eru kallaðir inn, lætur bankinn, undir hæfilegri
tilsjón, ónýta opinberlega með því að brenna þá, og í hvert skifti sem seðlar
bafa þannig verið brendir, tilkyunist almenningi, hve mikil upphæð hafi verið
ónýtt.
13. Ef veðdeild verður sett á stofn í sambandi við landsbankann, skal
Islandsbanki skyldur að taka hana að sér með öllum hinum sömu skyldum og
réttindum, er landsbankanum kunna að verða fengin i hendur.
14. Þegar varasjóður Islandsbanka er orðin 1 miljón króna, eða þegar
20 ár eru liðin frá stofnun bankans, rennur upphæð sú, er samkvæmt reglugjörð
bankans árlega er ákveðin varasjóði, óskert í landssjóð.
Nú minkar varasjóður fyrir einhver óhöpp, eða hefir ekki náð 1 miljón
króna 20 árum eftir að bankinn var stofnaður, og greiðist landssjóði þá að eins
helmingur hins ákveðna varasjóðsgjalds, en hinn helmingurinn legst við varasjóð, þar til hann hefir náð nefndri upphæð.
15. Þar eð bankasjóðurinn, sem eingöngu er ætlaður til að tryggja útgefha
seðla hans, skuldbindingar og aðrar kvaðir, er fé, sem ekki raá verja til annars,
þá skal a 1 d r e i iþyngja honum með neinum opinberum gjöldum, hverju nafni
sem nefnast.
16. Mynt sú, sem gjaldgeng er í Danmörk á hverjum tlma sem er,
skal vera sú, er bankinn notar til viðskifta og i bókfærslu sinni.
17. Heimilt skal bankanum, að nota óstimplaðan pappir til seðla sinna,
bóka, ávisana og alls konar skuldbindinga, sem útgefast af bankanum og i nafni
hans.
Einnig skulu skuldbindingar þær, sem 1. gr. ræðir um og bankaskuldabréf
þau, sem nefnd eru i 3. gr., mega yfirfærast manna i milli, án þess að stimplaður pappir sé notaður. Enn fremur mega og þær skuldbindingar, sem veita
bankanum handveðsrétt, gefast út á óstimpluðum pappir.
18. Bankinn skal sem handveðshafandi hafa rétt til þess, ef ekki er
öðru vísi um samið, að selja veðið við opinbert uppboð, þá er hann hefir gjört
þeim, er veðið hefir sett,aðvart um það með vottum með 20 daga fyrirvara, eða
þá, ef veðsetjandi þekkist ekki eða ef ókunnugt er um heimili hans, eftir að hafa
innkallað hlutaðeigandi
með 30 daga fyrirvara til þess að leysa út veðið, með
opinberri auglýsing í blöðum þeim, sem ætluð eru til að flytja aðrar lögbirtingar.
19. Bankinn skal hafa aðalskrifstofu sina og varnarþing i Reykjavík og
útibú i hinum stærri kauptúnum íslands, einkum á Seyðisfirði, Akureyri og ísafirði.
20. í fulltrúaráði bankans skulu sitja 11 menn, og kýs alþingi 5 þeirra,
en hluthafar aðra 5. Ráðgjafi íslands er sjálfkjörinn formaður bankaráðsins,
en landshöfðingi varamaður, og gengur hann að öllu leyti i ráðgjafans stað,
þegar hann er eigi sjálíur við staddur.
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Aðalfundir bankaráðsins skulu haldnir í Reykjavik. Þó getur bankaráðið
ákveðið, að halda skuli aðalfund annarsstaðar, þegar þvi þykir nauðsyn til
bera.
Nú er landssióður hluthafi í bankanum, og kýs alþingi þá á þingi hverju
2 menn til tveggja ára, er mæta skulu á aðalfundi fyrir landssjóðs hönd, og
hafa þeir hvor um sig á fundinum jafnt afl atkvæða.
21. Nú vill landssjóður íslands innleysa öll hlutabréf bankans, þegar
liðin eru 40 ár frá stofnun hans eða siðar, og gefur þá landshöfðingi út auglýsingu um það með 12 raánaða fyrirvara; eru hluthafar þá skyldir að seljalandssjóði hlutabréfin á þeim fresti, er tiltekinn er, fyrir gangverð þeirra þann dag,
er auglýsing landshöfðinja er gefin út, að viðbættum 5°/o vöxtum p. a. af gangverðinu frá auglýsiDgardegi til innlausnardags.
Hlutabréf, er eigi koma fram til innlausnar á hinum ákveðna fresti,
skulu ógild.
22. Svo fTamarlega sem skyldum, þeim sem að framan eru greindar,
ekki verður fullnægt af nefndum stofnendum innan 12 mánaða frá þvi, er lög
þessi öðlast gildi, er ráðaneytinu fyrir Island heimilt að fela stofnun bankans
öðru félagi, sem kynni að vera fært um að fullnægja hinum ákveðnu skilyrðum.

Nd.
486. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þingskj. 454.
Frá Guðl. Guðmundssyni, Ólafi Briem, Kl. Jónssyni, Þórði Thoroddsen,
Þórði Guðmundssyni, Halldórí Daníelssyni.
Greinin orðist:
Hérlendur maður, er leiðbeinir útlendum eða innlendum botnverpingi við
veiðar i landbelgi, visar á mið eða liðsinnir honum á annan hátt við slikar
veiðar eða hjálpar honum til að komast undan hegning fyrir brot á lögum um
botnvörpuveiðar 1 landhelgi, skal sæta sektum, ekki minni en 50 kr. Sömu
hegning skal hver sá maður hérlendur sæta, er innan landhelgi hefir nokkur
verzlunarmök við útlenda botnverpinga eða dvelur að nauðsynjalausu á skipura
þeirra.
Sektir eftir lögura þessum renna í sjóð þess hrepps, er hinn brotlegi er
heirailisfastur i.

Nd.
487. Framhaldsnefndarálit
i málinu: frumvarp til laga um breyting á botnvörpulögunum.
Nefndin hefir athugað og íhugað mál þetta og breytingartillögur þær,
sem komið hafa fram við það í deildinni, og hefir hún komist að þeirri niðurstöðu, að ýmsra orsaka vegna sé ekki ráðlegt að leggja hegningu við, þótt lands-
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menn hafi mök við botnverpinga utan landbelgi, og fyrir því vill nefndin ráða
deildinni til að samþykkja breytingartillögu þá, sem fram hefir komið á þingskjali 486.
Enn fremur leggur nefndin til, að samþykt sé sú tillaga á þingskjali 454,
að 1. gr. frv. sé feld, þar sem talsverður ágreiningur hefir orðið um, hvort sú
lagasetning væri réttmæt, og vonar nefndin þá, að málið fái greiðarí framgang.
Leiðir eðlilega af þessari tillögu nefndarinnar, að fyrirsögn trv. verði samkv.
þvi, sem lagt er til á sama þingskjali.
Neðri deild alþingis 18. ágúst 1899.
Olafur Briem,
Þórður Thoroddsen,
Pétur Jónsson,
formaður.
skrifari og framsögumaöur.
Ouðlaugur Guðmundsson.
Eg get eigi verið hinum háttvirtu samnefndarrnönnum minúm samdóma
um það, að það sé á nokkurn hátt varhugavert, að banna það og leggja hegningu við þvi, að landsmenn hafi mök við botnverpinga utan landhelgi, og legg
þvi til, að breytingartillaga hæstv. landshöfðingja á þingskjali 488 verði samþykt,
en get þá felt mig við breytingartill. á þingskj. 486.
Jón Þórarin8son.

Nd.
488. Breytingartillaga
við breytingartillögu (þingskjal 486) við breytingartillögu (þingskjal 454) við frv.
til laga um breyting á lögum nr. 8, 6. april 1898 um bann gegn botnvörpuveiöum.
Frá landshöfðingja.
Fyrir orðin: »innan landhelgi< komi: »utan löggiltra hatna«.
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Ed.
489. Frumvarp
til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt vlS 2. umr. í efri deild.).
1. kafli.
1. grÁ árunum 1900 og 1901 telst svo til, að tekjur Islands verði 1,399,900 kr., og er
það afrakstur at' tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.
2. gr.
Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldura eru tekjurnar taldar 1,126,000 kr.
1. Skattur á ábúð og afnotum jarða, og á lausafé:
a) á ábúð og ofnotum jarða ....................................
b) á lausafé....................................................................
2. búsaskattur.....................................................................
3. tekjuskattui....................................................................
4. aukatekjur.......................................................................
5. erfðafjárskattur.............................................................
6. vitagjald ....................................................
..........
7. gjöld fyrir leyfisbréf....................................................
Fyrir konunglega staðfesting á kaupmála milli
bjóna greiðist ekkert gjald.
8. útflutningsgjald af fiski og lýsi m. m., að frádregnum 2°/0 í innheimtulaun....................................
9. aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frádregnum 2°/0 í innheimtulaun ............................................
10. aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2°/0 í
innheimtulaun ............................................................
11. aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum
2°/0 í innheimtulaun....................................................
12. tekjur af póstferðum....................................................
13. óvissar tekjur .............................................................
samtals...

1

1900
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

1901
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

alls
kr.
34,000
50,000
12,000
27,000
60,000
4,000
18,000
4,000

46,000

46,000

92,000

125,000

125,000

250,000

70,000

70,000

140,000

180,000
35,000
2,500
563,000

180,000
35,000
2,500
563,000

360,000
70.00G
5,000
1,126,000

3- gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 50,200 kr.:
1900
Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 32,000 kr.
kr.
að frádregnum umboðslaunum,
prestmötu o. fl., alls............................. .
9,000 —
23,000

1901
kr.

all8
kr.

23,000

46,000

100
2,000
25,100

200
4,000
50,200

Heimilt er stjórninni, án þess að hækka þurfi jarðarafgjöldin, að verja alt að helmingi afgjalda í
hverju umboði um sig til þess að láta gera umbætur og breytingar á leiguhúsum þjóðjarða.
Styrkurinn til húsabóta sé bundin því skilyrði, að
leiguliðinn leggi fram í minsta lagi x/t kostnaðarins.
2. Tekjur af kirkjum .....................................................
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli
samtals...

100
2,000
25,100
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4. gr.
Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 94,000 kr.

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðsins ........................
Uppf lán verður borgað:
á árinu 1900 38,673 kr. 66 a.
- — 1901 39,058 — 37 77,732 kr. 03 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans...............
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

42,000

42,000

alls
kr.
84,000

5,000
47,000

5,000
47,000

10,000
94,000

5. gr.
Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:
1900
kr.
1. Það, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt lögum 27. febr. 1880 .........................................................
2. Endurgjald skyndilána til embættismanna...............
3. Endurborganir á öðmm fyrirframgreiðslum ...........
samtals...

2,000
600
2,000
4,600

1901
kr.
2,000
600
2,000
4,600

alls
kr.
4,000
1,200
4,000
9,200

6. gr.
Tillag úr ríkissjóðnurn verður talið 120,500 kr.

Fast tillag.............................................................................
Aukatillag ... ........................................................................
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

60,000
500
60,500

60,000

»
60,000

alls
kr.
120,000
500
120,500

2. kafli.
Útgjöld.
7. gr.
Á árunum 1900 og 1901 veitast til útgjalda 1,491,112 kr. 75 a. samkvæmt þeim
gjaldagreinum, sem nákvæmar er skýrt frá í 8.—16. gr.
8- gr.
Gjöld til hinnar æðstu stjómar innanlands og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi eru talin fyrir árið 1900: 12,400 kr., og árið 1901: 14,400 kr., samtals: 26,800 kr.
9. gr.
Til kostnaðar við alþingi veitast 38,000 kr.
inganna 1,600 kr., alls 39,600 kr.

Til kostnaðar við yfirskoðun landsreikn-

10- grTil útgjalda við umboðsstjómina, gjaldheimtur og reikningsmál, svo og við dómgæzlgna og lögreglustjómina o. fl. veitast 344,486 kr. 67 a,
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A.
Unjboðsstjóru, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. laun embættismanna.................................................
endurgjald fyrir skrifstofukostnað o. fl.................
hin umboðslega endurskoðun:
a. laun endurskoðanda............................ 2,500 kr.
b. viðbót fyrir hinn núverandi endurskoðanda...............................................
500 —
c. skrifstofukostnaður.............................. 300 —
d. handa föstum aðstoðarmanni, er landshöfðiugi skipar.................................... 1,000 —

1900.
kr.
18,066 67
4,200

4.300

1901.
kr.
18,100
4,200

4,300

26,566 67

26,600

68,100
8,000
1,400

68,100
8,000
1,400

5,400

4,100

82,900

81,«00

alls.
kr. a.
36,166 67
8,400

8,600
53,166 67

B.
Dómgæzla og lögreglustjóru:

1. laun:
a. til dómara og sýslumanna....................................
b. til hreppstjóra........................... ..............................
2. ritfé handa bæarfógetanum í Reykjavík.................
3. til hegningarhússins og fangelsanna:
laun umsjónarmanns1900.
1901.
ins................................
1,000 kr.
1,000 kr.
viðbót við laun núverandi umsjónarmanns
200 —
200 —
þóknun handa dómkirkjuprestiuum.........
100 —
100 —
þóknun handa lækni..
60 —
60 —
viðurværi handa föng1,225 —
um, 42 a. á dag........
1,225 —
3 skamtar af miðdegismat handa fangaverði
230 —
21 e..............................
230 —
þvottur.........................
30 —
30 —
til eldiviðar og ljósa...
520 —
520 —
útgjöld við húsið sjálft
400 —
og áhöld......................
400 —
til þess að útvega verk500 —.
500 —
efni ...............................
150 150 —
ýmisleg útgjöld..........
arður af verkum talinn
kostnaður við viðhald
fangelsanna.................

4,415 kr.
615 —

4,415 kr.
615 —

3,800 kr.

3,800 —

1,600 —

300 —
Flyt...

. 63,16 »67
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Fluttar...

M7
1900.

1901.

kr.
82,900

kr.
81,600

5,250

5,250

88,150

86,850

alls.
kr.
a.
53,166 67

Önnur útgjöld:
a. þóknun handa tveimur settum málaflutningsmönnum við yfirréttinn................... 1,600 kr.
b. laun sendiboSans við yfirréttinn ...
50 —
c. til eldiviðar í yfirréttarstofunum ........ 50 ■—
d. til viðhalds á yfirréttarstofunum o. fl.
50 —
e. kostnaður við sakamál og lögreglumál 3,000 —
f. koatnaður við gjafsóknarmál ............
300 —
g. til að gefa út dómasafn, alt að 15 kr.
fyrir hverja örk....................................
150 —
h. útgjöld við sáttamál............................
50 —

175,000
C.

Ýmisleg útgjöld:
til þess að gefa út stjórnartíðindi og landshagsskýrslur:
a. þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. 450 kr.
b. til pappírs og prentuuar B-deildar
stjórnartíðindanna (30 arkir) og landshagsskýrslna (30 arkir), 43 kr. örkin 2,580 —
c. til kostnaðar við seuding með póstum 450 —
d. þóknun fyrir að semja landshagsskýrslur með prófarkalestri, alt að
40 kr. fyrir örkina........................... 1,200 —
endurgjald handa embættismönnum fyrir burðarareyri undir embættisbréf
brunabóta- og sótaragjald fyrir • opinberar byggingar............................................
styrkur til eflingar búnaði:
a. til búnaðarskóla:
.......... 2,500 kr.
1. til skólans í Ólafsdal ...
.......... 2,500 —
2. til skólans á Hólum ...
.......... 2,500 —
3. til skólans á Eiðum ...
.......... 2,500 —
4. til skólans á Hvanneyri
b. til búnaðarfélaga........................
c. til búnaðarfólags Islands

...
...

4,680

4,680

2,500

2,500

900

900

34,000

34,000

42,080

42,080

10,000 kr.
18,000 —
6,000 —
Flyt...

228,166 67
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1900.

1901.

alls.

kr.
42,080
2,000

kr.
42,080
2,000

kr.
a.
228,166 «7

6. Styrkur til útgáfu búnaðarrits 20 kr. fyrir örkina

240

240

7. a. Laun handa tveim dýralæknum..........................

2,400

2,400

b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í
Reykjavík .............................................................

400

400

8. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu.................................

300

300

47,420

47,420

Fluttar...
5. til kenslu í mjólkurmeðferð.......................................
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands með því
skilyrði, að félagið útvegi mann frá Danmörku,
er hafi fullkomna kunnáttu og góða æfingu í
mjólkurmeðferð samkvæmt því, sem gerist á góðum
mjólkursamlagsbúum í Danmörku.
Maður þessi
sé ráðinn til 2 eða 4 ára, til þess að kenna á góðu
mjólkurbúi í landinu, helzt á Hvanneyrarskóla,
tilbúning osta og smjörs með þeim áhöldum og
aðferðum, sem hægt er að koma við á hinum
stærri sveitahúum hér á landi, og fari kenslan
fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.

9. Til vita:
a. til umsjónarmanns við vitana við Faxaflóa..........................................................

kr.
300

b. til eftirlitsferða ....................................

100

c. til
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vitans á Reykjanesi:

til launa vitamannsins........ ..1,200
fyrir olíu......................... ... 200
fyrir lampakveiki o. fl. ... ... 150
fyrir steinkol................... ... 160
flutningskostnaður.......... ... 250
til viðhalds á húsum og áhöldum............................ ... 300
7. eftirgjald eftir lóðina ... ... 30
8. til að hyggja geymsluhús fyrir
olíu og fl. 1900...................
300

d. til vita á Skagatá:
1. til vitamanns

...

400

Flyt

400

2,590

2,990

228,166 67

þingskjal 489—

569

Fluttar 400
fyrir olíu
............................ 150
— lampakveiki 0. fl,
100
til viðhalds á húsi og áhöldum............................................ 200
steinkol ...........................
100
fl utni ngskostnaður..................
75
eftirgjald fyrir lóðina...........
10
til
1.
2.
3.
4.

vita við Gróttu:
til vitamanns..........................
fyrir olíu..................................
— lampakveiki 0. fl...........
til viðhalds á húsi og áhöldum............................................
5. steinkol....................................
6. flutningskostnaður.................

1900.

1901.

alls.

kr.
47,420

kr.
47,420

kr.
a.
228,166 67

8,390

6,090

55,810

53,510

400
125
100
160
60
40

til árlegra útgjalda við vita á Dalatanga við Seyðisfjörð...........................

500

þar af 300 kr. til að gæta vitans
og þeyta þokulúður, þegar þörf er á.
til tveggja vita við leiðina inn á
Hafnarfjörð, og má þá útvega tvo
spegla til þeirra í skiftum fyrir tvo
spegla, er áður voru notaðir í Reykjanesvitanum.
1.
2.
3.
4.
5.

til vitagerðarinnar 1900......... 2,000
til vitamanns, hvort árið........ 400
til að kaupa olíu.................... 175
til annarar neyzluvöru.......... 150
til viðhalds á húsum og áhöldum....................................
80
6. til flutningskostnaðar ..
...
50
2,855
styrkur til vörðuvitans á Gerðatanga
Styrkur til ljóskers á Skipaskaga ...
veitist með þvf skilyrði, að um tendrun
á ljóskerinu fari eftir augl/singu
landshöfðingja 31. maí 1894.

50
75

Flyt...

228,166 67
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Fluttar...
10. Til nýrra þrfhyrninga- og strandtoælinga á suðvesturhlið Reykjaness fyrir 1900 ............................
11. Til kostuftðar við eftirlitsferðir erahættismanna, að
því leyti sem hann gíeiðist úr landssjóði .............

1900.

1901.

alls.

kr.
55,810

kr.
53,510

kr.
a.
228,166 67

5,000
1,000

1,000
61,810

Samtals...

116,320
54,510
................... í 344,486 67

11. gr.
Til útgjalda við læknaskipunina veitast 197,260 kr. 08 a.

1. Laun.............................................................................
2. Styrkur til 16 aukalækna:
a. til læknis í Dalasýblu og Bæjathreppi í Strandasýslu;
b til lásknis á Seyðisfirði ásamt með Mjóafirði,
Loðmundarfirði og Borgarfirði;
c. til læknis á Skipaskaga á Ákranesi með 4
syðstu hreppum Borgarfjarðarsýslu;
d. til læknis í Dyrhólahreppi og Eystri- og VestriEyjafjallahreppum;
e. til læknis í Dýrafirði ásarat Önundarfirði,
Súgandafirði og Arnarfirði;
f. til læknis í Þingeyjarsýslu fyrir austan Jökulsá;
g. til læknis í Ólafsvík með vesturhluta Snæfellsnessýslu sunnanfjalls til Strausnfjarðarár;
h. til læknis milli Straumfjarðarár í Hnappadalssýslu og Langár á Mýrum;
i. til læknis í Eyjahreppi og Múla- og Gufudalshreppum i Barðastrandarsýslu;
j. til læknis í Breiðdals-, Berunðss- og Geithellnahrepþum í Suðurtoúlasýslu;
k. til lteknis í Grunnavíkur- og Sléttuhreppum í
ísafjtarðarsýslu;
l. til lteknis f Strandasýslu;
m. til læknis í Grýtubakka-, Háls- og Ljósavatnshrepipum;
n. til lteknis í Grímsness-, Biskupstungna-, Hrunamantoa-, Gnúpverja-, Skeiða- óg Þingvallahreppura í Árfteseýslu;
Flyt...

1900.

1901.

ftlls.

kr.
40,190

kr.
40,190

kt.
a.
80,380

i1
40,190

í

l
40,190

j

80,380

þingskjal 489—

Fluttar...
o. til læknis í Bólstaðarhlíðar-, Engihlíðar-, Vindhælis-, Torfalækjar- og Svfnavatnshreppum í
Húnavatnssýslu;
p. til læknis í Skriðdals-, V»lla- og Fljótsdalshreppum, Fellahreppi fyrir ofan Þorleifará og
Jökuldalshreppi fyrir ofan Gilsá; til hvers
þeirra 1,000 kr. hvort árið ................................
Styrkur til Guðm. læknis Hannessonar til að launa
aðstoðarlækni á Akureyri............................................
Fyrir 2 læknisferðir á ári til öræfinga...................
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að ferðir
þessar séu auglýstar hlutaðeigandi hreppsbúura
með uægilegum fyrirvara.
a. Styrkur til augnlæknis Bjarnar Ólafssonar í
Reykjavík með skyldu til að veita stúdentum
á læknaskólanum tilsogn í augnalækningum
svo og til að halda ókeypis »klinik« handa
fátækum mönnum, að minsta kosti einu sinni
á mánuði.................................................................
b. Styrkur til hins sama manns til lækningaferðar
kringum landið á helztu vjðkomustaði strandskipa, eftir reikuingi, hvort árið alt að 300 kr.
Styrkur til tannlæknis í Keykjavík með skyldu
til að veita stúdentum á læknaskólanum tilsögn í
tannlækningum, svo og til að halda ókeypis »klinik«
handa fátækum mönnum, að minsta kosti einu
sinni á mánuði ...........................................................
Ársútgjöld við holdsveikraspítalaun :
kr. a.
a. Laun til starfsmanna........................ 4,940
b. Viðurværi:
1. handa 60 sjúklingum, 38 a. á
dag....................... 8,322 kr.
2. handa 17 starfsmönnum...247 kr.
12 a. á ári........... 4,184 kr. 04 a.
------------------- 12,506.04
c.
d.
e.
f.
g.

571
1900.

1901.

alls.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
80,380

16,000

16,000

32,000

800
150

800
150

1,600
300

2,000

2,000

4,000

300

300

1,000

1,000

2,000

60,440

60,440

120,880

600

klæðnaður sjúklinga............................
600
meðöl og sáraumbúnaður................... 1,500
eldsneyti ............................................ 3,500
ljósmeti...............................................
570
viðhald á húsum................................ 1,200
Flyt 24,816.04

672

h.
i.
k.
l.
m.
n.
o.
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Fluttar... 24,816.04
húsbúnaður og áhöld.........................
600
þvottur og ræsting............................
600
greftrunarkostnaður............................
250
flutningskostnaður..............................
200
til að skemta sjúklingum.................
200
hestafóður............................................
300
/misleg gjöld........................................ 1,000

8. Útgjöld við bólusetningar ........................................
9. Onnur útgjöld:
a. styrkur til sjúkrahússins í Reykjavík 1,200 kr.
—
—
-----á Akureyri
400 —
b.
—
—
-----á
ísafirði
...
400 —
c.
—
—
----á
Seyðisfirði
400 —
d.
til
einnar
yfirsetukonu
í
Reykjavík
e.
24 —
fyrir hana sjálfa.............
f. til náms yfirsetukvenna
2,000 —
g- til verkfæra handa yfirsetukonum..... 400 —
h. gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúk1,000 —
dóma 31. jan. 1896 ......
10. Styrkur til að semja og gefa út nýa ljósmóðurfræði, alt að ... ........ ...................................................
11. Styrkur til útbúniugs og áhalda handa sjúkrahúsinu á Seyðisfirði 4000 kr. (fyrra árið).............
Til
sjúkrahúsbyggingar á Patreksfirði annað árið
12.
alt að..............................................................................
Veitist með því skilyrði, að helmingi hærri upphæð verði veitt til fyrirtækisins annarsstaðar frá.
Samtals.......

1900.

1901.

alls.

kr.
60,440

kr.
60,440

kr.
120,880

27,966 04

27,966 04

500

500

1,000

5,824

5,824

11,648

55,932 08

800

800

4,000

4,000

3,000

3,000

102,530 04

94,730 04 197,260 08

12. gr.
Til samgöngumála veitast 465,900 kr.
A.
Til útgjalda við póststjórnina:
1. Laun:
a. handa póstmeistaranum........................ 3,000 kr.
Auk þess hefir póstmeistarinn ókeypis
afnot af íbúðarherbergjum þeim, sem
eru í pósthúsinu.
b. 1. handa póstafgreiðslumönnum utan
Reykjavíkur .................................... 8,100 —
Flyt 11,100 kr.

1900.

1901.

kr.

kr.

alls.
~kT

578
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Fluttar... 11,100 kr.
2. handa tveira póstafgreiðslumönnum
í Reykjavík........................................ 2,500 —
c.
handa bréfhirðingarmönuum ....... 6,000 —
póstflutningur........................................................ ........
til póstvagnferða í viku hverri frá 15. júní til
1. okt. frá Reykjavík austur að Ægissíðu eða Odda
er flytji póst samkvæmt samningi við póststjórnina
og taki að öðru leyti til flutnings menn og vörur,
veitist alt að ........................................ ........................
Landshöfðingi samþykkir ferðaáætlun og flutuingsgjald með vögnunum.

1900.

1901.

alln.

kr.

kr.

kr.

19,600

19,600

40,000

40,000

600

600

7,000

5,600

önnur útgjöld:
1900. 1901.
a. endurgjald fyrir skrifstofukostn- kr.
kr.
að póstmeistarins............................. 2,000 2,000
b. til sama fyrir ábyrgð á mistalningu l°/M um ................................
c. fæðispeningar og ferðakostnaður
sama...................................................

200

200

200

200

d. fyrir prentun á
ymsu............. 1,000
e. til áhalda ........................................ 1,500

1,000
1,500

f. til brófaburðar í Reykjavík.......... 400
g. óvis8 gjöld........................................
200
h. til viðhalds húsi og áhöldura........ 1,500

400
200
100

til að útvega eldtrausta járnskápa handa
póstafgreiðslumönnum ................................................

500

samtals ..

67,700

65,800

Til vegabóta:
til verkfræðings til aðstoðar laudsstjórn og héraðsstjórnum við hinar stærri samgöngubætur:
a. laun ..................................................... 3,000
b. ferðakostnaður og fæðispeningar á
ferðum með strandbátum ...............
500
3,500

3,500

3,500

...Flyt

3,500

3,500

133,500

B.

133,500

5?4
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til verkfróðra aðstoöarmanna við hinar vandaminui
samgöugubætur alt að ............................................
til flutningabrauta.........................................................
til þjóðvega .................................................................

til fjallvega .................................................................
styrkur til Isafjarðarsyslu til að gjöra veg yfir
Breiðadalsheiði alt að .................................................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
að minsta kosti jafnmikla upphæð.
Styrkur til Borgarfjarðarsyslu til að gjöra veg frá
Skipaskaga að Blautós alt að........... ......................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
það, sem til vantar til að fullgjöra veginn, að
minsta kosti jafnraíkla upphæð.
Styrkur til Dalasýslu til brúargerðar á Laxá í
Laxárdal, þriðjungur kostnaðar, alt að...................
Styrkur til Kjósar- og Gullbringusýslu til framhalds
veginum frá Revkjavíkurlandi suður sýsluna alt
að....................................................................................
C.
Til gufuskipaferða, til hius sameiuaða gufuskipafélags, 3. og 4. ársborgun af 5 ára styrk, með þeim
skilyrðum, að félagið haldi uppi stöðugum gufuskipaferðum milli íslands á eina hlið og Danmerkur og Stóra-Bretlands á hina, og umhverfis Island,
samkvæmt ákvæðunum á fjárlögunum fvrirl898og
1899 ..................................................................................
Til gufubátaferða:
kr.
a. í Sunnlendingafjórðungi og á Faxaflóa
alt að ............................................................. 7,700
b. á ísafjarðardjúpi............................................ 2,500
Áætlun um ferðirnar undir staflið a. samþykkir landshöfðingi eftir að hafa fengið tillögur hlutaðeigandi bæjarstjórnar og sýslunefnda.
Af upphæðinni undir stafl. a má verja 200 kr. til sérstakra
gufubátsferða, sem séu að minsta kosti tvær
ferðir, milli Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hallgeirseyar og Holtsvara.
Styrkurinn undir staflið a og b greiðist með
því skilyrði, að gufubátarnir flytji póstsendiugar,
er vitja skal og skila á pósthúsum á viðkomustöðum án sérstaks endurgjalds.

Flyt...

1900.

1901.

alls.

kr.
3,500

kr.
3,500

kr.
133,500

1,500
20,000
50,000

1,500
20,000
50,000

1

5,000

5,000

2,500

2,400

1,700

10,000
96,600

80,000

50,000

50,000

10,200

10,200

60,200

60,200

176,600
310,100

310,100

5;8
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4. Styrkur til að bæta lendiug í Þorlákshöfn alt að----Veitist raeð því skilyrði, að sysluuefnd Arnessýalu verji að minsta kosti jafnmikilli upphæð til
fyrirtækisins, og að verkið verði að áliti verkfræðings vel af hendi leyst.

1900.

1901.

alls.

kr.
60,200

kr.
60,200

kr.
310,100

400

60,600

60,200

D.
Til ritsíraa milli íslauds og útlanda, fyrsta ársborgun
af 20 ára tillagi, alt að .................................................
Að því tilskildu, að sá, er leyfi fær til að leggja
ritsímann í sæ, veiti 300,000 kr. tillag til lagningar
á ritsíma yfir land milli þess staðar, er sæsíminu
kemur í land á íslandi og Reykjavíkur; má stjórnin ákveða, að sæsíminn sé lagður á laud á Austurlandi. Auk þess er stjórninni heimilt, ef til þess
kemur, að verja á fjárhagstímabilinú alt að 75,000
kr. til þess að undirbúa landsímalagniuguna og til
að útvega efni og áhöld til þess.

35,000

Samtals...

léUjðUU

35,000

465,900

13. gr.
Til kirkju- og ketislumála veitast 318,866 kr. » a.

A
í þarfir andlegu stéttariimar:
laun til biskupsins.........................................................
önnur útgjöld:
1. til prestakaHa sarakvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- gr............................................................................
2. til bráðabirgðar-uppbótar fátæknm brauðum ....
3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti........
4. bráðabirgðar-uppbót á Kvíabekkjar-prestakalli í
Eyafjárðar-prófastsdæmi..........................................
5. bráðabirgðar-uppbót á Meðallautdsþingum...........
6. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum.....
7. bráðabirgðar-uppbót til síra Þotsteins Benediktssonar í Bjarnanesi.....................................................
Flyt...

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

7,000

7,000

9,000
1,700
600

9,500
1,700
600

200
200

200
200

3,000

3,000

100
21,800

100
22,300

876
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8. til að endurreisa 2| fallin prestmötukúgildi á
Laugarbrekku í Nesþingum og sem uppbót til
NÍra Helga Árnasouar fyrir prestsmötumissi.......
gegu því, að jörðin Laugarbrekka með hjáleigum
Holti og Hóli verði afsöluð iandssjóði til eignar.
9. styrkur til síra Gísla Kjartanssonar fyrir flutning og byggiugu staðarhúsa á Felli í Mýrdal ...
10. endurgjald handa biskupi fyrir skrifstofukostnað

B.
Kenslumálefni:
I. Til prestaskólans:
a. laun..........................................................
b. önnur útgjöld:
1. húsaleigustyrkur handa
1900.
12 lærisveinum 1900 og
16 1901, 80 kr. handa
hverjum..........................
960 kr.
2. námsstyrkur..................
800 —
Styrkurinn til hvers
uemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaárið.
3. til tímakenslu..............
100 —
4. til bókakaupa...............
300 —
150 —
5. til eldiviðar og ljósa...
6; til umsjónar..................
100 —
200 —
7. ýmisleg útgjöld............
8. tilþessaðgefaútkenslubækur handa prestaskólanum, 25 kr. fyrirörkina, alt að.....................
250 —

1900.

1900.

alls.

kr.
21,800

kr.
22,300

kr.

400

600
1,000

1,000

23,800

23,300

9,200

9,200

2,860

3,380

12,060

12,580

3,200

3,200

3,200

3,200

47,100

1901.

1,280 kr.
1,000 —

100
300
150
100
200

—
—
—
—
—

250 —

II. Til læknaskólans:
a. laun.................................... .......................................
b. önnur útgjöld:
1900.
1901.
1. uámsstyrkur.................. 1,200 kr. 1,200 kr.
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaárið.
Flyt... 1,200 kr. 1,200 —

24,640

71,740
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2. eldiviður, ljós og ræsting
3. til bókakaupa og verkfæra................................
4. ferðastyrkur handa
læknaefnum...................
5. húsaleiga handa 16 lærisveinum, 80 kr. handa
hverjum................... ......
6. þóknun fyrirtímakenslu
í efnafræði.....................
7. til umbúða og annars
kostnaðar við ókeypis
S>klinik«, alt að............
8. vmisleg útgjöld...........

III.

1900.
1,200 kr.
200 —

1901.
1,200 —
200 —

500 —

500 —

300 —

300 —

1,280 —

1,280 —

100 —

100 —

200 —
100 —

200 —
100 —

Til hins lærða skóla:
a. laun...................................
b. aðstoðarfé:
handa söngkennaranum
600 kr.
— fimleikakennaranum...............
700 —
1,000 —
— dyraverði ...........
til yfirumsjónar með skólahúsinu
200 —
og áhöldum skólans ....
c. önnur útgjöld:

1900.

1. til bókasafns skólans
720 kr.
2. til eldiviðar og ljösa 1,200 —
3. til skólahússins utan
og innan................... 3,200 —
4. til tímakenslu og
prófdómenda ........... 1,050 —

5. Laun

577
1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

3,200

3,200

71,740

3,880
7,080

3,880
7,080

19,200

19,200

2,500

2,500

21,700

21,700

14,160

1901.
720 kr.
1,200 —
1,400 —
1,050 —

cand. mag.
Fluttar: 6,170 kr.

4,370 kr.

85,900

73

5?8
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1900;
6,170 kr.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

Fluttar:
Bjarna
Jónssonar
sem
aukakennara 1,300 —
námsstyrkur.............. 4,500 —
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi
fara fram úr 200 kr.
fyrir skólaárið og
greiðist fyrri hluti
styrksins að afloknu
miðsvetrarprófi, en
síðari hlutinn síðast
í maímánuði............
húsaleigustyrkur
handa 36 lærisveinum, 20 kr. handa
720 —
hverjum ....................
þóknun hauda lækni
100 —
ýmisleg útgjöld.........
800 —
fyrir prestsverk.......
48 —
til vísindalegraáhalda
við kenslu:
200 —
a. í náttúrusögu......
b. { eðtisfræði...........
400 —
til þess að gefa út
kenslubækur handa
lærða skólanum, 25
kr. fyrir örkina.......
600 —
til áhalda við leikfimiskenslu...............
200 —

Til gagnfræðaskólans á Möðruvöllum:
a. laun .................................
b. önnur útgjöld:
1900.
1. til bóka- og áhaldakaupa við kensluna..
400 kr.
2. til eldiviðar og ljósa.
500 —
3. til skólahússins utan
og innan...................
200 —
4. ýmisleg útgjöld .......
500 —
5. til styrkveitingar
námspiltum...............
400 —

1901.
4,370 kr.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

21,700

21,700

85,900

1,300 —
4,500 —

j
[
É
1
i
r
i

720
100
800
48

—
—
—
—

í

200 —
400 —

600 —
200 —
15,038

13,238

36,738

34,938

6,600

&,600

71,676

1901.
i
É

400 kr.
500 —

' í
r.
í>

200 —
500 —

[

400 —
2,000
8,600
Flyt...

2,000
8,600
....................

17,200
174,776
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579
1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.
174,776

3,000

3,000

3.840

2,500

6.840

5,500

6,900

6,900

5,500

5,500

2. til sveitakennara, alt að 80 kr. til hvers.
Styrkur þessi xeitíst eftir tillögum stiftsyfirvaldanna.

5,500

5,500

c. til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg...
d. til kennarafræðslu................................................
e. námsstyrkur handa kennaraefnum, 50 krónur
handa hverjum, alt að 500 kr. hvort árið....
f. til skólaiðnaðar-kenslu.........................................
g. til kennara í organslætti og sönglist og til
organleikara við dómkirkjuna í Reykjavík......
h. styrkur til þess að semja og gefa út kenslubækur .....................................................................
i. til kenslu heyrnar- og málleysingja...............

2,500
2,800

2,500
2,800

500
500

500
500

1,000

1,000

300
5,000

300
5,000

Flyt...

30,500

30,500

Fluttar...
V.

VI.

Til stýrimannaskólans:
a. laun......................... ................................................
b. önnur útgjöld:
1. til tímakenslu.......... 1,200 kr. 1,200 kr.
2. til áhaldakaupa o. fl. 1,100 —
300 —
3. til eldiviðar og ljósa
500 —
500 —
4. ýmisleg útgjöld........ 600 —
500 —
5. til að kaupa lóð..... • 440 —

Til annarar kenslu:
a. til kvennaskóla:
1. til kvennaskólans í Reykjavfk...
þar af námsstyrkur til sveitastúlkna 300 kr.
ð. til kvennaskóla Húnvetninga ...
3. til kvennaskóla Eyfirðinga.......

12,340

2,500 kr.

2,200 —
2,200 —

b. 1. til bamaskóla annarsstaðar en í kaupstöðum .............................................................
Styrkur þessi veitist einkum eftir lengd
kenslutíma og nemandafjölda, og með því
skilyrði, að skólarnir njóti einnig annars
tillags, er eigi sé minna en helmingur á
móts við styrkinn úr landssjóði.

187,11?

þingskjal 489—

580

1900.
!
Fluttar:
j. til síra Olafs Helgasonar til að borga raeð
aðstoðarkennara við kenslu heyrnar- og málleysingja .................................................................

VII. Til sundkenslu:
a. í Reykjavík .............................................................
Lærisveinar latínuskólans njóta ókeypis kenslu.
b. til sundkenslu annarsstaðar .................................
Styrkurinn undir b. veitist bæja*-stjórn og sýslunefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sé lagt til sundkenslunnar eigi minna en landssjóðsstyrknum neraur.
VIII. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi
kenslu í teikning og tréskurði í Reykjavík..........

kr.
30,500

1901.
kr.
30,500

150
30,650

150
30,650

200

200

1,000

1,000

600
1,800

600
1,800

1,500
900

1,500
900

4,000
450
300 .

4,000
450
300

1,300

1,300

1,200
500
10,150

1,200
200
9,850

alls.
kr
187,116

61,300

3,600

C.

Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja og bókmenta:
I. til landsbókasafnsins:
a. laun bókavarðar ......................................................
b. til aðstoðarnianns við bókasafnið ........................
c. fyrir bækur, handrit, bókband og prentun á
ritaukaskrá og til samnings spjaldskrár...............
d. til eldiviðar og áhalda, m. m................................
e. brunabótagjald fyrir safnið ....................................
2. a. til amtsbókasafns Norðuramtsins............ 500 kr.
b. til amtsbókasafns Austuramtsins............ 400 —
c. til amtsbókasafns Vesturamtsins........... 400 —
Fé þetta veitist með því skilyrði, að hlutaðeigandi jafnaðarsjóðir veiti að minsta kosti
jafnmikla upphæð.
3. til landsskjalasafnsins:
a. laun skjalavarðar, sem landshöfðingi skipar..........
b. til að koma safninu fyrir og til viðhalds...............
Flyt:

252,016
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Flnttar...
4. til deildar hins íslenzka Bókmentafélags í Reykjavík .................................. ...............................................
500 kr. af styrk þessum veitast með því skilyrði, að
Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af íslenzku
fombréfasafni, eða sem því svarar af registri.
5. til Þjóðvinafélagsins......................................................
6. til
a.
b.
c.
d.

1900.

1901.

kr.
10,150

kr.
9,850

2,000

2,000

750

750

alls.
kr.
252,016

Fomgripasafnsins:
til að útvega fomgripi og til áhalda 1,000 kr.
til umsjónar ............................................ 600 —
til húsnæðis og hita................................ 2000 —
til að flytja safnið og koma því fyrir alt að ................................................
800 —
4,400

7. til fomleifafélagsins:
til útgáfu árbókar.........................................................
útborgist þvi að eins, að árbók fornleifafélagsins komi út hvort árið.
8. til náttúrufræðisfélagsins ............................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 100 kr.
á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að náttúrugripasafnið sé eign landsins og til svnis fyrir almenning á ákveðnum tíma, að minsta kosti einu
sinni á viku.
9. Styrkur til hins ísl. biblíufélags til nyrrar þvðingar biblíunnar.............................................................
10. styrkur til kennara Benedikts Gröndals til að halda
áfram myndasafni yfir íslenzk dýr og til að semja
þjóðmenningarsögu NoFðurlanda 600 kr. á ári, og
til efna og áhalda til að varðveita náttúrugripi
200 kr. hvort árið ............................................
Fyrri veitingin er bundin því skilyrði, að safn
þetta og undirbúningsverkið verði á síðan eign
landsins.
11. t.il að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fombréfasafni 800 kr. hvort árið, með því skilyrði, að sams
konar registur sem við fyrsta bindið komi út með
hverju bindi um leið og það er útkomið.................
12. til Brynjólfs Jónssonar til fornmenjarannsókna ...
Flyt...

3,600

300

300

500

500

1,200

1,200

800

800

800
300

800
300

21,200

20,100

252,016
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13. Styrkur til kaupm. Björns Kristjánssonar til að
koma á fót tígulsteinsverksmiðju ............................
Stvrkurinn útborgast þegar ofn er bygður, er
brenna má í 5000 steina í einu, þerrihús er reist
og eltigufuvólar uppkomnar, enda skuldbindi
styrkþiggjandi sig til aS reyna leir og leiSbeina
ókeypis í leirbrenslu næstu 3 ár þeim mönnum,
er hlutaSeigandi hreppsnefnd æskir.

1900.

1901.

kr.
21,200

kr.
20,100

1,200

1,200

15. styrkur til GuSjóns GuSmundssonar til landbúnaSarnáms við landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn ...............................................................................

500

500

16. til séra Matthíasar Jochumssonar, er hanu hefir
fengið lausn frá prestsembætti samkvæmt ósk.....

2,000

2,000

17. til Páls Ólafssonar skálds...........................................

500

500

18. til stórstúku Goodtemplara á íslandi til eflingar
bindindi..........................................................................

800

800

19. til rektors Jóns Þorkelssonar til vísindalegra starfa

300

300

20. til skólakennara Geirs Zoega til aS semja íslenzkenska orðabók................................................................

500

500

Styrkur til yfirdómara Jóns Jenssonar og landritara Jóns Magnússonar til að gefa út lagasafn
handa alþýðu 4. bindi 20 kr. fyrir örkina, gegn
því að bókin verði seld með vægu verði...............

400

Styrkur til amtmanns Páls Briem til að gefa út
tímaritiS »Lögfræðing<, 20 kr. fyrir örkina...........

200

200

23. til cand. mag. Bjarna Sæmundssonar til fiskiveiðarannsókna ....................................................................

800

800

24. til kapteins í sjóliðinu Kyders til tilrauna við
skógarrækt hér á landi .............................................

1,000

22.

Flyt ..

kr.
252,016

2,500

14. styrkur til tveggja manna til nema dýralækuingar
600 kr. til hvors .........................................................

21.

alls.

«

31,900

|

26,900

252,016
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Fluttar...
25. styrkur til Stefáns kennara Stefánssonar til að
rannsaka fóður- og beitijurtir....................................
26. til Einars Jónssouar frá Galtafelli til að læra
myndasmíði .................................................................
27. til Þórarins B. Þorlákssonar til að fullkomna sig
í málara-íþrótt .............................................................
28. til snikkara Jóns Sveinssonar í Reykjavík fyrir
byggingaruppdrátt til stýrimannarkólans ...............
29. til cand. theol. Haralds Níelssonar, styrkur til
utanfarar til að stunda hebreska tungu og skýringar gamla testamentisins........................................
30. til iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík til að styrkja
efnilega ’ðnaðarmenn til utanfarar, til að fullkomna sig í iðn sinni .................................................
31. til Halldórs Lárussouar til að fullkomna sig í hraðritun og til að kenna hana .....................................
32. Til leikfimiskennara Ó. Rósenkranz fyrir kostnaði
við ókeypis kenslu í leikfimi og líkamsæfingum....
33. Styrkur til hússtjórnarskólans í Reykjavík ...........

Samtals...

Til

skyndilána

handa

883
1900.

1901.

kr.
31,900

kr.
26,900

1,000

1,000

alls.
kr.
252,016-

1,000
1,000
250

600

600

600

400

400

200
800

200

37,750

29,100

66,850
318,866

14. gr.
embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna veitast

5,200 kr.
15. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár o. fl. veitast 90,000 kr.; þar af til præp. hon. Benedikts Kristjánssonar 500 kr., sem viðbót við eftirlaun hans, til síra Þorkels Bjamasonar
500 kr., sem viðbót við væntanleg eftirlaun hans; til ekkjufrúar Jakobínu Thomsen
300 kr., til ekkjufriiar Önnu Johnsen 150 kr., til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmannaeyja prestakalli 105 kr. 40 a., til ekkjufrúar Torfhildar Holm 200 kr., til Ólínu Vigfússou, ekkju Sigurðar Vigfússonar, 160 kr., til fröken Sigríðar Ámadóttnr 200 kr. — til allra þeirra hvort árið.
Stjórninni er heirailt að veita kennara við lærða skólaun, Dr. phil. Þorv. Thoroddsen,
lausn frá embætti með eftirlaunum, enda þótt hin almennu skilyrði fyrir þeirri lausn séu
eagi fyrir hendi, og skulu eftirlaunin vera 2000 kr. á ári; þó hætti eftirlaun hans, ef hann á
ný fær launað embætti í hinu danska riki.
16. gr.
Til óvissra útgjalda veitast 3,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embættismannaefna frá útlöudum til að taka við embættum hér á landi.
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17. gr.
Tekjuhallann, sem fyrst um siun er áætlaS að verði 91,212 kr. 75 a., skal greiða
úr viðlagasjóði.
18. gr.
Allar þær fjárv'eitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.
Ur viðlagasjóði má veita alt að 30,000 kr.' lán hvort árið til þilskipakaupa frá útlöndum, er veitast einkum þeim mönnum eða félögum, er hafa sjávarútveg að aðalatvinnuvegi. Lán þessi veitast til 8 ára og ávaxtist með 3ý. Afborgun þarf eigi að greiða fyrstu
3 árin, en lánið borgist að fullu á næstu 5 árum með jöfnum afborgunum. Þau veitast að
eins gegn fulltryggu veði; telst til þess veð í skipinu sjálfu, alt að helmingi vátrygðs verðs,
enda sé það í áreiðanlegri vátryggingu og í fyrsta eða öðrum flokki. Eigi má lána meira en
4,000 kr. til hvers skips.
Ur viðlagasjóði má verja alt að 30,000 kr. til lánveitinga til sveitarfélaga, þó ekki
yfir 2000 kr. til hvers. Lán þessi ávaxtast með 3% árlega og sé afborgunarlaus fyrstu 5
árin, en borgist síðan á 15 árum. Lánum þessum sé enufremur settir þessir skilmálar:
1. Lánsféð veitist samkvæmt beiðni frá sveitarstjórn til laudshöfðingja og eingöngu til jarðabóta, er sé sams konar og þær, sem styrktar eru af landssjóði.
2. Þeir, sem lánin taka fyrir milligöngu sveitarfélaga, verji hver um sig til jarðabóta fyrstu
5 árin, sem lánið stendur, auk lánsupphæðarinnar, J á móti henni. Dagsverk við jarðabætur þessar skal metið 2 kr.
3. Jarðabæturnar sé samkvæmt vottorði skynbærra manna, er sýslunefnd kveður til að skoða
þær, hyggilega stofnaðar og vel unnar.
4. Landshöfðingja sé, eftir nánari fyrirmælum hans, send þau skírteini, er hann álítur
nauðsynleg til tryggingar því, að framannefndum skilmálum sé fullnægt.
5. Só eiuhverjum af skilmálum þessum ekki fullnægt, er lánið þegar að sama skapi fallið í
gjalddaga.
6. Lánbeiðslur sveitarstjórna sé komnar til landshöfðingja fyrir 14. dag maímán. 1900,
og veitist eigi neitt af lánum fyr en þann dag.
7. Lán til einstakra manna séu aldrei lægri eu 200 kr. til hvers.
Oll þessi lán veitist þó því að eins, að fé sé fyrir hendi í viðlagasjóði, sem án megi vera

Ed.
4q0. Frumvarp
tillaga um burðareyri innan lands undir íslenzk blöð og tímarití krossbandi. (eins og það
var samþ. við 3. umr. í nd.)
1. gr. Burðareyrir innanlands undir íslenzk blöð og tímarit í krossbandi skal vera 20 a.
undir hvert pund eða minni þunga, jafnt á öllum tímum árs og bvort heldur flutt er á
8jó eða landi, enda séu þau afhent til flutnings á pósthúsið á útkomustaðnum áður en 30
dagar eru liðnir frá því er þau komu ÚL
2. gr. Alt það, sem í einu er afhent til flutnings, skal póstmaður vega í einu
lagi, og greiðir sendandi burðargjald í peningum eftir samanlagðri pundatölu gegn
skriflegri kvittun.
3. gr. Póstmaður á útkomustað hefir heimild til, að láta póstsendingar þær,
sem um er rætt í 1. gr., bíða á pósthúsinu eftir skipsferð, þó landpóstur gangi áður,
ef biðin nemur eigi meir en 8 dögnm.
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4. gr. Póstmaður á útkomustaðnum skal tvisvar á ári, 30. júní og 30. desbr,
afgreiða til póstmeistarans í Reykjavfb skýrslu um allar slíkar sendingar fyrirfarandi missiri,
og tilgreina þunga hvers tölublaðs eða heftis af hverju riti, en póstmeistari skal semja
skrá um öll blöð og tfmarit, sem send eru pannig með póstum, og fá hana birta f Stjórnart., B-deild, undir eins og hann hefir fengið skýrslu frá öllum póststöðvum, í sfðasta lagi
fyrir 31. marz og 15. septbr.
5. gr. Utan á umbúðum hverrar sendingar skal standa nafn blaðsins eða tfmaritsins, og hvaða árgangur eða hindi og tölubl. eða hefti sé í sendingunni.
6. gr. Auk skýrslu peirrar, sem nefnd er í 3. gr., skal póstmaður halda skrá
um öll blöð og tímarit, sem afhent eru samkvæmt pessum lögum á póststöð hans, og
skal hún bera með sér, hve mikill pungi sé sendur með hverri póstferð, og skal hann
láta pessa skrá fylgja póstreikningnum.
7. gr. Um öll blöð og tímarit, sem á annan hátt eru send en fyrir er mæltf í
pessum lögum, gilda fyrirmæli eldri laga.
8. gr. Til pess að rit geti öðlast rétt til að vera sent samkvæmt pessum lögum,
verður:
1., að skýra landshöfðingja frá útgefanda eða peim, erábyrgð skal bera gagnvart
póstlögum, enda taki landshöfðingi hann gildan;
2., ritið að koma út samkvæmt fyiir fram auglýstri áætlun; bregði út af pvf,
mi8sir pað rétt sinn eftir pessum lögum, nema pví sé veittur hann af nýu;
3., verður ritið að vera selt ákveðnu verði, en sé eigi ókeypis auglýsingarit útgefanda, eða selt nafnverði einu, ef pað er aðallega auglýsingarit fyrir atvinnu útgefanda eða útgefenda.
9. gr. Verði ágreiningur um, hvort hlað eða timarit fullnægi skilyrðum laga
pessara, sker landshöfðingi úr pví til fullnaðar.
10. gr. Lög pessi öðlast gildi I. jan. 1900.
Ed.
491. Prumvarp
til laga um leyfi til vegalagningar um Arnarhólstún í Reykjavík, o. fl.
(Eins og það var samþykt við 3. uror. f neðri deild).
1. gr. Stjórninni veitist heimild til að leyfa Reykjavíkur kaupstað vegalagning
um Arnarhólstún.
2. gr. Stjórninni er og heimilt að selja Reykjavlkur kaupstað, þegar bæjarstjórnin fer þess á leit, lóðir í norðurhluta Arnarhólstúns eftir dómkvaddra
manna mati.
Nd.
492. Frumvarp
til laga um heimild til að leigja laxveiði i Laxá i Kjós, er heyrir þjóðjörðinni
Valdastöðum til.
(Eins og það var samþykt við 2. uœr. í neðri deild).
1. gr. Ráðgjafanum fyrir ísland veitist heimild til að leigja laxveiði þá
i Laxá í Kjós, sem tilheyrir þjóðjörðunni Valdastöðum, um 10—30 ára toil, fyrir
að minsta kosti 50 kr. árlegt gjald. Leigja má veiðina hvort er vill innlendum
eða útlendum mönnum.
74
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2. gr. Landshöfðingi gjörir ráðstafanir þær, sera með þarf, til þess að
leigja veiðina og semur um leigumálann.
Nd.
493. Breytingartillðgur
við frurav. til laga ura breyting á og viðkauka við reglugjörð um fátækramálefni 8. jan. 1834 o. fl. Frá Einari Jónssyni.
1. í stað 1. gr. komi svo hljóðandi greinar:
1. gr. Hver maður, sem er orðinn fullra 16 ára að aldri, skal eiga rétt
til framfærslu í hreppi þeim, þar sem þann er fæddur. Þó skal hreppur
sá, er hann á lögheímili í, þá er hann verður styrks þurfi (dvalarhreppur
hans), veita honum nauðsynlegan framtærslustyrk í 2 ár hin fyrstu, er hann
þarf styrks við. Nú nær styrkurinn eigi 150 kr., þá er þau 2 ár eru liðin,
og skal þá dvalarhreppurinn annast hann, uns styrkurinn heflr náð þeirri
upphæð. Eigi er skylt að endurgjalda þann styrk, er dvalarhreppur veitir
eftir þessari grein, nema þurfamaður verði sjálfur fær um það, eða dánarbú hans hrökkvi til. Ef þurfamaður greiðir dvalarhrepp skuld sína alla,
áður en framfærsluskyldu hreppsins Iýkur, ska! svo á líta, sem hann hafi
engan styrk þegið, ef hann skyldi síðar þurfa styrks.
2. gr. Þá er maður er orðinn þurfandi sveitarstyrks, skal hreppsnefnd
dvalarhrepps Jeita sem fyrst skýrslu um fæðingarhrepp hans og fá viðurkenningu hreppsnetndar þess hrepps um sveitfesti hans. Skal hreppsnefnd
fæðingarhreppsins senda þá viðurkenningu áður en 8 vikur eru liðnar frá
þvf er henni barst fyrirspurn frá dvalarhreppum.
3. gr. Þá er dvalarhreppur hefir fulinægt skyldu sinni samkvæmt 1. og
2. gr., má flytja þurfamann til fæðingarhrepps sins, nema öðruvísi semjist
milli fæðingarhrepps og dvalarhrepps. Nú hefir unglingur, sem orðinn er
16 ára, notið sveitarstyrks 1 2 hin síðustu ár, og þarfnast enn styrks, má
þá þegar flytja hann til fæðingarhrepps sins.
2. 2,—-8. gr. falli burt.
3. 9. gr. verði 4. gr. Orðin: »framfærslusveitar sinnar« verði »fæðingarhrepps
sins«.
4. 10. og 11. gr. verði 5. gr. og orðist svo:
Dvalarhreppur annast flutning þurfamanns. Skal flytja hann svo beina
leið, sem verður, hvort sem flutningurinn fer fram á sjó eða landi, og skal
svo haga flutningnum, að lífi hans og heilsu sé eigi í hættu stofnað. Flutningurinn endar hjá oddvita fæðingarhreppsins, nema ööruvísi sé um samið.
5. 12. gr. falli burt.
6. 13. gr. verði 6. gr. og orðist svo:
Dvalarhreppur greiðir kostnað allan við flutning þurfamanns. Skal sera
fyrst, er flutningi er lokið, gefa sýslumauni þeim eða bæjarfógeta, er fæðingarhreppurinn heyrir undir, reikning yflr kostnaðinn, svo og yfir sveitarstyrk þann, er þurfalingur hefir hlotið í dvalarhreppnum, en haun varðveitir síðan reikninginn. Reikningur sá skal síðar eiga forgangsrétt á hend1
j
j
3
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ur þurfamanni, eða í dánarbú hans, fyrir kröfum fæðingarhrepps um endurgjald á styrk þeim, er hann kann að hafa veitt, og gætir sýslumaður
þess réttar dvalarhreppsins.
7. A undan 14. gr. komi svo látandi grein, er veréur 7. gr.:
Skyldur þær, sem lög þessi leggja á dvalarhrepp og fæðingarhrepp
þurfamanns og sveitarstjórnir, gilda á sama hátt um bæjarfélög og bæjar8tjórnir.
8. 14.—16. gr. verði 8.—10. gr.
Nd.
494. Breytingartillaga
við brtill. á þingskj. 486 frá Þorláki Guðmundssyni
Fyrir: ekki minna en 50 kr. komi: 50 —1000 kr.
Ed.
495. Prumvarp
til laga um viðauka við lög nr. 8, 6 apríl 1898, um bann gegn botnvörpuveiðum.
(Eins og það var samþykt við 3. urar. i neðri deild).
Hérlendur maður, er leiðbeinir útlendum eða innlendum botnverpingi við
veiðar í landhelgi, vísar á mið eða liðsinnir honum á annan hátt við slikar
veiðar eða hjálpar honum til að komast undan hegning fyrir brot á lögum um
botnvörpuveiðar í landhelgi, skal sæta sektum 50 —1000 kr. Sömu hegning skal
hver sá maður hérlendur sæta, er utan löggiltra hafna hefir nokkur verzlunarmök við útlenda botnverpinga eða dvelur að nauðsynjalausu á skipum þeirra.
Sektir eftir lögum þessum renna i sjóð þess hrepps, er hinn brotlegi er
heimilisfastur i.
Ed.
496. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900—1901.
(Eins og það var samþykt við 2. umr. í Ed.).
Frá Hallgrími Sveinssyni, J. Havsteen, Sigurði Stefánssyni.
Við 13. gr. A. b. bætist sem 11. liður.
Til þess að kaupa hina svonefndu Melshúsalóð i Reykjavik ásamt parti
af Melshúsatúninu út að Skólabæ til grafreitar eða kirkjugarðsstæðis fyrir Reykjavíkarbúa, og til þess að búa svo um þetta svæði, að það
sé hæfilegt sem kirkjugarðsstæði, alt að þvi 8000 kr. fyrra árið.
Ed.
við
2.
1.
2.

497. Breytingartillögur
frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við
umr. í Ed). Frá nefndinni.
Við 10. gr. C. 10. d. 7. Fyrir »10« komi: 16.
Við 13. gr. C. 15. Töluliðurinn orðist þannig:
Til síra Mattiasar Jochumssonar.......................................
2000—2000
Fjárveiting þessi er bundin þvi skilvrði, að sira Mattías fái lausn frá em74*
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bætti eftir eigin ósk, án þess að fullnægt sé liinum venjulegu skilyrðum
fyrir lausninni; en haldi hann Afram prestskap, veitast honum 600 kr.
hvort árið.
3. Við 13. gr. C. 31. Fyrir »400—400«= komi: 600 fyrra árið.
Nd.
498. Breytingartillaga
við frumv. til laga um heimild til að stofna hlutafélagsbanka á íslandi.
(Eins og það var saraþykt við 2. umræðu).
Frá nefndinni.
Við 20. gr. Fyrir »Aðalfundir bankaráðsins* komi: Aðalfundir bankans.
Nd.
499. Tillaga
til þingsályktunar um kenslu í lærða skólanum i Reykjavik.
(eins og hún var samþykt við eina umr. í ed.)
Alþingi skorar á stjórnina:
1. Að leita álits kirkju- og kenslumálaráðaneytisins og Kaupmannahafnarháskóla um það, hvort breyting á fyrirkomulagi hins lærða skóla í Reykjavík,
í lika átt og farið var fram á i frumvarpi, samþyktu á alþingi 1897, þyrfti að
verða því til fyrirstöðu, að íslenzkir stúdentar fengju aðgang að háskólanum,
eða hvort eigi mundi að minsta kosti nægja, að þvi er guðfræðisnemendur
snertir, að þeim væri gefinn kostur á aukakenslu í grísku við læröa skólann í
Reykjavík.
2. Ef háskólinn og kensluráðaneytið kemst að þeirri niðurstöðu, að
slikt fyrirkomulag mundi eigi útiloka íslenzka stúdenta frá námi við háskólann,
að stjórnin þá leggi fyrir næsta alþingi frumvarp, er bygt sé á sama grundvelli og frumvarp alþingis 1897.

Nd.
500. Tillaga
til þingsályktunar um friraerki.
(eins og hún var samþykt við eina umr. i ed.)
Alþingi ályktar að skora á stjórnina að láta búa til ný íslenzk frímerki,
að einhverju íeyti frábrugðin núgildandi frímerkjum, t. a. m. þannig, að orðið
»ísland» verði prentað á almennum frímerkjum í beinni línu, en á þjónustufrímerkjum í boginni linu, eða verðtalan sett eigi að eins í miðjuna, heldur og
í hornin, og annaðhvort innleiða þau samhliða núgildandi íslenzkum frimerkjum,
meðan þau frímerki endast, sem nú eru til, eða gera núgildandi frimerki ógild,
um leið og nýu frímerkin verða innleidd.
Ed.
501. Tillaga
til þingsályktunar um að skipaleið inn á Hornafjörð og Papós og Salthólmavík
við Gilsfjörð verði mæld (eins og hún var samþykt við eina umr. í nd.)
Alþingi ályktar, aö skora á stjórnina að hlutast til um, að skipaleið inn
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á Hornafjörð og Papós og Salthólmavik við Gilsfjörð verði mæld svo fljótt, sem
verða má, helzt á næsta sumri.

Ed.
502. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um vinnuhjú og daglaunamenn (eins og það var samþykt
við 2. umr. Ed.). Frá nefndinni.
1. við 1. gr. Fyrir »prestsins sé« komi: prests síns, sé.
2. við 9. gr. Fyrir »raatarverð . . . um var samið« komi: skaðabætur eftir þvi,
sem óvilhallir menn kunna að meta.
3. við 10. gr. Fyrir »matarverð . . . urn var samið« komi: skaðabætur eftir þvi
sem óvilhallir menn kunna að meta.
4. við36. gr. Orðín »Ef daglaunamaður ... 14. gr.« falli burt.
5. Á eftir 37. gr. komi: III. kafli.
6. við 38. gr. Fyrir »23. gr.« komi: 24. gr.

Ed.
5o3. Nefndarálit
í málinu: frumvarp til laga um greiðslu verkkaups.
Frumv. þetta er komið frá h. Nd., þar sem það fékk allmikið fylgi. Nú
hefir h. Ed. falið oss undirskrifuðum að ihuga frumv., og segja álit vort um það.
Vér álftum að frumv. feli í sér góða réttarbót, þar sem það ákveður, að
hver verkmaður við atvinnu þá, sem um er rætt í frumv., hafi heimting á því, að
fá kaup sitt greitt f peningum. Að vísu má álfta að þetta hafi verið log f landi
hér áður, en þeim hefir eigi verið fyJgt, að minsta kosti ekki í ýmsum helztu
verzlunarstöðum landsins. Mun víða sú venja vera komin á, að kaupmenn, útgerðarmenn og aðrir meiri háttar atvinnurekendur telja sér eigi skylt, að greiða kaup
verkamanna sinna f peningum. Greiða þeir það jafnaðarlegast f vörum. Er þessi
venja orðin svo rótföst, að henni er viðasthvar, þar er nefndinni er kunnugt, fylgt
sem lögum. — pessari venju vill lagafrumvarpið hrinda, og setur þá almennu
reglu, að verkamennirnir skuli ætfð geta heimt kaup sitt í peningum, nema áður sé öðruvfsi umsamið. þetta ákvæði álítur nefndin rétt að setja beinlfnis f lög
vegna áður umgetinnar venju. Vilji atvinnurekandi greiða kaupið á annan hátt en
f peningum, verður hann að gjöra sérstakan samning um það við verkamennina
eftir ákvæðum frumv. þessa. Samkvæmt þessu leggjum vér það til, að frv. verði
samþykt með þessari breytingu:
Við 1. gr. Fyrir orðin: „Greiða má þó mönnum . . . . er skuldin var stofnuð“
komi: „Og má eigi greiða kaupið með skuldajöfnuði.
þó geta vinnuveitandi og verkmaðurinn gjört annan samning um þessi
atriði.“
Efri deild alþingis, 19. ágúst 1899.
J. Havsteen
Kristján Jónsson
J. Jónassen.
formaður.
skrifari og framsögumaður.
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Nd.
504. Frumvarp
til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við 3. umr. í efri deild.).
1. kafli.
1- gr.
Á árunum 1900 og 1901 telst svo til, að tekjur íslands verði 1,399,900 kr., og er
það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.
2. gr.
Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 1,126,000 kr.
1. Skattur á ábúð og afnotum jarða, og á lausafé:
a) á abúð og ofnotum jarða ....................................
b) á lausafé....................................................................
2. húsaskattur.....................................................................
3. tekjuskattui....................................................................
4. aukatekjur.......................................................................
5. erfðafjárskattur.............................................................
6. vitagjald .....................................................................
7. gjöld fyrir leyfisbréf....................................................
Fyrir konunglega staðfesting á kaupmála milli
hjóua greiðist ekkert gjald.
8. útflutningsgjald af fiski og lýsi m. m., að frádregnum 2°/0 í innheimtulaun....................................
9. aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frádregnum 2°/0 í innheimtulaun ............................................
10. aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2°/0 í
innheimtulaun ............................................................
11. aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að fráiregnum
2°/0 í innheimtulaun....................................................
12. tekjur af póstferðum....................................................
13. óvissar tekjur ............................................................
samtals...

1900
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

1901
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

46,000

46,000

92,000

125,000

125,000

250,000

70,000

70,000

140,000

180,000
35,000
2,500
563,000

180,000
35,000
2,500
563,000

360,000
70,000
5,000
1,126,000

3- gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 50,200 kr.:
1900
1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 32,000 kr.
kr.
að frádregnum umboðslaunum,
prestmötu o. fl., alls................................
9,000 —
23,000

1901
kr.

,

alls
kr.
34,000
50,000
12,000
27,000
60,000
4,000
18,000
4,000

alls
kr.

23,000

46,000

100
2,000
25,100

200
4,000
50,200

Heimilt er stjórniuni, án þess að hækka þurfi jarðarafgjöldin, að verja alt að helmingi afgjalda í
hverju umboði um sig til þess að láta gera umbætur og breytingar á leiguhúsum þjóðjarða.
Styrkurinn til húsabóta sé bundin því skilyrði, að
leiguliðinn leggi fram í minsta lagi */, kostuaðarins.
2. Tekjur af kirkjum .....................................................
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli
samtals...

100
2,000
25,100
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4. gr.
Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 94,000 kr.

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðsins ........................
Uppí lán verður borgað:
á árinu 1900 38,673 kr. 66 a.
- — 1901 39,058 — 37 77,732 kr. 03 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans...............
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

42,000

42,000

alls
kr.
84,000

5,000
47,000

5,000
47,000

10,000
94,000

5. gr.
Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:
1900
kr.
1. Það, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt lögum 27. febr. 1880 .........................................................
2. Endurgjald skyndilána til embættismauna...............
3. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum ...........
samtals...

2,000
600
2,000
4,600

1901
kr.
2,000
600
2,000
4,600

alls
kr.
4,000
1,200
4,000
9,200

6. gr.
Tillag úr rfkissjóðnum verður talið 120,500 kr

Fast tillag.............................................................................
Aukatillag..............................................................................
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

60,000
500
60,500

60,000

>
60,000

alls
kr.
120,000
500
120,500

2. kafli.
Útgjöld.
7. gr.
Á árunum 1900 og 1901 veitast til útgjalda 1,498,924 kr. 75 a. samkvæmt þeim
gjaldagreinum, sem nákvæmar er skyrt frá í 8.—16. gr.
8- grGjöld til hiunar æðstu stjórnar innanlauds og fulltrúa stjóruarinnar á alþingi eru taliu fyrir árið 1900: 12,400 kr., og árið 1901: 14,400 kr., samtals: 26,800 kr.
9- grTil kostnaðar við alþingi veitast 38,000 kr.
inganna 1,600 kr., alls 39,600 kr.

Til kostnaðar við yfirskoðun landsreikn-

10. gr.
Til útgjalda við umboðsstjórniua, gjaldheimtur og reikningsmál, svo og við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. veitast 344,498 kr. 67 a.
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A.
Umboðsstjóru, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. laun embættismanna................................................
2. endurgjald fyrir skrifstofukostuað o. fl.................
3. hin umboðslega eudurskoðun:
a. laun endurskoðanda............................ 2,500 kr.
b. viðbót fyrir hiun núverandi endurskoðanda................................................ 500 —
c. skrifstofukostnaður.............................. 300 —
d. handa föstum aðstoðarmanni, er laudshöfðingi skipar.................................... 1,000 —

1900.
kr.
18,066 67
4,200

4 300

1901.
kr.
18,100
4,200

4,300

26,566 67

26,600

68,100
8,000
1,400

68,100
8,000
1,400

5,400

4,100

82,900

81,600

alls.
kr.
a.
36,166 67
8,400

8,600
53,166 67

B.
Dómgæzla og lögreglustjórn:
1. laun:
a. til dómara og sýslumanna....................................
b. til hreppstjóra..........................................................
2. ritfé handa bæarfógetauum í Reykjavík.................
til hegningarhússins og fangelsanna:
1900.
1901.
a. laun umsjónarmanns1,000 kr.
1,000 kr.
ins................................
viðbót við lauu núver200 —
200 —
andi umsjónarmanns
þóknun handa dóm100 —
100 —
kirkjuprestinum.........
60 —
þóknuu handa lækni..
60 —
b. viðurværi handa föngum, 42 a. á dag........
3 skamtar af miðdegismat handa fangaverði
21 e..............................
þvottur.........................
til eldiviðar og ljósa...
útgjöld við húsið sjálft
og áhöld......................
til þess að útvega verkefni................................
ýmisleg úttrjöld..........
arður af verkurn talinn
c. kostnaður við viðhald
fangelsanna.................

1,225 —

1,225 —

230 —
30 —
520 —

230 —
30 —
520 —

400 —

400 —

500 —
150 —

500 —
150 —

4,415 kr.
615 —

4,415 kr.
615 —

3,800 kr.

3,800 —

1,600 —

300 —
Flyt...

53,166 67
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Fluttar...

1900.

1901.

kr.
82,900

kr.
81,600

5,250

5,250

88,150

86,850

alls.
kr.
a.
53,166 67

4. Önnur útgjöld:
a. þóknun handa tveimur settum málaflutuingsmönnum við yfirréttinn................... 1,600 kr.
b. laun sendiboðans við yfirréttinn ...
50 —
c. til eldiviðar í yfirréttarstofunum ........
50 —
d. til viðhalds á yfirréttarstofunum o. fl.
50 —
e. kostuaður við sakamál og lögreglumál 3,000 —
f. kostnaður við gjafsóknarmál ............
300 —
g. til að gefa út dómasafn, alt að 15 kr.
fyrir hverja örk....................................
150 —
h. útgjöld við sáttamál...........................
50 —

175 000
C.

Ýmisleg útgjöld:
1. til þess að gefa út stjórnartíðindi og landshagsskýralur:
a. þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. 450 kr.
b. til pappírs og prentunar B-deildar
8tjómartíðindanna (30 arkir) og landshagsskýralna (30 arkir), 43 kr. örkin 2,580 —
c. til kostnaðar við seuding með póstum 450 —
d. þóknun fyrir að semja landshagsskýralur með prófarkalestri, alt að
40 kr. fyrir örkina............................ 1,200 —
2. endurgjald handa embættismönnum fyrir burðárareyri undir embættisbréf
..........
3. brunabóta- og sótaragjald fyrir opinberar byggingar....................................
4. styrkur til eflingar búnaði:
a. til búnaðarakóla:
1. til skólans í Ólafsdal ...
2,500 kr.
2,500 —
2. til skólans á Hólum ...
2,500 —
3. til skólans á Eiðum ...
2,500 —
4. til skólans á Hvanneyri
b. til búnaðarfélaga................................
•. til búnaðarfélags' Islands
...........

10,000 kr.
18,000 —
6,000 —
Flyt...

4,680

4,680

2,500

2,500

900

900

34,000

34,000

42,080

42,080

1

228,166 67
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1900.

1901.

alls.

kr.
42,080
2,000

kr.
42,080
2,000

kr. a.
228,166 «7

6. Styrkur til útgáfu búnaðarrits 20 kr. fyrir örkina

240

240

7. a. Laun handa tveim dýralæknum..........................

2,400

2,400

b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni i
Reykjavík .............................................................

400

400

8. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu.................................

300

300

47,420

47,420

Fluttar...
5. til kenslu í mjólkurmeSferð...................... .................
Styrkur þessi veitist Búuaðarfélagi íslands með því
skilyrði, að félagið útvegi mann frá Danmörku,
er hafi fullkomna kunnáttu og góða æfingu í
mjólkurmeðferð samkvæmt því, sem gerist á góðum
mjólkursamlag8búum í Danmörku.
Maður þessi
só ráðinn til 2 eða 4 ára, til þess að keuna á góðu
mjólkurbúi í landinu, helzt á Hvanneyrarskóla,
tilbúning osta og smjörs með þeim áhöldum og
aðferðum, sem hægt er að koma við á hinum
stærri sveitabúum hér á landi, og farí kenslan
fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.

Til vita:
a. til umsjónarmanns við vitana við Faxaflóa.........................................

kr.
300

b. til eftirlitsferða ...................

100

c. til
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vitans á Reykjanesi:
til launa vitamannsins........ ..1,200
fyrir olíu......................... ... 200
fyrir lampakveikio.fi. ... ... 150
fyrir steinkol................... ... 160
flutningskostnaður.......... ... 250
til viðhalds á húsum og áhöldurn ........................... ... 300
7. eftirgjald eftir lóðina ... ... 30
8. til að byggja geymsluhús fyrir
olíu og fl. 1900...................
300

d. til vita á Skagatá:
1. til vitamanns

2,590

400
Flyt

400

2,990

228,166 67
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
e. til
1.
2.
3.
4.

Fluttar 400
fyrir olíu
............................ 150
— lampakveiki o. fl,
... 100
til viðhalds á húsi og áhöldum............................................ 200
steinkol
.........................
100
flutningskostnaður..................
75
eftirgjald fyrirlóðina.............
16

vita við Gróttu:
til vitamanna..........................
fyrir olíu..................................
— lampakveiki o. fl...........
til viðhalds á húsi og áhöldura............................................
5. steinkol....................................
6. flutningskostnaður.................

f.

595

2,990

1900.

1901.

alls.

kr.
47,420

kr.
47,420

kr.
a.
228,166 67

8,396

6,096

55,816

53,516

1,041

400
125
100
160
60
40

885

til árlegra útgjalda við vita á Dalatanga við Seyðisfjörð............................

500

þar af 300 kr. til að gæta vitans
og þeyta þokulúður, þegar þörf er á.
g. til tveggja vita við leiðina inn á
Hafnarfjörð, og má þá útvega tvo
spegla til þeirra í skiftum fyrir tvo
spegla, er áður voru notaðir í Reykjanesvitanum.
1.
2.
3.
4.
5.

til vitagerðarinnar 1900.........2,000
til vitamanns, hvort árið....... 400
fyrir olíu ................................ 175
fyrir lampakveiki o. fl..........• 150
til viðhalds á húsum og áhöldum....................................
80
6. flutningskostnaður................
50
2,855

h. styrkur til vörðuvitans á Gerðatanga
i. Styrkur til ljóskers á Skipaskaga ...
veitist með því skilyrði, að um tendrun
á ljóskerinu fari eftir auglýsingu
landshöfðingja 31. maí 1894.

50
75

Flyt...

228,166 67
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Fluttar...
10. Til uýrra þríhyminga- og strandmælinga á suðvesturhlið Reykjaness fyrir 1900 ............................
11. Til kostuaðar við eftirlitsferðir embættismanna, að
því leyti sem hann greiðist úr landssjóði .............

1900.

1901.

alls.

kr.
55,816

kr.
53,516

kr.
a.
228,166 67

5,000
1,000

1,000

61,816

54,516

116,332
344,498 67

Samtals...
11- gr.
Til útgjalda við læknaskipuiiina veitast 197,260 kr. 08 a.

1. Laun.............................................................................
2. Styrkur til 16 aukalækna:
a. til læknis i Dalasýslu og Bæjarhreppi í Strandas/bIu

b
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

1900.

1901.

alls.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
a.
80,380

40,190

40,190

80,380

;

til læknis á Seyðisfirði ásamt meö Mjóafirði,
Loðmundarfirði og Borgarfirði;
til læknis á Skipaskaga á Akranesi með 4
syðstu hreppum Borgarfjarðarsýslu;
til læknis í Dyrhólahreppi og Eystri- og VestriEyjafjallahreppum;
til lækuis í Dýrafirði ásamt Onundarfirði,
Súgandafirði og Amarfirði;
til læknis í Þingeyjarsýslu fyrir austan Jökulsá;
til læknis í Ólafsvík raeð vesturhluta Snæfellsnessýslu sunnanfjalls til Straumfjarðarár;
til læknis milli Straumfjarðarár í Hnappadalssýslu og Langár á Mýrum;
til læknis í Eyjahreppi og Múla- og tíufudalshreppum í Barðastrandarsýslu;
til læknis í Breiðdals-, Beruness- og Geithellnahreppum i Suðurmúlasýslu;
til læknis í Grunnavíkur- og Sléttuhreppum i
ísafjarðarsýslu;
til læknis í Strandasýslu;
til læknis í Grýtubakka-, Háls- og Ljósavatnshreppum;
til læknis í Grimsness-, Biskupstungna-, Hrunamanna-, Gnúpverja-, Skeiða- og Þingvallahreppum í Árnessýslu;
Flyt...

597

þingskjal 489—

3.
4.

5.

6.

Fluttar...
o. til læknis í Bolstaðarhlíðar-, Engihlíðar-, Vindhælis-, Torfalækjar- og Svínavatnshreppum í
Húnavatnssyslu;
p. til læknis í Skriðdals-, Valla- og Fljótsdalshreppum, Fellahreppi fyrir ofan Þorleifará og
Jökuldalshreppi fyrir ofan Gilsá; til hvers
þeirra 1,000 kr. hvort árið ................................
Styrkur til Guðm. læknis Hannessonar til að launa
aðBtoðarlækni á Akureyri............................................
Fyrir 2 læknisferðir á ári til Oræfinga...................
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að ferðir
þessar séu auglýstar hlutaðeigandi hreppsbúum
með nægilegum fyrirvara.
a. Styrkur til augnlæknis Bjarnar Ólafssonar í
Reykjavík með skyldu til að veita stúdentum
á læknaskólanum tilsögn í augnalækningum
svo og til að halda ókeypis »klinik« handa
fátækum mönnum, að rainsta kosti einu sinni
á mánuði.................................................................
b. Styrkur til hins sama manns til lækningaferðar
kringum landið á helztu viðkomustaði strandskipa, eftir reikningi, hvort árið alt að 300 kr.
Styrkur til tannlæknis í Reykjavík með skyldu
til að veita stúdentum á læknaskólanum tilsögn í
tannlækniugum, svo og til að halda ókeypis »klinik«
handa fátækum mönuum, að minsta kosti einu
sinni á mánuði ............................................................

alls.

1900.

1901.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
80,380

16,000

16,000

32,000

800
150

800
150

1,600
300

2,000

2,000

4,000

300

300

1,000

1,000

2,000

60,440

120,880

600

7. Áreútgjöld við holdsveikraspitalann :
a. Laun til starfsmanna........................
b. Viðurværi:
1. handa 60 sjúklingum, 38 a. á
dag........................ 8,322 kr.
2. handa 17 starfsmönnum...247 kr.
12 a. á ári........... 4,184 kr. 04 a.

kr. a.
4,940

12,506.04
C.
d.
e.
f.
g.

klæðnaður sjúklinga...........................
600
meðöl og sáraumbúnaður................... 1,500
eldsneyti ............................................ 3,500
ljósmeti...............................................
570
viShald á húsum................................ 1,200
Flyt 24,816.04

i

60,440

Sgð

h.
i.
k.
l.
m.
n.
o.
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Fluttar... 24,816.04
húsbúnaður og áhöld........................
600
þvottur og ræsting............................
600
greftrunarkostnaður............................
250
flutningskostnaður..............................
200
til að skemta sjúklingum.................
200
he8tafóður............................................
300
vmisleg gjöld........................................ 1,000

8. Útgjöld við bólu8etningar ........................................
9. Onnur útgjöld:
a. styrkurtil sjúkrahússins í Reykjavík 1,200 kr.
b.
——----------- á
Akureyri
400 —
c.
—
—
------á
ísafirði ...
400 —
d.
——---------- á
Seyðisfirði
400 —
e. til einnar yfirsetukonu í Reykjavík
fyrir hana sjálfa................... ..............
24 —
f. til náms yfirsetukvenna ................... 2,000 —
g. til verkfæra handa yfirsetukouum..... 400 —
h. gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma 31. jan. 1896 ............................ 1,000 —
10. Styrkur til 'að semja og gefa út nya Ijósmóðurfræði, alt að ... ...........................................................
11. Styrkur til útbúnings og áhalda hanaa sjúkrahúsinu á Seyðisfirði 4000 kr. (fyrra árið).............
12. Til sjúkrahúsbyggingar á Patreksfirði annað árið
alt að..............................................................................
Veitist með því skilyrði, að helmingi hærri upphæð verði veitt til fyrirtækisins annarsstaðar frá.
.

Samtals.......

1900.

1901.

alls.

kr.
60,440

kr.
60,440

kr.
120,880

27,966 04

27,966 04

500

500

1,000

5,824

5,824

11,648

800

800

4,000

4,000

3,000

3,000

102,530 04

12. gr.
Til samgöngumála veitast 465,900 kr.
A.
Til útgjalda við póststjórnina:
1. Laun:
a. handa póstmeistaranum........................ 3,000 kr.
Auk þess hefir póstmeistarinn ókeypis
afnot af íbúðarherbergjum þeim, sem
eru i pósthúsinu.
b. 1. handa póstafgreiðslumönnum utan
Reykjavíkur .................................... 8,100 —
Flyt 11,100 kr.

55,932 08

94,730 04 197,260 08

ðgg
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Fluttar... 11,100 kr.
2. handa tveira póstafgreiðslumönnura
í Reykjavík........................................ 2,500 —
c.
handa bréfhirðingarmönnum ....... 6,000 —
2.
3.

4.

póstflutningur.................................................................
til póstvagnferða í viku hverri frá 15. júní til
1. okt. frá Reykjavík austur að Ægissíðu eða Odda
er flytji póst samkvæmt samniugi við póststjómina
og taki að öðru leyti til flutnings menn og vörur,
veitist alt að ........................................ ......................
Landshöfðingi samþykkir ferðaáætlun og flutniugsgjald roeð vögnunum.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

19,600

19,600

40,000

40,000

600

600

7,000

5,600

önnur útgjöld:
1900. 1901.
a. endurgjald fyrir skrifstofukostn- kr.
kr.
að póstmeistarins ............................. 2,000 2,000
b. til sama fyrir ábyrgð á mistalningu
um ................................
c. fæðispeningar og ferðakostnaður
sama..........................

5.

200

200

200

200

d. fyrir prentun á ýmsu.................... 1,000

1,000

e. til áhalda ........................................ 1,500

1,500

f. til bréfaburðar í Reykjavík............
400
g. óviss gjöld........................................
200
h. til viðhalds húsi og áhöldum........ 1,500

400
200
100

til að útvega eldtrausta járnskápa handa
póstafgreiðslumönnum ................................................

500

samtals ..

67,700

65,800

Til vegabóta:
til verkfræðiugs til aðstoðar landsstjórn og héraðsstjóraum við hinar stærri samgöngubætur:
a. laun ..................................................... 3,000
b. ferðakostnaður og fæðispeningar á
ferðum með strandbátum ...............
500
3,500

3,500

3,500

...Flyt

3,500

133,500

B.
1.

’

3,500

133,500

600

2.
3.
4.

5.
6.
j

j
j
í
j
i

7.

8.
i
j

j
•
i
j
í
j
5
í
j
í
i
1
‘
j

j
j

9.
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Fluttar...
til verkfróðra aðstoðarmanna við hinar vandaminni
samgöngubœtur alt að ..............................................
til flutningabrauta.........................................................
til þjóðvega .................................................................

til fjallvega .................................................................
styrkur til Isafjarðarsýslu til að gjöra veg yfir
Breiðadalsheiði alt að .................................................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
að miusta kosti jafnmikla upphæð.
Styrkur til Borgarfjarðarsýslu til að gjöra veg frá
Skipaskaga að Blautós alt að....................................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
það, sem til vantar til að fullgjöra veginn, að
minsta kosti jafnmikla íipphæð.
Styrkur til Dalasýslu til brúargerðar á Laxá í
Laxárdal, þriðjungur kostnaðar, alt að...................
Styrkur til Kjósar* og Gullbringusýslu til framhalds
vegiuum frá Reykjavíkurlandi suður sýsluna alt
að....................................................................................

C.
1. Til gufuskipaferða, til hins sameinaða gufuskipafélags, 3. og 4. ársborgun af 5 ára styrk, með þeim
skilyrðum, að félagið haldi uppi stöðugum gufuskipaferðum milli Islands á eina hlið og Danmerkur og Stóra-Bretlands á hiua, og umhverfis Island,
samkvæmt ákvæðunum á fjárlögunum fyrirl898og
1899 ...................................................................................
2. Til gufubátaferða:
kr.
a. í Sunnlendingafjórðungi og á Faxaflóa
alt að ............................................................. 7,700
' b. á' ísafjarðardjúpi............................................ 2,500
Aætlun um ferðirnar undir staflið a. samþykkir landshöfðingi eftir að hafa fengið tillögur hlutaðeigandi bæjarstjórnar og sýslunefnda.
Af upphæðinni undirstafl. a má verja 200 kr. til sérstakra
gufubátsferða, sem séu að minsta kosti tvær
ferðir, milli Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hallgeirseyar og Holtsvara.
Styrkurinn undir staflið a og b greiðist með
því Bkilyrði, að gufubátarnir flytji póstsendingar,
er vitja skal og skila á pósthúsum á viðkomustöðum án sérstaks endurgjalds.

Flyt...

1900.

1901.

alls.

3.500

kr.
3.500

133,500

1.500
20,000
50,000

1.500
20,000
50,000

5,000

5,ÓÓ0

kr.

2,500

2,400

1,700

10,000
96,600

80,000

50,000

50,000

10,200

10,200

60,200

i

60,200

176,600

310,100

601
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Fluttar...

4. Styrkur til að bæta lending í Þoriákshöfn altað.......
Veitist með því skilyrði, aö sýslunefnd Árnessýslu verji að minsta kosti jafnmikilli upphæð til
fyrirtækisins, og að verkið verði að áliti verkfræðings vel af hendi leyst.

1900.

1901.

alls.

kr.
60,200

kr.
60,200

kr.
310,100

400

60,600

60,200

D.
Til ritsíma milli íslands og útlanda, fyrsta áreborgun
af 20 ára tillagi, alt að ........................................ ........
Að því tilskildu, að sá, er leyfi fær til að leggja
ritsfmann i sæ, veiti 300,000 kr. tillag til lagningar
á ritsíma yfir land milli þess staðar, er sæsi'minn
kemur l land á íslandi og Reykjavíkur, má stjórnin ákveða, að stésfminn sé lagður á land á Austurlandi. Auk þess er stjórninni heimilt, ef til þess
kemur, að verja á fjárhagstfmabilinu alt að 75,000
kr. til þes8 að undirbúa landsímalagninguna og til
að útvega effii og áhöld til þess.

35,000

120,800

35,000

■
.................... I

Samtals...

465,900

13- grTil kirkju- og keqslumála veitast 326,666 kr. > a.

A.
í þarfir andlegu stéttarinnar:
a. laun til biskupsins.........................................................
b. önnur útgjöld:
1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- g*............................................................................
2. til bráðabirgðar-uppbótar fátækum brauðum .....
3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti........
4. bráðabirgðar-uppbót á Kvíabekkjar-prestakalli í
Eyafjarðar-prófastsdæmi..........................................
5. bráðabirgðar-uppbót á Meðallandsþingum...........
6. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar Og prestsekkjur fá samkvæmt lögum.....
7. bráðabirgðar-uppbót til síra Þorsteins Benediktssonar í Bjarnanesi.....................................................
Flyt...

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

7,000

7,000

9,000
1,700
600

9,500
1,700
600

200
200

200
200

3,000

3,000

100
.21,800

100
22,300

76

6o2

8.

9.
10.
11.
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Fluttar...
til að endurreisa 2| fallin prestmötukúgildi á
Laugarbrekku l Nesþingum og sem uppbót til
BÍra Helga Árnasonar fyrir prestsmötumissi.......
gegn því, að jörðin Laugarbrekka með hjáleigum
Holti og Hóli verSi afsöluð landssjóði til eignar.
styrkur til síra Gísla Ejartanssonar fyrir flutning og byggingu staðarhúsa á Felli í Mýrdal...
endurgjald handa biskupi fyrir skrifstofukostnað
Til þess að kaupa hina svo nefndu MelshúsalóS
í Reykjavík ásamt parti af Melshúsatúninu út
að Skólabæ til grafreitar eða kirkjugarðsstæSis
fyrir Reykjavíkursókn, og til þess aS búa svo
um þetta svæði, að þaS sé hæfilegt sem kirkjugarðsstæði, alt aS ....................................................

1900.

1900.

alls.

kr.
21,800

kr.
22,300

kr.

400

600
1,000

8,000
31,800

B.
Kenslumálefni:
I. Til prestaskólans:
a. laun..............................................................................
b. önnur útgjöld:
1901.
1. húsaleigustyrkur handa
1900.
12 lærÍ8veinum 1900 og
16 1901, 80 kr. handa
hverjum..........................
960 kr. 1,280 kr.
2. námsstyrkur..................
800 — 1,000 —
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaárið.
3. til tfmakenslu..............
100 —
100 —
300 —
4. til bókakaupa...............
300 —
5. til eldiviðar og ljósa...
150 —
150 —
6. til umsjónar..................
100 —
100 —
200 —
7. ýmisleg útgjöld............
200 —
8. til þess að gefa út kenslubækur handa prestaskólanum, 25 kr. fyrirörk250 —
ina, alt að....................
250 —

II. Til læknaskólans:
a. laun.............................................................................
fTyt?7

1,000

23,300
55,100

9,200

9,200

2,860

3,380

12,060

12,580

3,200
3,200

3,200
3,200

24,640
79,740
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1900.
Fluttar....
b. önnur útgjöld:
1. náinsstyrkur.................. 1,200 kr.
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaárið.
200 —
2. eldiviSur, ljós og ræsting
3. til bókakaupa og verk500 —
færa................................
4. ferðastyrkur handa
300 —
læknaefnum...................
5. húsaleiga handa 16 lærisveinum, 80 kr. handa
hverjum................... — 1,280 —
6. þóknun fyrir tímakenslu
100 —
í efnafræði.....................
7. til umbúða og annars
kostnaðar við ókeypis
200 —
>klinik<, alt að............
100 —
8. ýmisleg útgjöld...........

III.

1900.

1. til bókasafns skólans
720 kr.
1,200
—
2. til eldiviðar og ljösa
3. til skólahússins utan
og innan................... 3,200 —
4. til tímakenslu og
prófdómenda ........... 1,050 —
5. Laun cand. mag.
Fluttar: 6,170 kr.

1900.

1901.

alls.

kr,

kr.

kr.

3,200

3,200

79,740

1901.

1,200 kr.

•
200 —
500 —
300 —

1,280 —
100 —

200 —
100 —

Til hins lærða skóla:
a. laun...................................
b. aðstoðarfé:
600 kr.
handa söngkennaranum
— fimleikakennaranum...............
700 —
1,000 —
— dyraverði ....... ...
til yfirumsjónar með skólahúsinu
200 —
og áhöldum skólans ......
c. önnur útgjöld:

603

3,880
7,080

3,880
7,080

19,200

19,200

2,500

2,500

21,700

21,700

14,160

1901.
720 kr.
1,200 —
1,400 —
1,050 —

4,370 kr.

93,900
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604

1900.
6,170 kr.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
-•
13.

Fluttar:
Bjarna
Jóussonar
sem
aukakennara 1,300 —
námsstyrkur............. 4,500 —
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi
fara fram úr 200 kr.
fyrir skólaárið og
greiðist fyrri hluti
styrksins aS afloknu
miðsvetrarprófi, en
síðari hlutinn síðast
í maímánuði...........
húsaleigustyrkur
handa 36 lærisveinum, 20 kr. handa
hverjum ...................
720 —
þóknun handa lækni
100 —
vmisleg útgjöld.........
800 —
fyrir prestsverk.......
48 —
tilvfsindalegraáhalda
við kenslu:
a. í náttúrusögu......
200
b. í eðlisfræði...........
400 rtil þess að gefa út
kenslubœkur handa.
lærðá'_skólanum, '25'
kr. fyrir örkina.......
600 —
til áhalda við leikfimiskenslu...............
200 —

Til gagnfræðaskólans á Möðruvöllum:
a. laun .................................
b. önnur útgjöld:
1900.
1. til bóka- og áhaldakaupa við kensluna..
400 kr.
2. til eldiviðar og ljósa.
500 —
3. til skólahússins utan
og innan...................
200 —
4. ýmisleg útgjöld .......
500 —
5. til styrkveitingar
námspiltum...............
400 —

1901.
4,370 kr.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

21,700

21,700

15,038

13,238

36,738

34,938

6,600

6,600

2,000
8,600

2,000
8,600

93,900

1,300 —
4,500 —

720
100
800
48

—
—
—
—

200 —
400

600 —
200 —

71,676

1901.
400 kr.
500 —
200 —
500 —
400 —

Flyt...

17,200
182,776

606
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1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.
182,776

3,000

3,000

3,840

2,500

6,840

5,500

6,900

6,900

5,500

5,500

Fluttar...
V.

Til sty rimannaskólans:
a. laun..........................................................................
b. önnur útgjöld:

1. til tímakenslu........ 1,200 kr.
2. til áhaldakaupa o. fl. 1,100 —
3. til eldivitSar og ljósa
500 —
4. ýmisleg útgjöld.......
600 —
5. til a8 kaupa lóS .....
440 —

VI.

Til annarar kenslu:
a. til kvennaskóla:
1. til kvennaskólans í Reykjavík...
þar ai námsstyrkur til sveitaatúlkna 300 kr.
2. til kvennaskóla Húnvetninga ...
3. til kvennaskóla EyfirSinga.......

1,200 kr.
300 —
500 —
500 —

12,310

2,500 kr.

2,200 —
2,200 —

b. 1. til barnaskóla annarsstaSar en í kaupstöSum .............................................................
Styikur þessi veitist einkum eftir lengd
kenslutíma og nemandafjölda, og meS því
skilyrði, aS skólarnir njóti einnig annars
tillags, er eigi sé minna en helmingur á
móts viS styrkinn úr landssjóSi.

■

2. til sveitakennara, alt aS 80 kr. til hvers.
Styrkur þessi veítist eftir tillögum stiftsyfirvaldanna.

5,500

5,500

c. til gagnfræSa- og alþýSuskólans í Flensborg...
d. til kennarafræSslu................... ..........................
e. námsstyrkur handa kennaraefnum, 50 krónur
handa hverjum, alt að 500 kr. hvort áriS....
f. til skólaiSnaSar-kenslu........ .................................
g. til kennara í organslætti og sönglist og til
organleikara viS dómkirkjuna í Reykjavík......
h. styrkur til þess aS semja og gefa út kenslubækur......................... ............................................
i. til kenslu heyrnar- og málleysingja...............
“
Flyt...

2,500
2,800

2,500
2,800

500
500

500
500

1,000

1,000

300
5,000

300
5,000

30,500

30,500

195,116
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Fluttar:
j. til síra ólafs Helgasonar til að borga með
aðstoðarkennara við kenslu heyrnar- og málleysingja.................................................................

VII. Til sundkenslu:
a. í Reykjavík .............................................................
Lærisveinar latínuskólans njóta ókeypis kenslu.
b. til sundkenslu annarsstaðar .................................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjórn og sýslunefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sé lagt til sundkenslunnar eigi minna en landssjóðsstyrknum nemur.
VIII. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi
kenslu í teikning og tréskurði í Reykjavík..........

1900.

1901.

kr.
30,500

kr.
30,500

150
30,650

150
30,650

200

200

1,000

1,000

600
1,800

600
1,800

alls.
kr
195,116

61,300

3,600

•
C.
Til vísindalegra ög verklegra fyrirtækja og bókmenta:
1. til landsbókasafnsins:
a. laun hókavarðar ......................................................
b. til aðstoðarmanns við bókasafnið ....... ..............
c. fyrir bækur, handrit, bókband og prentun á
ritaukaskrá og til samnings spjaldskrár...............
d. til eldiviðar og áhalda, in. m.................................
e. brunabótagjald fyrir safnið....................................
2. a. tilamtsbókasafns Norðuramtsins............ 500 kr.
b. til amtsbókasafns Austuramtsins........... 400 —
c. til amtsbókasafns Vesturamtsins........... 400 —

1,500
900

1,500
900

4,000
450
300

4,000
450
300

1,300

1,300

1,200
500
10,150

1,200
200
9,850

Fé þetta veitist með því skilyrði, að hlutaðeigandi jafnaðarsjóðir veiti að minsta kosti
jafnmikla upphæð.
3. til laudsskjalasafnsins:
a. laun skjalavarðar, sem landshöfðingi skipar..........
b. til að koma safninu fyrir og til viðhalds...............
...

.

Flyt:

260,016

þing8kjal 504—

Flnttar...
4. til deildar hins íslenzka Bókmentafélags í Reykjavík ..................................................................................
500 kr. af styrk þessum veitast með því skilyrði, að
Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af íslenzku
fornbréfasafni, eða sem því svarar af registri.
5. til Þjóðvinafélagsins......................................................

607
1900.

1901.

kr.
10,150

kr.
9,850

2,000

2,000

750

750

alls.
kr.
260,01«

6. til Forngripasafnsins:
a. til að útvega forngripi og til áhalda 1,000 kr.
b. til umsjónar ............................................ 600 —
c. til húsnæðis og hita................................ 2000 —
d. til að flytja safnið og koma því fyrir alt að ................................................
800 —
4,400
7. til Fomleifafélagsins:
til útgáfu árbókar.........................................................
útborgistþvi að eins, að árbók fornleifafélagsins komi út hvort árið.
8. til Náttúrufræðisfélagsins.................. ........................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 100 kr.
á ári.
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að náttúrugripasafnið sé eign landsins og til sýnis fyrir almenning á ákveðnum tíma, að minsta kosti einu
sinni á viku.
9. Styrkur til hins ísl. Biblíufélags til nýrrar þýðingar biblíunnar.............................................................

3,600

300

300

500

500

1,200

1,200

10. Styrkur til kennara Benedikts Gröndals til að halda
áfram myndasafni yfir íslenzk dýr og til að semja
þjóðmenningarsögu Norðurlanda 600 kr. áári, og
til efna og áhalda til að varðveita náttúrugripi
200 kr. hvort árið .....................................................
Fyrri veitingin er bundin því skilyrði, að safn
þetta og undirbúningsverkið verði á síðan eign
landsins.
11. til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbréfasafni 800 kr. hvort árið, með því skilyrði, að sams
konar registur sem við fyrsta bindið komi út með
hverju bindi um leið og það er útkomið.................
12. til Brynjólfs Jónssonar til fornmenjaranusókna ...

800

800

800
300

800
300

Flyt...

21,200

20,100

260,016

6o8
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Fluttar...
13. Styrkur til kaupm. Björns Kristjánssonar til aS
koma á fót tígulsteinsverksmiðju ............................
Styrkurinn útborgast þegar ofn er bygður, er
brenna má í 5000 steina í einu, þerrihús er reist
og eltigufuvélar uppkomnar, enda skuldbindi
styrkþiggjandi sig til að reyna leir og leiðbeina
ókeypis í leirbrenslu næstu 3 ár þeim mönnum,
er hlutaðeigandi hreppsnefnd æskir.

1900.

1901.

kr.
21,200

kr.
20,100

1,200

1,200

15. styrkur til Guðjóns Guðmundssonar til landbúnaðarnáms við landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn.........
.................. ..:.........................................

500

500

16. Til síra Matthíasar Joehumssonar............................
Fjárveiting þessi er bundin því skilyrði, að síra
Matthías fái lausn frá embætti eftir eigin ósk,
án þess að fullnægt sé hinum venjulegu skilyrðum fyrir lausninni, en haldi hann áfram prestskap,
veitast honum 600 kr. hvort árið.

2,000

2,000

17. til Páls Ólafssouar skálds...........................................

500

500

18. til stóratúku Goodtemplara á Islandi til eflingar
bindindi..........................................................................

800

800

19. til rektora Jóns Þorkelssonar til váindalegra starfa

300

300

20. til skólakennara Geira Zoega til að semja íslenzkenska orðabók................................................................

500

»00

Styrkur til yfirdómara Jóns Jenssonar og landritara Jóns Magnússonar til að gefa út lagasafn
handa alþýðu 4. bindi 20 kr. fyrir örkina, gegn
því að bókin verðí seld með vægu verði...............

400

Styrkur til amtmanns Páls Briem til að gefa úrt
tímaritið >Lögfræðing<, 20 kr. fyrir örkina...........

200

200

23. til cand. mag. Bjama Sæmundssonar til fiskiveiðarannsókna .....................................................................

800

800

24. til kapteins i sjóliðinu Rydera til tilrauna við
skógarrækt hér á landi .............................................

1,000

22.

Flyt...

kr.
260,016

2,500

14. styrkur til tveggja manna til nema dýralækningar
600 kr. til hvora.........................................................

21.

alls.

31,900

!
;

26,900

| 260,01«

þingskjal 45o—

Fluttar...
25. styrkur til Stefáns kenuara Stefánssonar til að
rannsaka fóður- og beitijurtir....................................
26. til Einars Jónssonar frá Galtafelli til að læra
myndasmíði .................................................................
27. til Þórarin8 B. Þorlákssonar til að fullkomna sig
í málara-íþrótt .............................................................
28. til snikkara Jóns Sveinssonar í ReykjavíV fyrir
byggingaruppdrátt til stvrimannarkólans ...............
29. til cand. theol. Haralds Níelssonar, styrkur til
utanfarar til að stunda hebreska tungu og skýringar gamla testamentisins........................................
30. til iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík til að styrkja
efnilega 'ðnaðarmeun til utanfarar, til að fullkomna sig í iðn sinni .................................................
31. til Halldórs Lárussonar til að fullkomna sig í hraðritun og til að kenna hana .....................................
32. Til leikfimiskennara Ó. Rósenkranz fyrir kostnaði
við ókeypis kenslu í leikfimi og líkamsæfingum....
33. Styrkur til hússtjórnarskólans í Reykjavík ...........

Samtals ..

Til

skyndilána

handa

609
1900.

1901.

alls.

kr.
31,900

kr.
26,900

kr.
260,016

1,000

1,000

1,000
1,000
250

600

600

600

600
200
800

200

37,950

28,700

66,650
326,666

14. gr.
embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna veitast

5,200 kr.
-

lð- grTil eftirlauna'og styrktarfjár o. fl. veitast 90,000 kr.; þar af til præp. hon. Benedikts Kristjánssonar 500 kr., sem viðbót við eftirlaun hans, til síra Þorkels Bjarnasonar
500 kr., sem viðbót við væntanleg eftirlaun hans; til ekkjufrúar Jakobínu Thomsen
300 kr., til ekkjufrúar Önnu Johnsen 150 kr., til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmannaeyja prestakalli 105 kr. 40 a., til ekkjufrúar Torfhildar Holm 200 kr., til Ólínu Vigfússon, ekkju Sigurðar Vigfússonar, 160 kr., til fröken Sigríðar Árnadóttur 200 kr. — til allra þeirra hvort árið.
Stjórniuni er heirnilt að veita kennara við lærða skólaun, Dr. phil. Þorv. Thoroddsen,
lausn frá embætti með eftirlaunum, enda þótt hiu almenuu skilyrði fyrir þeirri lausn séu
eigi fyrir hendi, og skulu eftirlaunin vera 2000 kr. á ári; þó hætti eftirlaun hans, ef hann á
ný fær launað embætti í hinu danska ríki.
16. gr.
Til óvissra útgjalda veitast 3,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embættismannaefna frá útlöudum til að taka við embættum hér á laudi.

77

6lo

Þingskjal 504—506

17- gr.
Tekjuhallann, sem fyrst um siun er áætlað að verði 99,024 kr. 75 a., skal greiða
úr viðlagasjóði.
18. gr.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, Öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.
Úr viðlagasjóði má veita alt að 30,000 kr. lán hvort árið til þilskipakaupa frá útlöndum, er veitast einkum þeim mönnum eða félögum, er hafa sjávarútveg að aðalatvinnuvegi. Lán þessi veitast til 8 ára og ávaxtist með 3^. Afborgun þarf eigi að greiða fyrstu
3 árin, en lánið borgist að fullu á næstu 5 árum með jöfnum afborgunum. Þau veitast að
eins gegn fulltryggu veði; telst til þess veð í skipinu sjálfu, alt að helmingi vátrygðs verðs,
enda sé það í áreiðanlegri vátryggingu og í fyrsta eða öðrum flokki. Eigi má lána meira en
4,000 kr. til hvers skips.
Úr viðlagasjóði má verja alt að 30,000 kr. til lánveitinga til sveitarfélaga, þó ekki
yfir 2000 kr. til hvers. Lán þessi ávaxtast með 3°/o árlega og sé afhorgunarlaus fyrstu 5
árin, en borgist síðan á 15 árum. Lánum þessum sé ennfremur settir þessir skilmálar:
1. Lánsféð veitist samkvæmt beiðni frá sveitarstjóm til landshöfðingja og eiugöngu til jarðabóta, er sé sams konar og þær, sem styrktar eru af landssjóði.
2. Þeir, sem lánin taka fyrir milligöngu sveitarfélaga, verji hver um sig til jarðahóta fyrstu
5 árin, sem lánið stendur, auk lánsupphæðarinnar, J á móti henni. Dagsverk við jarðabætur þessar skal metið 2 kr.
3. Jarðabætumar sé samkvæmt vottorði skynbærra manna, er sýslunefnd kveður til að skoða
þær, hyggilega stofnaðar og vel unnar.
4. Laudshöfðingja sé, eftir nánari fyrirmælum hans, send þau skírteini, er hann álítur
nauðsynleg til tryggingar því, að framannefndum skilmálum sé fullnægt.
5. Sé eiuhverjum af skilmálum þessum ekki fullnægt, er lánið þegar að sama skapi fallið í
gjalddaga.
6. Lánbeiðslur sveitarstjórna sé komnar til landshöfðingja fyrir 14. dag maimán. 1900,
og veitist eigi neitt af lánum fyr en þann dag.
7. Lán til einstakra manna séu aldrei lægri en 200 kr. til hvers.
Öll þessi lán veitist þó þvf að eins, að fé sé fyrir hendi í viðlagasjóði, sem án megi vera.

Nd.
505. Breytingartillaga
vi& frumv. til laga um breyting á launum preata. FrA Jóni Jónssyni, þm. A.-Sk.
Við 2. gr.
Tölulið 20. Fyrir »Bjarnaness- og Slyndurholtssóknir« komi: Bjarnanessog Einholtssóknir.

Ed.
506. BreytingartiTlaga
við frumv. til laga um fjölgun þjóðvega o. fl. (eins og það var samþ. við 2. umr.
í Ed.)
Frá Jóni Jónssyni, Þorleifi Jónssyni, Sigurði Stefánssyni.
Við 1. gr. Á eftir »telja< komi: þjóðveg.
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Við 2. gr.
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Fyrir »sý8luvegasjóða« komi: sýslusjóða.
Fyrirsögnin orðist þannig: Frumvarp til laga um fjölgun ogviðbald
þjóðvega.

Nd.
507. Breytingartillögur
við frumv. til laga um heimild til að stofna hlutafélagsbanka á íslandi.
Flutningsmenn: Vajtýr Guðmundsson, Kl. Jónsson, Jón Jónsson, þm. A.-Sk.,
Skúli Thoroddsen, Sigurður Gunnarsson, Einar Jónsson.
Við 20. gr. Síðasta málsgrein: »Nú er landssjóður — jafnt afl atkvæða*, falii
burt.
Aftan við frumv. bætist ný grein, sem verður 23. gr.j svohljóðandi:
Jafnskjótt og ísiandsbanki er kominn á fót og tekinn til starfa etru
bankalögin frá 18. sept 1885 ásamt siðari viðaukum úr giidi naurin.
Nd.
508. Breytingartillaga
við frumv. til laga um stotnun landsspitala i Reykjavik.
Flutningsmenn: Valtýr Guðmundsson, Pétur Jónssou, Jón Jónssou, þm. Eyf.
Skúli Thoroddsen, Halldór Danieisson, Einar Jónssoa.
I stað orðanna: »Reykjavfkurbær — hvert um sig« f & gr. kómi:
Reykjavíkurbær og Suðuramtið skulu hafa rétt til

Ed.

509.

Frumvarp

til laga um eignarrétt og leigurétt utanríkismanna til jarðeigna á Islandi (eins og það var
samþyktvið 2. umr. í Ed.)
1. gr. Enginn, sem heimili á ntanríkis, hvorki einstaknr maðnr né félag, töá
eiga jarðeign né jarðaritök hér á landi, nema það sé leyft með öérstðknm Iðgnm. Jarðeignir þærog ítök, sem utanríkismenn eiga nú, eru nndanþegnar þessn ákvæði, þangað
til eigendaskifti verða á þeim.
2. gr.
Nú flyzt maðnr, sem á jarðeign hér á landi, til annara rfkja, eða utanríkismaðnr eignast héjr jarðeign að gjöf eða erfðnm, og sknln þeir þá innan fimm ára
hafa selt jarðeign sína; en geri þeir það ekki, skai selja jarðeignina víð opinbert uppboð,
og greiðist andvirði hennar, að frádregnnm kostnaði, fyrverandí eigánda.
3. gr. Enginn má seija utanríkismönnum jarðeign eða jarðatítök hér á landi,
nema eftir sérstðkum lðgum, né beldnr leigja þeim jarðir, jöíðaritök, svo éem ár, vötn
eða fossa, eða nokknr jarðarafnot lengnr en 50 ár.
4. gr. Brot móti lögnm þessnm varða sektum til landssjóðs frá 1000 kr. til
10,000 kr., og skai með þau fara sem opinber lögreglumál.
Nd.

510.

Breytingartillaga

við frumv. til laga om heimild til að stofna hlutafélagsbanka á ísiandi.
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(Eins og það var saraþykt við 2. umr.
Frá Jens Pálssyni, Þórði Guðmundssyni, Halldóri Danlelssyni,
Einari Jónssyni, Guðjóni Guðlaugssyni, Skúla Thoroddsen.
Fyrri raálsgrein 14. greinar orðist þannig:
íslandsbanki skal skyldur að greiða landssjóöi 5000 kr. á ári, en þegar
varasjóður bankans er orðinn 1 millión krónur, eða þegar 20 ár eru liðin frá
stofnun hans, fellur það skyldugjald niður, en upphæð sú, er samkvæmt reglugjörð bankans árlega er ákveðin varasjóði, rennur þá óskert í landssjóð.

Ed.
511. Frumvarp
tillaga um burðareyri innan lands undir íslenzk blöð og tfmarit í krossbandi. (eins og það
var samþ. við 3. nmr. f nd.)
1. gr. Burðareyrir innanlands undir íslenzk blöð og tímarit í krossbandi skal vera 20 a.
undir hvert pund eða minni þunga, jafnt á öllum tfmum árs og hvort heldur flutt er á
sjó eða landi, enda séu þau afhent til flutnings á pósthósið á ótkomustaðnum áðoren 3(5
dagar eru liðnir frá því er þan komu ót.
2. gr. Alt það, sem f einu er afhent til flutnings, skal póstmaður vega f einu
lagi, og greiðir sendandi burðargjald í peningum eftir samanlagðri pundatölu gegn
skriflegri kvittun.
3. gr. Póstmaður á útkomustað hefir heimild til, að láta póstsendingar þær,
sem um er rætt í 1. gr., bíða á pósthúsinu eftir skipsferð, þó landpóstur gangi áður,
ef biðin nemur eigi meir en 8 dögum.
4. gr. Póstmaður' á útkomustaðnum skal tvisvar á ári, 30. júnf og 30. desbr,
afgreiða til póstmeistarans í Reykjavik skýrshi um allar slíkar sendingar fyrirfarandi missiri,
og tilgreina þunga hveis tölublaðs eða heftis af hverju riti, en póstmeistari skal semja
skrá um öll blöð og tímarit, sem send eru þannig með póstum, og fá hana birta í Stjórnart., B-deild, undir eins og hann hefir fengið skýrslu frá öllum póststöðvom, í sfðasta lagi
fyrir 31. marz og 15. septbr.
5. gr. Utan á umbúðum hverrar sendingar skal standa nafn blaðsins eða tfmaritsins, og hvaða árgangur eða bindi og tölubl. eða hefti sé í sendingunni.
6. gr. Auk skýislu þeirrar, sem nefnd er í 3. gr„ skal póstmaður halda skrá
um öll blöð og tímarit, sem afhent eru samkvæmt þessum lögum á póststöð hans, og
skal hún bera með sér, hve mikiil þungi sé sendur með hveiri þbstferð, og skal hann
láta þessa skrá fylgja póstreikningnum.
7. gr. Um öll blöð og tfmarit, sem á annan bátt eru send en fyrir er mæltí í
þessum lögum, gilda fyriimæli eldri laga.

8. gr. Til þess að rit geti öðlast rétt til að vera sent samkvæmt þessum lögum,
verður:
1., að skýra landshöfðingja frá ótgefanda eða þeim, erábyrgð skal beia gagnvart
póstlögum, enda táki landshöfðingi hann gildan;
2., ritið að koma út samkvæmt fyiir fram auglýstri áætlun; bregði út af því,
missir það rétt sinn eftir þessum lögum, nema þvf sé veittnr hann af nýu;
3., verður ritið að vera selt ákveðnu verði, en sé eigi ókeypis auglýsingarit út-
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gefanda, eða selt nafnverði einu, ef pað er aðallega auglýsingarit fyrir afcvinnu útgefanda eða útgefenda.
9. gr. Verði ágreiningnr um, hvort blað eða tímarit fullnægi skilyrðum Iaga
þessara, sker landshöfðingi úr því til fullnaðar.
10. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1900.

Nd.

512. Tillaga

fcil þingsályktunar um fátækramálefni.

Frá Halldðri Danfelssyni, þórði Thoroddsen,
þorláki Guðmundssyni, þórði Guðmundssyni.
Neðri deild alþingia ályktar að skora á landsstjðrnina, aðleggjafyriralþingi 1901
frumvarp til laga um fátækraframfæri.

Nd.
513. Framhaldsnefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á og viðauka við reglugjörð um fátækramálefni
8. jan. 1834 o. fl.
Nefndin hefir fhugað breytingartillögur þær, sem komið hafa fram við frv.
frá þingm. utan nefndar, nefnilega á þingskj. 463 og 4g3.
Nefndin getur alls ekki fallist á, að breytingartillögur þessar taki fram
breytingartillögum nefhdarinnar, og verður þvf að ráða hinni háttv. neðri deild til
þess að fella þær.
Neðri deild alþingis 2i. ágúst 1899
Sighv. Árnason Guðjón Guðlaugsson f>órður Guðmundsson. Björn Sigfússon
(form. og framsm.).
(skrifari).
Með skirskotun til ágreiningsatkv. mfns (þingskj. 410)
Jón Jensson.

Nd.
514. Breytingartillögur
við frumv. til íjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
(Eins og það var samþ. við 3. urar. í efri deild).
Frá fjárlaganefndinni.
Við 12. A. 4. a. Málsgreinin: »Auk þess — — pósthúsinu* falli burtu.
Liðurinn falli burtu. —
-------- B. 9.
Fyrir »400« komi: 300.
— 13. A. 8.
— — B. V. b. ó. Orðist svo: Til að kaupa lóð 2 kr. fyrir □ faðm.
440 kr.
alt að
Eftir 7. lið komi nýr liður:
------- C. Styrkur til að gefa út bækling raeð myndum og kortum vegna
Parísarsýuingariunar 1000 kr.
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Liðurinn falli burtu.
Liðurinn falli burtu.
Fyrir 600 -------komi: 400—400.
Liðurinn falli burtu.
Eftir 4. málsgr. tölulið 7. komi ný málsgrein:
Úr viðlagasjóði má veita alt að 90,000 kr. lán til Reykjavikurkaupstaðar til hafskipahryggjugerðar. Lánið ávaxtist með
3'/»®/o og endurborgist á 25 árum.

Nd.
515. Viðaukatillaga
við frumv. til laga um breyting á launum presta Frá Einari Jónssyni.
Aftan við orðið >lambsfóður< í 1. gr. bætist í svigum þessi orð: þar með
talin Mariulömb og Péturslömb.

Nd.
516. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga i900 og 1901. Frá Eiuari Jóussyni.
6. liður i 11. gr. verði 6. a. og aftan við hann bætist:
b. Styrkur til hins sama manns til lækningaferðar kringuro landið á helztu
viðkoroustaði strandskipa, eítir reikningi, hvort árið alt að 300 kr.
Nd.

517.

Frumvarp

til laga um vinnuhjú og daglaunamenn.
Eins það var samþykt við 3. umr. í Ed.
I. kafli.
Um vinn uhj ú.
1. gr. Hver maður, sem er fullra 16 ára að aldri, má að lögum ráða
sig hjú, þó með ráði og vilja prests sins, sé hann ófermdur. Vistarráðuin þeirra,
sem eru yngri en 16 ára, ráða foreldrar eða aðrir forráðamenn.
2. gr. Engin vistarráðskulu vera bindandi fyrir lengri tíma en 12 raánuði
1 senn; en gild skulu vistarráð, þótt skeraur sé um samið, þó því að eras, að
þau standi til næsta hjúaskildaga á eftir.
3. gr. Heimilt skal hjúi, eins og verið hefir, að vistasighjá tveimur eða
fleirum til helminga, þriðjunga o. s. frv.
4. gr. Hinn almenni skildagi vinnuhjúa skal vera á ári hverju 14. dag
malmánaðar.
5. gr. Nú ræður einhver hjú, sera hann veit að er ráðið hjá öðrum, og
verður hann fyrir það sekur um 10 - 20 kr., og skal hann auk þess skyldur að
greiða skaðabætur eftir óvilhallra manna mati.
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6. gr. Húsbóndi skal, nema öðruvisi sé um samið, láta sækja vistráðið
hjú sitt t ákveðinn tima og farangur þess, er ekki nemi meiru en klyfjúna á
einn hest, og skal húsbóndi annast þann flutning á sinn kostnað, og ekki láta
það rýra umsamið kaup. — Ef húsbóndi vitjar ekki bjúsins á réttum tíma, skal
hann annast um, að koma þvi fyrst um sinn fyrir á öðrum stað og greiða þvi,
auk umsamins kaup, allan þann kostnað, sem dvöl þess annars staðar hefir i för
með sér; en hjúi skal skylt að vinna húsbónda alt það gagn, sem það getur, á
þeim stað, sem það dvelur á um stundarsakir. Vitji húsbóndi ekki hjúsins fyrir
pingmarfumessu eða semji fyrir þann tíma við það um, að vistarráðin haldist,
þótt það sé eigi sótt, er hjúið ekki lengur bundið við vistarráðin, og varðar það
húsbónda eftir 11. gr. Hið sama er og, ef hjúið flytur sig sjálft á hann, og
hann ekki vill veita þvi viðtöku án löglegra orsaka, og skal hann þá að auki
greiða þvl sanngjarnan ferðakostnað fram og til baka.
7. gr. Húsbóndi getur neitað að vitja hjús, er bann hefir ráðið 1 ’úst til
sin, eður að veita því móttöku, af þessura ástæðum:
1. Ef hjúið, eftir að
það var ráðið 1 vistina, heflr drýgt einhvern glæp, sem að almenningsáliti er
svívirðilegur. 2. Ef hjúið um það leyti, sem það á að fara í vistina, hefir einhvern næman eða viðbjóðslegan sjúkdóm eður þau veikindi eður likamamein,
að víssa 8é fyrir því, að það verði ótært til vinnu alt fram að þingmariumessu
eða lengur. Hið sama gildir, þótt hjúið sé heilbrigt, ef næmur sjúkdóraur gengur
á dvalarstað þess, svo að ástæða sé til að ætla, að það flytji sóttnæmið. Þó getur hjúið krafist vistarinnar, þegar það sýnir læknisvottorð um, að það sé albata
eða geti eigi valdið sóttnæmi, hafi það lagt til jafngildan mann í stað sinn, meðan
það mátti eigi flytja i vistina, eða boðið aðra fullgilda borgun fyrir vinnumissinn.
3. Ef hjúið kann ekki til þeirra verka, sem áskilið var að það skvldi kunna, þáer
það var ráðið í vistina, ogsemþaðþá þóttist kunnatil, eðuref það hefir eiuhverja
þá ókosti, er það þá neitaði að hafa. 4. Ef hjúið hefir tælt húsbóndann á sér
með föisuðum vitnisburðum, þá er hann réð það til sín.
8. gr. Hverju hjúi er skylt að fara þegar í vistina, er húsbóndi vitjar
þess. Ef húsbóndi fyrst um sinn fær því annan samastað (sbr. 6. gr.), þá er þvi
og skylt að fara þangað. Ef hjúið færist undan þessu án lögraætra orsaka, þá
er húsbóndinn eigi lengur bundinn við vistarráðin, og varðar það hjúinu eftir
12. gr. Hið sama er og, ef svo hefir verið um samið, að hjúið skuli flytja sig
sjálft I vistina, og það að nauðsynjalausu dregur ferð sina viku lengur. Nú getur hjúið eigi farið i vistina, þegar húsbóndi vitjar þess, og er því eigi sjáltu
um að kenna, þá er húsbónda eigi skylt að vitja þess aftur, heldur skai hjúið
sjálft kosta ferð sina i vistina og leggja af stað, jafnskjótt og það getur; en
dragi það að nauðsynjalausu ferð sina viku lengur, varðar það eftir 12. gr.
9. gr. Hjú getur neitað að fara í vist af þessum ástæðum: 1. Ef húsbóndi eða húsmóðir heflr, eftir að hjúið var ráðið i vistina, drýgt glæp, sem að
almenningsáliti er svivirðilegur. 2 Et um það leyti, sem hjúið á að fara i vistina,
gengur á heimilinu næmur sjúkdómur. Þó er þvi skylt að fara siðar i vistina,
ef húsbóndi krefst þess og sýnir læknisvottorð um, að sóttnœmið sé horfið, og
hafi hann séð hjúinu fyrir samastað á raeðan. 3. Ef húsbóndinn flytur, eftir að
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vistarráðin eru gerð, en áður en vistartfminn byrjar, þrjár þingmannaleiðir á
landi eða 5 vikur sjávar burt frá þeim bústað bans, þar sem bjúið átti að fara
í vist. Ef húsbóndi flytur af landi burt, skal hann að auki greiða bjúinu kaup
og skaðabætur eftir þvf, sem óvilhallir menn kunna að meta, nema þvi að eins,
að hann útvegi þvf aðra vist í góðura stað, eða hjúið kjósi heldur að ráða sig
sjálft
10 gr. Et húsbóndi á ólöglegan hátt heldur hjúi kyrru í vist hjá sér eftir skildaga, þá skal hann, ef önnur lög ekki ákveöa meiri hegningu, eftir þvf sem málið
er lagað, sektast um 4 til ,50 kr. og gjalda skaðabætur fyrir það tjón, sem af þessu
hlýzt. Varni hann hjúinu að komast i tækan tíma í aðra vist, er það heflr ráðið sig í, og hjúið fyrir þá sök missir af vistinni, þá greiði hann hjúinu alt það
kaup. er þvf var heitið f þeirri vist, er það átti að fara í, og þar að auki
skaðabætur eftir því, sem óvilhallir menn kunna að meta.
11. gr. Ef húsbóndi riftar vistarráðum án lögmætra orsaka, þá skal
hann gjalda hjúi kaup fvrir umsaminn vistartfma og auk þess skaðabætur eftir
þvf, sem óvilhallir menn kunna að meta.
12. gr. Ef hju riftar vistarráðum án lögmætra orsaka, þá skal það
greiða húsbónda slíkt, sem hann hefði átt að gjalda þvf 1 kaup fyrir vistartfma
þann, er um var samið, og auk þess skaðabætur eftir þvf, sem óvilhallir menn
kunna að meta.
13. gr. Eigi má húsbóndi með neinum samningi afsala öðrum vistarráð
yfir hjúi sínu, nema það samþykki. Nú deyr húsbóndinn og skal þá vistarráðum
áfram haldið með ekkju hans eður búi, ef búnaður stendur, en ef búi er brugð
ið, skal búi skylt að útvega hjúi aðra vist á góðura stað, því að kostnaðarlausu,
ef bjúið kýs eigi heldur að ráða sig sjálft, en ella gjalda þvl sem fyrir vistarrof.
14. gr. Húsbóndi skal veita hjúi sinu viðunanlegt og nægilegt fæði,
venjulegan rúmfatnað, verkfæri til vinnu, skæðaskinn og þjónustu. t»ó leggur
hjúið til þaö, sem þarf til þjónustunnar, svo sem efni til bóta, sápu, handklæði og
þvi um líkt. Leggi hjúið sér til rúmfatnað, borgar húsbóndinn það sanngjarnlega.
15. gr. Hve mikið hjúiö skuli hafa f kaup, í hverju og hve nær það
skuli goldið, skal komið undir þvf, er húsbóndinn og hjúið hafa orðið ásátt um.
Nú heflr ekki verið ákveðið um upphæð kaupsins, og skal hjúið hafa svo mikið
í kaup, sem þar er sveitarvenja að gjalda hjúum á því reki. Geti hjú sökum
klæðleysis eigi gengið að allri vinnu, hefir húsbóndi heimting á, að það taki
nægileg föt upp i káup sitt, þótt hjúið hafl áskilið sér það í öörum eyri, og skal
það koma jafnt niður á alla aura, ef kaupið er áskilið f ýrasum ákveðnum aurum. Rétt goldnir eru hjúi í kaup peningar og allir aðrir aurar þeir, er gjaldgengir eru 1 kaup eftir sveitarvenju, hafl ekki verið ákveðið milli húsbónda og
þess, i hverju greiða skuli kaupið. Hafi ekki verið öðruvísium samið, skal eindagi kaupgjaldsins vera undir eins og vistartíminn er á enda.
16. gr. Hjúið skal vera háð þeirri stjórn og reglu, er húsbóndinn setur
á heimilinu, eður sá, sera fyrir hans hönd á yfir því að segja, og vera honum
auðsveipið. Það skal af ýtrasta megni stunda gagn húsbónda síns, og ganga til allra
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verka, er því eru skipuð, nema einhver sérstakur, óvanalegur háski fylgi þeim, og
leysa þau af hendi eftir fremstu kröftum. — Nú er hjú ráðið til ákveðinna starfa,
og skal þvi þó skylt að ganga að öllum heimilisverkum og öðrum störfum, sem
eru samboðin stöðu þess, þegar þörf krefur og ekki er öðrum á að skipa.
17. gr. Eigi má hjú án samþykkis húsbónda fá annan til að gegna
verkum sinum.
18. gr. Hjú skal bæta húsbónda sínum hvert það tjón eður skemdir,
er það veldur honum vísvitandi eður af skeytingarleysi, eður af þvi, að það
kann eigi til þeirra verka, er það lézt kunna, er það réðst í vistina, og eins
hvert annað tjón eður skemdir, er húsbóndi bfður fyrir óhlýðni þess eða ótrúmensku. Svo á hjú og að greiða húsbóoda skaðabætur fyrir vinnutjón það, er
hann biður fyrir það, að hjú er sett undir lagaákæru sökum glæpa, er það
fremur. Skal húsbónda heimilt að halda jaínmiklu eftir af kaupinu, sem skaðabótunum nemur.
19. gr. Fyrir óhlýðni, þrjózku, mótþróa eður illyrði við húsbændur
sína eða þann, sem fyrir þeirra hönd á yfir þvi að segja, skal hjúið sektast um
2—40 kr., en setji það sig upp á móti þeim eður áreiti þá í verkum, þá sektist
það um 10—100 kr., nema svo sé, að það hafi unnið til meiri hegningar efitir
öðrum lögum.
20. gr. Nú sýkist hjú eður slasast, og er um að keuna ótilhlýðiltígri
breytni sjálfs þess, þá skal það sjálft kosta lækninguna og endurgjalda húsbónda
fæði og hjúkrun, meðan það var sjúkt, og eigi á það heimting á kaupi fyrir
þann tíma, sem það er frá verkum.
21. gr. Ef bjú slasast eður veikist, og er um að kenna ótilhlýðilegri
breytni húsbónda, hvort heldur af því, að hann hefur skipað hjúinu þau verk,
er hann mátti sjá að því voru ura megn, eður og óvanalegan starfa þann, er
einhverjum sérstaklegum háska er bundinn, eður af einhverri annari orsök, er
húsbónda verður gefin sök á, þá skal hann kosta lækning hjúsins, gjalda þvi
ákveðið kaup og fæði og greiða þvi skaðabætur fyrir verkatjón þess, ef nokkurt
verður, eftir að það er frá honum farið. Eftir atvikum skal húsbóndi þar að
auki sæta sektum frá 4 til 100 kr., neraa hann hafi bakað sér þyngri hegningu
eftir öðrum lögum.
22. gr. Nú veikist hjú eða slasast af öörum atvikum en nú voru talin
(20. og 21. gr.), og skal það þá sjálft greiða þann kostnað, er leiðir af lækning
þess og sérstakri aðhjúkrun, og eigi á það heimting á kaupi, meðan það er frá
verkum, en húsbónda skal eigi skylt að fæða það endurgjaldslaust lengur en
þrjá mánuði vistarársins, þótt það sé lengur frá verkum.
23. gr. Ef bjú gegnir eigi vinnu sinni fyrir drykkjuskap, sviksemi, bæjaslór eða annað tómlæti, er húsbóndi getur ekki komið í veg fyrir, þá dregst
af kaupi þess jöfn upphæð og þyrfti að gjalda jafuoka hjúsins á hinum sama
tlma. Auk þess borgi hjúið þann fæðiskostnað, er á fellur.
24. gr. Samningur milli húsbónda og hjús, um að vistinni skuli lokið,
ef hjúið sýkist svo, að auðsætt virðist, að það geti eigi fullnægt kröfum vistarráðanna, er þvi að eins bindandi fyrir hjúið, að það þurfi eigi að flytja sig eða
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telji sig vel ferðafært, en eigi raá flytja það burtu, enda þótt vistartiminn sé liðinn, nema læknir lýsi yflr þvi áliti, að hjúinu sé ekkert mein þar af búið, né
öðrum, ef sýkin er sóttnæm. Nú flytur húsbóndi samt hjúið burt, og skal
hann sæta sektum eftir 21. gr. eður og þyngri hegningu eftir öðrum lögum,
og standast að auki allan kostnað af hjúkrun og lækning sjúklingsins.
25. gr. Þegar hjú, sem sýkist eður slasast i vistarverunni, áeftir lögum þessum sjálft að greiða legu- og fæðiskostnað, en hefir eigi efni á þvi,
skal þann kostnað endurgjalda húsbóndanum, ef hann krefst þess, af sveitarsjóðnum, þar sem hjúið er i vist, er aftur skal fá það endurgoldið af
framtærsluhrepp hjúsins. Deyi hjú í vist, skal húsbóndi annast greftrun þess,
ef erfingjar gjöra það eigi, en fái aftur kostnaðinn endurgoldinu af eigum hjúsins, og að þvi, er þær eigi hrökkva til, af sveitarsjóðnum, samkvæmt því, sem
nú var sagt.
26. gr. Húsbóndi má þegar reka hjú úr vist fyrir þær sakir, er nú skal
greina: 1. Ef hjúið leggur hönd á húsbóndann eður vandamenn hans á heimilinu eða aðra, sem fyrir hans hönd eiga yfir því að segja, eða meiðir þá með
illyrðum. 2. Ef hjúið sýnir húsbóndanum itrekaða þrjózku, skeytingarleysi, ótrúmensku, eða neitar að vinna skylduverk sin.
3. Ef hjúið leitast við að tæla
börn eða vandamenn húsbónda á heimilinu til ósiðsemi eða einhvern þar til
illverka, svo og ef nokkrum á heimilinu er hætta búin af breytni þess eða getur
eígi dvalið á heimilinu sökum ósvífni þess við sig. 4. Ef hjúið af varmensku
skemmir eigur húsbóndans, eður misþyrmir skepnum þeim, er hann á eður hefir
undir hendi. 5. Ef hjúið sýnir af sér varhugavert skeytingarleysi með ljós, eld,
sóttnærai eða annan voða, er skaði getur hlotist af á heimilinu. 6. Ef hjúið er
aftur og aftur svo drukkið, þrátt fyrir áminningar húsbóndans, að það geti ekki
gengið til allra verka. 7. Ef hjúið með iillyndi eða rógi raskar friði og reglu
á heimilinu og lætur eigi af því, þrátt fyrir itrekaðar áminningar húsbóndans.
8. Ef hjúið drýgir einhvern þann glæp, sem að almenningsáliti er svivirðilegur.
9. Ef hjúið er haldið næmri eður viðbjóðslegri veiki, þegar það á að fara i vistina, eður fær slika veíki í vistinni sökum ósiðsamlegs lífernís. 10. Ef hjúið hefir
tælt húsbóndann með fölsuðum vitnisburðum, þá er hann réð það til sin.
11.
Ef hjúið kann eigi til þeirra verka, er áskilið var að það skyldi kunna og það
sjálft lézt kunna, er það réðst í vistina, eður það hefir nokkra þá ókosti, sem
það þá neitaði að hafa. 12. Ef hjúið fer af heimilinu, þótt á helgum degi sé, án
vilja og vitundar húsbónda eða þess, sem er í hans stað.
27. gr. Þegar hjú er rekið burt úr vist af einhverjum þeim ástæðum,
sem tilgreindar eru i 25. gr., eður það hleypur burt úr vistinni án löglegra orsaka, skal það greiða húsbónda slíkt, sem hann átti að greiða þvi i kaup fyrir
vistartima þann, er um var samið, og auk þess skaðabætur eftir því, sem óvilhallir menn kunna að meta. Þó skal þar frá dregið það, sem því ber í kaup
eftir tiltölu réttri fyrir þann tíma, sem það hefir verið i vistinni. Auk þess
skal hjúið sæta hegningu þeirri, er það með broti sínu að öðru leyti kann að
hafa bakað sér.
28. gr. Þá hefir hjú löglega ástæðu tii að ganga þegar úr vistinni: 1.
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Ef húsbóndi misþyrmir hjúinu. — 2. Ef húsbóndi leitast við að tæla hjúið til illverka eða lauslætis, eður ef aðrir heimilismenn gjöra sig bera f sliku og húsbóndi veitir ekki hjúinu tilhlýðilega verndun, þótt það beri sig upp undan þvi
við hann. — 3. Ef húsbóndi lætur hjúið búa að staðaldri við illa og ónóga fæðu.
— 4. Ef húsbóndi meiðir freklega mannorð hjúsins eður ber því á brýn glæpi.
sem það er saklaust af. — 5. Ef hjúið fær ekki kaup sitt f ákveðinn tima. — 6.
Ef lífi eður heilsu hjúsins er hætta búin af veru þess á heirailinu. — 7. Ef hÚ8r
bóndinn flytur af landi burt. — 8. Ef einhver á heimilinu misþyrmir hjúinu eða
meiðir það freklega með illyrðum eða rógi, og húsbóndi veitir því ekki tilhlýðilega vernd, þegar það beiðist þess.
29. gr. Ef hjú fer úr vist fyrir nokkurar þær sakir. sem greindar eru
f 27. gr., eður húsbóndi rekur það úr vist án löglegra orsaka, þá á það heimting á kaupi fyrir vistartima þann, er um var samið, og skaðabótum að auki
eftir þvi sera óvilhallir raenn kunna að meta. Auk þess skal húsbóndi sæta
þeirri hegningu, sem bann annars kann að hafa bakað sér með framferði sfnu.
30. gr. í þrotabúi húsbónda hefir hjú forgöngurétt til kaups, eftir þvi
sem fyrir er mælt i skiftalögum 12. apríl 1878, 83. gr. b. 5.
31. gr. Fyrir eins árs'kaupi, er þó má eigi vera frá eldri tíma en ári
þvi, er var á enda á næsta hjúaskildaga á undan, getur hjúið látið gera fjárnám
hjá húsbónda, ef hann mótmælir eigi kröfunni.
32. gr. Fógeti eður hreppstjóri, sem fjárnám gjörir fyrir kaupi, er hjú
á hjá húsbónda, á eigi heimting á neinni borgun fyrir fjárnámið, nema hún
geti fengist hjá húsbónda, eftir að hjúið er búið að fá sína kröfu borgaða að
fullu.
II. kafli.
Um daglaunamenn.
33. gr. Hver, sem ræður sig í vinnu öðrum, án þess að vera hjú hans
samkvæmt I. kafla, skal sjálfur annast flutning á sér og farangri sinum til þess
staðar, þar sem hann er ráðinn f vinnuna, nema öðruvisi sé um samið.
34. gr. Vilji húsbóndi, án löglegra orsaka, ekki taka á móti ] daglaunamanni, sem hjá bonum er ráðinn, er daglaunamaðurinn ekki bundinn við vinnusamninginn, og varðar það húsbónda eftir niðurlagi 6. gr. og eftir 11. gr.
35. gr. Nú kemur daglaunamaður án löglegra orsaka eigi á ákveðnum
tfma i vinnuna, varðar það hann eftir 12. gr.
36. gr. Daglaunamaður skal leggja sér til verkfæri til þeirrar aðalvinnu, sem hann gengur að, og halda þeim á sinn kostnað i góðu lagi, svo og
skæðaskinn og þjónustu. Þó á hann heimting á að fá þjónustuna hjá húsbónda
sinum fyrir sanngjarna borgun.
37. gr. Ákvæði 5., 7., 9.—13., 15 —21., 26.-32. gr. gilda um daglaun*menn og húsbændur þeirra, að svo miklu leyti, sem þau geta gilt um þá.
III. kafli.
38. gr. Mál, er snerta það efni, sem um er rætt i lögum þessum, eiga
fyrir lögreglurétt. Brot á raóti 24. gr. skulu sæta opinberri ákæru, en að öðru
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leyti skal fara með öll mál, er rísa út af lögum þessum, eins og lögreglumál
einstakra manna.
39. gr. Með lögum þessum er úr gildi numin tilskipun um vinnuhjú á
íslandi 26. jan. 1866, og 7. gr. í lögum um leysing á sóknarbandi 12. mal 1882.
Ed.
518. Frumvarp
til laga um heimild til að stofna hlutafélagsbanka á íslandi (eins og það var
samþykt við 3. umr. i nd.).
Til frekari umbóta á fyrirkomulaginu um peningamál íslands, sem lög
18. sept. 1885 miða að, og til þess enn fremur að greiða fyrir og efla framfarir
í verzlun, fiskiveiðum, iðnaði og búnaði landsins, er ráðaneytinu fyrir ísland heimiiaðað veita hlutafélagi, sem þeir hæstaréttarmálaflutningsmaður Ludvig Arntzen,
R. af D., og stórkauproaður Alexander Warburg, báðir i Kaupmannahöfn, standa
fyrir, og sem myndað ertilþess að stofna hlutabanka, er nefnist >Islands banki«,
einkarétt um niutíu ára timabil til þess, að gefa út seðla, er greiðist handbafa
með gullmynt þegar krafist er — með þeim nánari skilyrðum, sem hér segir:
1. gr. íslendingar, hvort sem eru einstakir menn, sjóðir eða stofnanir,
skulu látnir sitja fyrir að skrifa sig fyrir hlutum í bankanum, annaðhvort með því
að borga hlutaupphæðina í peningum með ákvæðisverði, eða með þvf, að gefa út
skuldabréf fyrir hinni sömu upphæð með 1. veðrétti i tasteignum á íslandi, er þó
nemi ekki meira en 2O°/o af virðingarverði fasteignanna. Af skuldabréfum þessura greiðast 4°/o í ársvexti, og skal greiðsla á þeim vöxtum trygð bankanum af
landssjóði. Skuldabréfin mega að eins nema heilum hundruðum. Utgefendur þeirra
og seinni eigendur fasteigna þeirra, sem ræða er um, mega, eftir vild, hvenær
sem þeir vilja borga lánið með peningum með sex mánaða uppsögn í 11. júni
og 11. desember-gialddaga.
Þá er skuldabréf er borgað, getur sá, er i hlut á,
krafist kvittunar eða yfirfærslu til sin.
Landssjóður íslands heflr rétt til að skrifa sig fyrir hlutum í bankauum, er nemi alt að 2 milliónum kr.
2. gr. Hlutafé bankans skal fyrst um sinn eigi nema roeiru en 5 millíónum króna. Stofnendur bankans skulu skyldir að útvega með ákvæðisverði þá
hlutaupphæð, er íslendingar hafa ekki skrifað sig fyrir samkvæmt 1. gr., þó
svo, að sú upphæð ekki nemi meiru en */» af öllu hlutafénu.
3. gr. Bankanum skal heimilt að gefa út bankaskuldabréf, er nemi jafnmikilli upphæð og veðskuldabréf þau, er hann fær gegn hlutabréfum samkv. 1.
gr., og skulu þá veðskuldabréfin vera trygging bankaskuldabréfanna. Nú eru
skuldabréf þau, sem 1. gr. ræðir um, innleyst, og skal þá jafnmikil upphæð af
þessum bankaskuldabréfum einnig leyst inn, að undangengnu hlutkesti, með
peningum eftir ákvæðisverði.
4. gr. Islandsbanka skal heimilt, eptir þvf sem viðskiftaþörfln krefur, að
gefa út seðla, er greiðist handhafa með gullmynt, þegar krafist er, gegn því
að bankinn
1) hafi í vörzlum sinum raálmforða, er nemi því verði, er seðlar bankans,
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þeir 8em úti eru, samtals fara yfir þá hlutaupphæð sem inuborguð er að fnllu
og skal málmforðinn aldrei nema minna verði en ’/« af þvi fje, sem téð seðlaupphæð nemur.
2) hafi vissa og auðselda eign til tryggingar þeim hluta seðlafúlgunnar, sem
ekki er trygður með málraforðanum, þannig að verð eignarinnar i hlutfalli við
seðla sé 150 kr. fyrir hverjar 100 kr. í seðlum.
5. gr. Til raálmforða má teljast:
а, lögleg gjaldgeng mynt eptir þvi verði, sem myntin til segir;
б, ómyntað gull og erlend gullmýnt, sem nemi 2480 kr. fyrir hvert kilogram
af skiru gulli;
c, kröfur, er gjaldist þegar heimtað er, hjá þjóðbankanura i Kaupmannahöfn,
Noregsbanka og Englandsbanka (eða Skotlands), gegn þvi, að kröfur þær, er
nefudir bankar hafa með sama skilorði gegn Islandsbanká, sjeu dregnar frá
verði málmforðan8.
d, seðlar gefnir út af
Þjóðbankanum i Kaupmannahöfn,
Noregs banka,
Rikisbanka Svía,
Englands banka,
Skotlands banka,
Frakklands banka,
og hinum þýzka rlkisbanka.
6. gt. Sá hluti raálmtorðan8, sem er fyrir hendi í bankanum í löglegri gjaldgengri mynt, skal jafnan nema minst >/< af seðlaupphæð þeirri, sem úti er. 0slegið gull, sem íslands banki kynni að bafa afhent til myntunar hinni konunglegu peningasmiðju í Kaupmannahöfn, má telja til myntforða bankans.
7. gr. Til þeirrar eignar, sem tryggja skal seðlaupphæð þá, er máltaforðinn
nægir ekki til, teljast einkuro:
Skuldabréf gefin út fyrir lánum gegn handveði.
Vixlar, hvort heldur þeir skulu greiðast *innanlands eða erlendis.
Kröfúr á hendur útlendum viðskiftaraönnum, er gjaldast skulu þegar
heimtað er.
Opinber verðbréf eptir gangverði og veðskuldabréf gefin út fyrir lánum
út á fa8teignir, þó þannig að hin siðastnefndu verðbréf nemi ekki meiru en 1
miljón króna.
8. gr. Islands banki skal vera nú og framvegis sú einasta stofnun á íslandi,
sem rétt hefir til að gefa út gjaldmiðil, er komið geti 1 stað myntaðra peninga,
og ákveðst það til tryggingar Islands banka og handhöfum seðla hans, að ekki
skuli, svo lengi sera lög þessi eru í gildi, gefa út eða leyfa að gefa út nokkurn
slikan gjaldmiðil; en þar á raóti skulu seðlar Islands banka vera þeir einustu,
sem þannig geti gilt manna á milli, og sem tekið skuli á móti 1 alla opinbera
sjóði, en þar skulu seðlarnir takast gildir sem lögleg borgun til jafns með
reiðu gulli.
9. gr. Vegna réttar þess, er bankinn nýtur til seðlaútgáfu, skal hann háð-

622

þingskjal 518—

ur eftirliti stjórnarinnar sarakvæmt nánari ákvörðunum í reglugjörð bankans,
sem staðfest skal af ráðaneytinu. Ráðaneytið samþykkir, i hverju forrai seðlarnir skuli gefnir út, og hverju upphæð hvers einstaks má nema,
10. gr. Hver sem býr til eftirmynd seðla, sem útgefnir eru af Islands banka
eða falsar þá, skal sæta sömu hegning sem hin almennu hegningarlög 25. júni
1869, 266. gr., ákveða fyrir að búa til eftirmynd af eða falsa danska mynt eða
seðla þjóðbankans. Glæpurinn er fullkomnaður undir eins og búið er að búa til
eða faha seðilinn þó ekki sé búið að láta hann úti.
11. gr. Islandsbanki tekur að sér útborgun á skuldura landsbankans og
innköllun á útistandandi eignura hans; hann leysir og inn seðla þá, sem landsbankinn á úti. Landssjóður ábyrgist vanhöld öll við innköllun þessa og útborgun,
enda renni varasjóður landsbankans og aðrar skuldlausar eigur í landssjóð.
12. gr. Seðlar þeir, sem útgefnir eru af stjórninni fyrir hönd landssjóðs,
mega aldrei aukast fram yfir það, sem nú er, en skulu innkallast og innleysast
i slðasta lagi 3 árum eftir að íslands banki hefir tekið til starfa.
Alla seðla, sem þannig eru kallaðir inn, lætur bankinn, undir hæfilegri
tilsjón, ónýta opinberlega með því að brenna þá, og í hvert skifti sem seðlar
hafa þannig verið brendir, tilkynnist almenningi, hve raikil upphæð hafi verið
ónýtt.
13. gr. Ef veðdeild verður settástofn 1 sambandivið landsbankann,skal
íslandsbanki skyldur að taka hana að sér með öllum hinum sömu skyldum og
réttindum, er landsbankanum kunna að verða fengin I hendur.
14. gr. íslandsbanki skal skyldur að greiða landssjóði 5000 kr. á ári,
en þegar varasjóður bankans er orðinn 1 million krónur, eða þegar 20 ár eru
iiðin frá stofnun hans, fellur það skyldugjald niður, en upphæð sú, er samkvæmt
reglugjörð bankans árlega er ákveðin varasjóði, rennur þá óskert í landssjóð.
Nú minkar varasjóður fyrir einhver óböpp, eða hefir ekki náð 1 miljón
króna 20 árum eftir að bankinn var stofnaður, og greiðist landssjóði þá að eins
helmingur hins ákveðna varasjóðsgjalds, en hinn helmingurinn legst við varasjóð, þar til hann hefir náð nefndti upphæð.
15. gr. Þar eð bankasjóðurinn, sem eingöngu er ætlaður til að tryggja útgefna seðla hans, skuldbindingar og aðrar kvaðir, er fé, sem ekki má verja til
annars, þá skal a 1 d r e i iþyngja honum með neinum opinberum gjöldum, hverju
nafni sera nefnast.
16. gr. Mynt sú, sem gjaldgeng er í Danmörk á hverjum tíma sem er,
skal vera sú, er bankinn notar til viðskifta og i bókfærslu sinni.
17. gr. Heimilt skal bankanura, að nota óstimplaðan pappír til seðla sinna,
bóka, ávísana og alls konar skuldbindinga, sem útgefast af bankanum og í nafni
hans.
Einnig skulu skuldbindingar þær, sem 1. gr. ræðir um og bankaskuldabréf
þau, sem nefnd eru í 3. gr., mega yfirfærast manna í milli, án þess að stimplaður pappir sé notaður. Enn fremur mega og þær skuldbindingar, sem veita
bankanum handveðsrétt, gefast út á óstimpluðum pappír.
18. gr. Bankinn skal sera handveðshafandi hafa rétt til þess, ef ekki er
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öðru vísi um samið, að selja veðið við opinbert uppboð, þá er hann hefir gjört
þeira, er veðið hefir sett, aðvart um það með vottum með 20 daga fyrirVara, eða
þá, ef veðsetjandi þekkist ekki eða ef ókunnugt er ura heimili hans, eftir að hafa
innkallað hlutaðeigandi með 30 daga fyrirvara til þess að leysa út veðið, með
opinberri auglýsing í blöðum þeim, sem ætluð eru til að flytja aðrar lögbirtingar.
19. gr. Bankinn skal hafa aðalskrifstofu sína og varnarþing í Reykjavik og
útibú i hinum stærri kauptúnum Islauds, einkumá Seyðisfirði, Akureyri og ísafiröi.
20: gr. I fulltrúaráði bankans skulu sitja 11 menn, og kýs alþingi 5 þeirra,
en hluthafar aðra 5. Ráðgjafi Islands er sjálfkjörinn formaður bankaráðsins,
en landshöfðingi varamaður, og gengur hann að öllu leyti í ráðgjafans stað,
þegar hann er eigi sjálíur við staddur.
Aðalfundir bankans skulu haldnir 1 Reykjavík. Þó getur bankaráðið
ákveðið, að halda skuli aðalfund annarsstaðar, þegar þvi þykir nauðsyn til
bera.
Nú er landssjóður hluthafi f bankanum, og kýs alþingi þá á þingi hverju
2 menn til tveggja ára, er mæta skulu á aðalfundi fyrir landssjóðs hönd, og
hafa þeir hvor um sig á fundinum jafnt afl atkvæða.
21. gr. Nú vill landssjóður Islands innleysa öll hlutabréf bankans, þegar
liðin eru 40 ár frá stofnun hans eða siðar, og gefur þá landshöfðingi út auglýsingu um það með 12 mánaða fyrirvara; eru hluthafar þá skyldir að seljalandssjóði hlutabréfin á þeim fresti, er tiltekinn er, fyrir gangverð þeirra þann dag,
er auglýsing landshöfðinja er gefin út, að viðbættum 5°/o vöxtum p. a. af gangverðinu frá auglýsingardegi til innlausnardags.
Hlutabréf, er eigi koma frara til innlausnar á hinum ákveðna fresti,
skulu ógild.
22. gr. Svo framarlega sem skyldum, þeim sem að framan eru greindar,
ekki verður fullnægt af nefndum stofnendum innan 12 mánaða frá þvi, er lög
þessi öðlast gildi, er ráðaneytinu fyrir ísland heimilt að fela stofnun bankans
öðru félagi, sem kynni að vera fært um að fullnægja hinum ákveðnu skilyrðum.

Nd.
519. Breytingartillaga
við frv. til fjárlsga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Skúla Thoroddsen.
Við i3. gr. C. iS í stað orðanna: „án þess að fullnægt sé hinum venjulegu skilyrðum fyrir lausninniu komi: og má veita honum þá lausn, enda þótt hin
almennu skilyrði fyrir þvf séu eigi fyrir hendi.

Nd.
520. Breytingartiilaga
við frutnvarp til fjárlaga 1900 og 1901 (eins og það var sampykt við 3. umr. í efri
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deild), frá Halldári Danielnyni, Sighv. Árnasyni
Við 10. gi. C. 4. b.
í staðinn fyrir 18,000 komi 20,000

Nd.
521. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árin igoo og 1901 (5o4).
Frá Jóni Jenssyni.
Við 13. gr. C. Aftan við 27. lið komi: Til Leikfélags Reykjavíkur alt
að 300—300 gegn því að bæjarsjóður Reýkjavíkur veiti félaginu helming á móts
við styrkinn úr Jandssjóði.

Nd.
522. Frumvarp
til laga um fjðlgun og viðhald þjóðvega
(eins og það var samþykt við 3. umr. í ed.)
1. gr. Auk þjóðvega þeirra, sem taldir eru í 5. gr. laga 13. april 1894
um vegi, skal hér eftir telja þjóðveg veginn trá Hrútafjarðarbotni að Gilsfjarðarbotni.
2. gr. Heimilt er landsstjórninni að krefjast þess, að öllurn vegum, sem
hér eftir verða lagðir á kostnað landssjóðs, verði baldið við alt að helraingi á
kostnað hlutaðeigandi sýslusjóða.

Nd.
523. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við 3. umr,
í efri deild). Frá Ólafi Briem, Pétri Jónssvni, Guðjóni Guðlaugssyni, Birni SigfÚssyni.
þoriáki Guðmundssyni, Sigbv. Árnasyni.
Við 13. gr. C. Á eftir 12. tðlulið komi nýr liður:
Til rannsókna á byggingarefnum landsins og leiðbeiningar í húsagerð alt að............................................................................ 3000—3000
Fé þessu skal varið eftir tillögum Bnnaðarfélags íslands.

Nd.
524. BFaytingartiVðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþjkt við 3. umr.
f efri deild). Frá landbúnaðarnefndinni.
Við 10. gr. C. 4. c. Fyrir »6000 kr«. komi: 7000 kr.
-------— - Á eftir 5. tölulið komi nýr liður:
Til gróðrartilraona.................................................................. 2000—1S00
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands, með því skilyrði, að fálag-
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ið komi á fót gróðrartilraunastöð í grend við Reykjavík, og ráði mann til
að standa fyrir tilraunum og annast þær að öllu leyti,
Á eftir 18. gr. komi:
Úr viðlagasjóði má verja alt að 20000 kr. til lánveitinga til stofnunár mjólkurbúum á íslandi. Lán þessi veitist eftir meðmælum frá Búnaðarfélagi íslands og
gegn ábyrgð sýslufélaga eða amtsfélaga.1 þau ávaxtist með 3y» árlega, sé afborgunarlaus fyrsta árið, en greiðist síðan á 20 árum.
Nd.
525. Breytingartillaga
við frumv. til laga um stofnun landsspítala { Reykjavík.
Frá Valtýr Guðmundssyni, Klemens Jónssyni, Birni Sigfússyni,
Pétri Jónssyni, Jóni Jónssyni þm. Eyf., Ólafi Briem.
2. gr. falli burt.

Nd.
526. Breytingartillaga
við breytingartillögu á 384. þingskjali (frv. til laga um stofnun landsspitala).
Frá landshðfðingja.

2. gr. falli burt.
Nd.
527. Breytingartillaga
við frumv. til laga um landsspitala i Reykjavik.
Frá landshöfðingja.
Við 3. gr. Orðin >þeir, sem ekki fá ókeypis aðhjúkrun samkvæmt 2. gr.«,
falli burt.
528. Breytingartillðgur
Nd.
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (þingskj. 504).
Frá Valtý Guðmundssyni.
III,
c.
4.
Fyrir
1050 kr.—1050 kr.
Við 13. gr. B.
komi: 2000 kr.—2000 kr.
Við 13. gr. B. m, c. 5. Þessi liður falli burt.
Þessi liður falli burt.
Við 13. gr. C. 33.

Nd.

ð29-

Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901
Frá Skúla Thoroddson.
Á eptir 13. gr. C. 20 komi nýr liður svo hljóðandi:
Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings 600 br.—600 kr.
Tala töluliðanna breytist þessu samkvæmt.
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Nd.
530. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900—1901.
Frá Pétri Jónssyni, Jóni Jónssyni þm. A.-Skf., Jóni Jónssyni þm. Eyf.
Við 18. gr. A. b. 11. Liðurinn falli burt.

531. Breytingartiilaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við 3. umr.
í efri deild.
frá Gnðjóni Gnðlaugssyni. Pétri Jónssyni.
Við 12. gr. B. 9. liðurinn orðist svo:
Styrkur til Gnllbringusýslu.................................................................. 10,000 kr.
Veitist sýslunefndinni með því skilyrði, að hún verji styrknnm til
jarðræktar f þeim hreppum sýslunnar, sem bágast eru staddir, þannig að fatæk■ ustu menn sitji fyrir vinnu við jarðabæturnar, en sveitarfélögin eignist hin ræktuðn svæði.

Nd.

Nd.
532. Breytíngartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1900—1901.
Frá J»orláki Guðmundssyni.
Við 16. gr. sfðari málsgrein. Fyrir 2000, komi 1000.

Nd.

533. Breytíngartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1900—1901
Frá Tr. Gunnarssyni. þorláki Guðmundssyni.
Við 12. gr. C. Á eftir tölulið 2. komi tölul. 3, svo látandi:
Styrkur til að bæta innsigling og skipalagi á Stokkseyri alt að . . . 5000 kr.
Styrkurinn veitist með þvf skilyrði, að annarstaðar að fáist að minsta kosti jafnmikil upphæð til fyrirtækisins.

Ed.
534. Nefadarálit.
f málinu: Frv. til laga nm leyfi til vegalagningar um Arnarhólstún i Reykjavík 0. fl.
Nefndin befir fhugað mál þetta og leggur til, að frv. verði samþykt óbreytt,
jafnvel þótt 1. gr. þess sé eigi nægilega Ijós, þar sem eigi er ákveðið neitt um það,
hvort bærinn á að fá vegarstæðið ókeypis eða ekki, en breytingar á frv. mundu hafa þá
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afleiðing i fðr með sér, að eigi yrði tími til þess, að það næði fram að ganga á þessu
þingi, en það telur nefndin þó æskilegt.
Efri deild alþingis 22. ág. 1899.
J. Havsteen,
þorleifur Jónsson,
Kristján Jónsson.
form. og framsm.
skrifari.

Nd.

535. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901
frá Tryggva Gunnarssyni.
1., við 12. gr. D. Athugasemdin orðist þannig:
Stjórnin má ákveða, að sæsfminn sé lagður á land á Austfjörðum, að þvf tilskyldu, að sá, er leyfið fær til að leggja hann, greiði 300,000 krónur til lardsíma*
lagningar milli þess staðar, sem sæsíminn kemur á land á íslandi, og Reykjavíkur,
og leggur þá landsjóður til þess alt að 75,000 krónnr.
2., við 13. gr. C. 1. c. fyrir — — — — 4000—4000
'komi — — — — 3400—3400
og orðin »og til samnings spjaldskrár* falli burt

Ed.
536. Frumvarp
til laga um heimild til að leigja laxveiði f Laxá i Kjós, er heyrir þjóðjörðinni
Valdastöðura til.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. 1 neðri deild).
1. gr. Ráðgjafanum tyrir ísland veitist heimild til að leigja laxveiði þá
f Laxá í Kjós, sem tilheyrir þjóðjörðunni Valdastöðum, um 10—30 ára bil, fyrir
að minsta kosti 50 kr. árlegt gjald. Leigja má veiðina hvort er vill innlendum
eða útlendum mönnum.
2. gr. Landshöfðingi gjörir ráðstafanir þær, sem með þarf, til þess að
leigja veiðina og semur um leigumáiann.

Nd.
aíö

537. Breytingartillaga
breytingartillögu á þingskjali 532.
Frá þorláki Gruðmundssyni.
Fyrir iooo, komi 15oo.
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Nd.
538. Breytingartillaga
við frv. til Qárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við 3. umr.
I e. d.)
Flatningsm. Jón Jónsson þm. Eyf.
V. 13. gr. B. VI. a. eftir 3. tölul, feomi nýr (4.) liður.
Styrkur til frú Guðlaugar Wium til að halda kvennaskóla á Seyðisfirði 500—500.

Ed.
539. Frumvarp
til laga um stofnun landsspitala í Reykjavík.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. neðri deild).
1. gr. í Reykjavík skal stofna landsspitala, sem hafi eigi færri sjúkrarúm en
24. Til byggingar spítalaus má verja úr landssjóði 40,000 kr. og tillagi frá Reykjavikur kaupstað 10,000 kr. Til útbúnaðar spltalans má
verja úr landssjóði alt að 10,000 kr.
Hin núverandi spítalaeign (
Reykjavlk, hús, lóð og áhöld legst einnig til landsspitalans og skal
henni ráðstafað á þann hátt, sem landsstjórnin nánar ákveöur.
2. gr. í stjórn spitalans eru amtmaður og landlæknir og læknir sá í Reykjavik,
er landshöfðingi skipar. Spítalastjórnin semur reglugjörð fyrir spitalann
og erindisbréf fyrir starfsmenn hans, er landshöfðingi staðfestir. Hún
hefur alla umsjón með spítalanum og spitalahaldinu, ræður starfsmenn
og segir þeim upp, og ákveðnr borgun þá, er sjúklingar skulu greiða
fyrir spítala vistina.
3. gr. Starfsmenn spitalans skulu vera þessir, auk nauðsynlegs vinnufólks og
hjúkrunarfólks: 2 yfirlæknar og 1 aðstoðarlæknir; ráösraaður og ráðskona; yfirhjúkrunarkona og gjaldkeri.
Ráðsraaðurinn fær 600 kr. þóknun á ári fyrir starfa sinn; ráðskonan og yfirhjúkrunarkonan fá auk fæðis og húsnæðis 400 kr. hvor
á ári i kaup; gjaldkeri 200 kr. á ári og aðstoðarlæknirinn 600 kr.
á ári auk húsnæðis og fæðis.
4. gr. Þangað til öðruvisi verður ákveðið, skulu kennararnir i útvortislækningum (kirurgi og operation) og innvortis lækningum (therapi) við
læknaskólann f Reykjavlk takast á hendur yfirlæknastörfin við spítalann, og má greiða alt að 1200 kr. fyrir læknisstörfin, eftir þvi sem
spitalastjórnin nánar ákveður og landshöfðingi samþykkir.
5. gr. Kaup starfsmanna, svo og allur kostnaður árlegur við spitala þennan,
að þvi er gjöldin fara fram úr tekjunum, skal greiðast úr landssjóði,
Nd.
540. Frumvarp
til laga um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausamannsgjalds til prests og ljóstolls
og lausamannsgjalds til feirfeju (eins og það var samþybt við 2. umr. í Nd.).
1, gr. peir menn allir, fearlar og feonur, sfeulu vinna presti sínum dagsverfe, er
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tíunda lausafé, sem eigi nemur 5 hundruðtitn gjaldskvldum, ennfremur húsmenn, purra*
búðarmenn, kaupstað&rborgarar og allir peir, sem eiga heimili forstöðu að veita, jafnt
karlar sem konur, svo og lausamenn og lausakonur, pó að pessir menn tinndi ekkert.
Dagsverk skal vinna presti um heyannir (heyannamánuð) og fæðir gjaldandi sig
sjálfur. Gf gjald indi vinnur eigi dagsverkið, skal hann greiða presti pað eftir verðlagsskrá peirri, er gildir á gjalddaga. Eigi skal pó kona greiða nema helming þess gjalds,
ef hún hefír eigi jarðnæði til umráða, né heldur vinnumann.
2. gr. Offur akal greiða hver húsbóndi eða sjálfstæðar maður einhleypur, sem á
20 hndr. í fasteign (eftir gildandi jarðamati) eða í lausafé eða í hvorutveggja tilsamans;
ennfremur hver húseigandi í kaupstöðum og verzlunarstöðum, ef húseign peirra er að
minsta kosti virt á 3000 kr. og er eigi notuð við ábúð á jörð peirri, er metin sé til dýrleika; konunglegir embættismenn óg sýslunarmenn, er landshöfðingi skipar, er hafi að
minsta kosti 600 kr. að lannum, enn fremur kaupmenn, lyfsalar, bakarar og verzlunarstjórar,
svo og verzlunarpjónar, er hafí eigi minna en 600 kr. að Iaunum. Offrið er að minsta
kosti 4 kr. og gjalddagi á pví 31. des. ár hvert.
3. gr. Hver sá, sem hefir til afnota jörð eða jarðarhlnta, sem metin er til dýrleika, skal fóðra lamb fyrir prestinn; sömuleiðis hver sá, sem hefir grasnytjar af slægjulandi, er hann sjálfur á eða befir á leigu, ef pað gefur af sér að minsta kosti 2 kýrfóður.
Húsmaður skal og lamb fóðra, þótt eigi hafi hann ákveðinn jarðarhluta eða afmarkað
slægjuland til fullra umráða, ef hann hefir grasnytjar svo miklar, að bann framleiðir 3
hundruðum kvikfénaðar. Gf lamb er eigi fóðrað, skal pað goldið eftir verðlagsskrá og er
gjalddagi á pví 10. maí ár hvert.
Nú hefir maður tvær eða fleiri heilar jarðir til ábúðar eða afnota, og skal hann
pá fóðra jafnmörg lömb og ábúðarjarðir hans eru.
4. gr. Lausamenn og lausakonur greiða presti 50 aura gjald á ári, hvort sem
pau eiga að greiða dagsve k eða ekki. Gjalddagi á pessu gjaldi er 31. des. ár hvert.
5. gr. Heilan ljóstoll til kiikju gjaldi búandi hver eða húsráðandi, sem heldur
bjú, hvort sem hann er karl, kvæntur eða ókvæntur, eða kona, gift eða ógift. Háifan
ljóstoll til kirkju gjaldi húsráðendur og húsmenn hjúalausir og ennfremur einhleypir
menn og vinnuhjú, sem tiunda 60 ál. eða meira. Hjú teljast börn yfir 16 ára aldur,
sem vinna hjá foreldrum sínum.
6. gr. Lausamenn og lausakonur greiði til kirkju 50 aura á ári.
7. gr. Gjalddagi á gjöldnm peim, er talin eru i 5. og 6. gr., er 31. desbr. ár hvert.
8. gr. Ákvæði pau i eldri lögum, er koma i bága við log þessi, eru numin
úr gildi.

Nd.
541. Viðaukatillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og pað var sampykt við3. umr. í e. d.).
frá Sigurði Gunnarssyni.
Við 13. gr. C. Á eftir 31. tölul. komi nýr liður:
Til leikfimis-og skotfélags Gskfirðinga Kr. 200—200
Töluliðirnir breytist samkvæmt pessu.
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Nd.
542. Breytingarlillðgur
við frumv. til laga um að stjórninni veitist heimild til að selja lóð af Arnarhólstúni í Reykjavlk.
Flutning8raenn: Valtýr Guðmundsson, Björn Sigfússon, Jón Jónsson, þm. A.Sk.,
Þórður Thoroddsen, Jeus PAlsson, Jón Jensson.
Orðin »ofan að sjó« falli burt.
Fyrir »minst 850 kr.« komi: fyrir söluverð eftir dómkvaddra manna
roati, að minsta kosti 1000 krónur.
Aftan við frumvarpið bætist:
Útmælingunni skal þó hagað svo, að fram með sjónum sé svo mikið óselt
svæði, að það sé nægilegt fvrir vegarstæði inn til bæjarins.

Nd.
543. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir órin 1900 og 1901 frá Jóni Jónssvni, þra. A.-Sk.
Aftan við 15. gr bætist:
Síra Pétur Guðmundsson frá Grfmsey heldur eftirlaunum sinuna óskertum, þó að hann fái prestakall á fjárhagstímabilinu.
Nd.
544. Breytingartillaga.
við frv. til fjárlaga fyrir árin lqOO og i9oi (eins og það var samþykt við 3. umr.
i efri deild).
Frá Kl. Jónssyni.
Eftir n. gr. ii. Komi nýr liður nr. 12 svohljóðandi:
12. Styrkur til útbúnings og áhalda handa sjúkrahúsinu á Akureyri (fyrra árið)
kr. i2oo,oo
Nd.
545. Breytingartillaga.
við frnmvarp til laga um greiðslu dagsverka, offurs, o. 8. frv., (eins og það var samþykt
við aðra umræðu í neðri deild).
Frá Halldóri Daníels&yni, Birni SigfúsByni, þorláki Guðmundssyni, Kl. Jónssyni,
Guðl. Guðmundssyni og Jóni þórarinssyni.
1. við 1. gr., orðin tfæðir gjaldandi sig sjálfur« falli burtu.
En í þeirra stað komi orðin: er hann fæðir gjaldanda.
2. við 2. gr., fyrir >600 kr.« á tveim stöðura, komi: 800 kr. á báðnm stöðunum.
Nd.
546. Viðaukatillaga
við frumv. til fjárlaga fýrir árin 1900 og 1901.
Flutningsm. Jón Jónsson, þm. Eyf.
Við 18. gr. bætist:
Heimilt er að lána dómkirkjunni I Reykjavík alt að 6000 kr. til að kaupa
fyrir nauðsynlegt land til grafreits.
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Nd.
547. Breytingartillaga
við frumvarp tii fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Skúla Thoroddsen.
Athugasemdin á eftir 12. gr. A. 1. a. orðist svo:
Auk þess hefir póstmeistarinn óKeypis afnot af íbúðarherbergjura þeim,
sem eru i pósthúsinu, meðan landið eigi þarfnast herbergja þessara til annarar
notkunar.

Nd.
548. Breytingartillaga
við frv. til fjárllaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Skúla Thoroddsen.
Við 13. gr. C. 28. í Btað »250 kr.« komi: 300 kr.
Nd.
549. Viðaukatillaga
við breytingartillögur á þingskj. 493 rið fátækramálafrv.
Frá Einari Jónssyai.
Eftir 1. gr. komi ný grein, svo látandi:
Ef einhver verður styrks purfi í öðrnm hreppi eða bæjarfélagi en lögheimili
hans er, skal sá hreppnr eða bæjarfélag veita honnm nauðsynlegan styrk til bráðabirgða,
ef eigi næst tii dvalarhrepps. Elytja má pann mann til dvalarhrepps svo fljótt, sem pví
verður við komið, og annast sá hreppur hann síðan samkvæmt i. gr. Nú verðnr pað
knnnugt, að sá, er til sveitarstyrks kallar, á hvergi lögbeimili og má pá pegar flytja
hann til fæðingarhrepps sins. Hvort sem pað er dvalarhreppur eða fæðingarhreppur, er
þannig skal taka við purfamanni, skal hann endurgjalda styrk pann, er honnm var veittur til bráðabirgða og hálfan flutningskostnað, en sá hreppnr greiðir hálian flutningskostnað, er styrkinn veitti.
Greinatalan á pingskj. 493 breytist samkvæmt pessu.
Ed.
i málinu:

550. Nefndarálit
frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 8, 6. april 1898 um bann

gegn botnvörpuveiðum.

Vér, sera háttv, Ed. skipaði í nefnd til að ihuga mál þetta, teljum varhugavert eftir því sem ástandið er nú, að banna landsmönnum, að viðlögðum
mjög þungum sektum, að nota sér hið mikla hagræði, er þeir geta haft af því
að hirða afla þann, er botnverpingar annars kasta aftur í sjóinn. En á hinn
bóginn telur nefndin það rétt, að banna öll mök við botnverpinga, er þeir eru
innan landhelgi, en utan löggiltra hafna, með því að þeir þá eru á þvf svæði
sem þeim er óheimilt að lögum. En öðru máli virðist vera að gegna, þá er
botnverpingar eru að veiðum utan Iandhelgi, og að því leyti telur nefndin það
hart, að meina landsraönnum þá björg, er þeir geta náð í, án þess að hægt sé
að segja eða sanna, að þeir leiðbeiui botverpingura eöa hjálpi þeim á nokkurn
hátt til lögbrota eða undankomu undan hegningu fvrir brot á gildandi lögum.
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þingskjal 550—556

Nefndin ræður því hinni h. deild til að saraþykkja eftirfylgjandi breyt
ingartillögu við frurav.
Á eftir orðunum: »er utan löggiltra hafna*
korai: »og innan landhelgi. hefir o. s. frv.
Efri deild alþingis 22. ágást 1899.
Sigurður Stefánsson
Með fyrirvara Kristján Jónsson
skrifari og framsögum.
formaður.
Þorleifur Jónsson.
Nd.
öðl. Breytmgartillaga
við frv. til fj&rlaga 1900 og 1901.
Frá Einari Jónssyni.
Fyrir tölurnar í 11. gr. 11. 4000—4000 komi 5000—5000.
Nd.
552. Breytingartillaga
við frumvarp tii fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901.
Frá Pétri Jónssyni.
Við 13. gr. III. c. 5. Fyrir »1300-1300« komi: 1500-1500.
Nd.
553. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þingskj 531.
Frá Guðjóni Guðlaugssyni.
Liðurinn færist og verði 6 liður i 10. gr. C.

Nd.
554. Breytingartillaga
við viðaukatillögu 546 við frumv. til fjárl. fyrir 1900 og 1901.
Frá Jóni Jenssyni.
Fyrir 6000 kr. komi 8000 kr.

Nd.
555. Breytingartillaga
við breytingartillögur á þgskj. 542. Frá Guðl. Guðmundssyni.
Á eftir »bagað svo« bætist
»ef bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar óskar þess«.
Nd.
556. Breytingartillaga
við breytingartiilögu á þingskj. 531.
Frá Guðjóni Guðlaugssyni.
í stað orðanna »með því skilyrði að hún verji« korai: og verji hún.

þingskjal 557—558
Ed.

557.
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Nefndarálit

fmálinu : frumv . til laga um stofnun landsspftala f Pæykjavfk.
Undirskrifuð nefnd, sem áður hafði haft mál þetta til meðferðar f h. Ed.,
leyfir sér nú að láta uppi álit sitt um frv., eins og það er komið frá h. Nd.
Nd. hefir gjört eina breyting á frv.; hún hefir felt burtu ákvæðið um gjafarúm (ókeypis sjúkrarúm), sem var í 2. gr. hins upprunalega frumvarps, og sðmuleiðis þar að lútandi ákvæði í 3. gr. hins upprunalega frv. (2, gr. frv., eins og
það nú er). — prátt fyrir þessa breytingu telur nefndin, að frv. muni f öllu verulegu geta náð tilgangi sfnum, og þar sem frekari breytingar á þvf nú mundu
verða til þess að fella roálið alt, leggur hún það til, að h. deild samþykki frv. óbreytt.
Ed. alþingis, 23, ágúst I899.
J. Jónassen
Kristján Jónsson
J. Havsteea.
form. og framsögum.
skrifari.
Með fyrirvara
Með fyrirvara
Sigurður Jensson.
Sigurður Stefánsson.

Nd.

658.

Breytingartillaga

við frv. til laga um að stjórninni veitist heimild til að selja lóð af Arnarhólstúni í Reykjavík.
Frá Jóni Jenssyni, Birni Sigfússyni, Jóni Jónssyni þm. A.Sk., Þórði Thoroddsen,
Jens Pálssyni, Valtýr Guðmundssyni.
Á eftir orðunum: >heimild til að selja< komi:
Reykjavikurkaupstað eða

80
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Ed.
559. Frumvarp
til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við eina umr. í neðri deild.).
1. kafli.
1- grÁ árunum 1900 og 1901 telst svo til, að tekjur íslands verði 1,399,900 kr., og er
það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.
2. gr.
Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 1,126,000 kr.
1. Skattur á ábúð og afnotum jarða, og á lausafé:
a) á ábúð og ofnotum jarða ....................................
b) á lausafé....................................................................
2. húsaskattur.....................................................................
3. tekjuskattui....................................................................
4. aukatekjur.......................................................................
5. erfðafjárskattur.............................................................
6. vitagjald .....................................................................
7. gjöld fyrir leyfisbréf....................................................
Fyrir konunglega staðfesting á kaupmála milli
hjóna greiðist ekkert gjald.
8. útflutningsgjald af fiski og lýsi m. m., að frádregnum 2% í innheimtulaun....................................
9. aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frádregnum 2°/0 í innheimtulaun ............................................
10. aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2°/0 i
innheimtulaun ............................................................
11. aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum
2°/0 í innheimtulaun....................................................
12. tekjur af póstferðum....................................................
13. óvissar tekjur ............................................................
samtals...

1900
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

1901
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

alls
kr.
34,000
50,000
12,000
27,000
60,000
4,000
18,000
4,000

46,000

46,000

92,000

125,000

125,000

250,000

70,000

70,000

140,000

180,000
35,000
2,500
563,000

180,000.
35,000
2,500
563,000

360,000
70,000
5,000
1,126,000

3- gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 50,200 kr.:
1900
1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 32,000 kr.
kr.
að frádregnum umboðslaunum,
prestmötu o. fl., alls................................

9,000 —

1901
kr.

alls
kr.

23,000

23,000

46,000

100
2,000
25,100

100
2,000 ,
25,100

200
4,000
50,200

Heimilt er stjórninni, án þess að hækka þurfi jarðarafgjöldin, að verja alt að helmingi afgjalda í
hverju umboði um sig til þess að láta gera umbætur og breytingar á leiguhúsum þjóðjarða.
Styrkurinn til húsabóta sé bundin þvf skilyrði, að
leiguliðinn leggi fram í rainsta lagi ^/g kostnaðarins.
2. Tekjur af kirkjum .....................................................
3. Tekjur af silfurbergsnámunum f Helgustaðafjalli
samtals...

þingskjal 559—

635

4. gr.
Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, aru áætlaðar 94,000 kr.

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðsins ...................... :
Uppí lán verður borgað:
á árinu 1900 38,673 kr. 66 a.
- — 1901 39,058 — 37 77,732 kr. 03 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans...............
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

42,000

42,000

alls
kr.
84,000

5,000
47,000

5,000
47,000

10,000
94,000

5. gr.
Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:
1900
kr.
1. Það, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt lögum 27. febr. 1880 .........................................................
2. Endurgjald skyndilána til embættismanna...............
3. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum ...........
samtals...

2,000
600
2,000
4,600

1901
kr.
2,000
600
2,000
4,600

alls
kr.
4,000
1,200
4,000
9,200

6. gr.
Tillag úr ríkissjóðnum verður talið 120,500 kr.

Fast tillag.............................................................................
Aukatillag..............................................................................
samtals...

•1900
kr.

1901
kr.

60,000
500
60,500

60,000

>
60,000

alls
kr.
120,000
500
120,500

2. kafli.
Útgjöld.
7. gr.
Á árunum 1900 og 1901 veitast til útgjalda 1,498,924 kr. 75 a. samkvæmt þeim
gjaldagreinum, sem nákvæmar er sk/rt frá í 8.—16. gr.
8- gr.
Gjöld til hinnar æðstu stjóruar innanlands og fulltrúa stjómarinnar á alþingi eru talin fyrir árið 1900: 12,400 kr., og árið 1901: 14,400 kr., samtals: 26,800 kr.
9- grTil kostnaðar við alþingi veitast 38,000 kr.
inganna 1,600 kr., alls 39,600 kr.

Til kostnaðar við yfirskoðun landsreikn-

10. gr.
Til útgjalda við umboðsRtjórnina, gjaldheimtur og reikningsmál, svo og við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. veitast 359,998 kr. 67 a.
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A.
Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. laun embættismanna................................................
2. endurgjald fyrir skrifstofukostnað o. fl.................
3. hin umboðslega endurskoðun:
a. laun endurskoðanda.................. ?....... 2,500 kr.
b. viðbót fyrir hinn núverandi endurskoöanda................................................ 500 —
c. skrifstofukostnaSur.............................. 300 —
d. handa föstum aSstoSarmanni, er landshöfðingi skipar.................................... 1,000 —

1900.
kr.
18,066 67
4,200

4,300

1901.
kr.
18,100
4,200

4,300

26,566 67

26,600

68,100
8,000
1,400

68,100
8,000
1,400

5,400

4,100

82,900

81,600

alls.
kr. a.
36,166 67
8,400

8,600
53,166 67

B.
Dómgæzla og lögreglustjóm:
1. laun:
a. til dómara og sýslumanna....................................
b. til hreppstjóra..........................................................
2. ritfé handa bæarfógetanum í Reykjavík.................
3. til hegningarhússins og fangelsanna:
1901.
a. laun umsjónarmanns1900.
1,000 kr.
ins................................
1,000 kr.
viðbót viS laun núver200 —
andi umsjónarmanns
200 —
•
þóknun handa dómkirkjuprestinum.........
100 —
100 —
þóknun handa lækni..
60 —
60 —
b. viSurværi handa föngum, 42 a. á dag........
3 skamtar af miSdegismat handa fangaverSi
21 e..............................
þvottur.........................
til eldiviðar og ljósa...
útgjöld við húsið sjálft
og áhöld.......................
til þess að útvega verkefni................................
ýmisleg útgjöld..........
arSur af verkum talinn
c. kostnaður viS viðhald
fangelsanna.................

1,225 —

1,225 —

230 —
30 —
520 —

230 —
30 —
520 —

400 —

400 —

500 —
150 —

500 —
150 —

4,415 kr.
615 —

4,415 kr.
615 —

3,800 kr.

3,800 —

1,600 —

300 —
Flyt...

53,166 67
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Fluttar...
4. Önnur útgjöld:
a. þóknun handa tveimur settum málaflutningsmðnnum við yfirréttinn................... 1,600 kr.
b. laun sendiboðans við yfirréttinn ...
50 —
c. til eldiviðar í yfirréttarstofunum ...... . 50 —
d. til viðhalds á yfirréttarstofunum o. fl
50 —
e. kostnaður við sakamál og lögreglumál 3,000 —
f. kostnaður við gjafsóknarmál ...........
300 —
g. til að gefa út dómasafn, alt að 15 kr
fyrir hverja örk....................................
150 —
h. útgjöld við sáttamál............................
50 —

C.
Ýmisleg útgjöld:
1. til þess að gefa út stjórnartíðindi og andshagsskýrslur:
a. þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. 450 kr.
b. til pappírs og prentunar B-deildar
stjómartíðindanna (30 arkir) og landshagssk/rslna (30 arkir), 43 kr. örkin 2,580 —
c. til kostnaðar við sending með póstum
450 —
d. þóknun fyrir að semja landshagssk/rslur með prófarkalestri, alt að
40 kr. fyrir örkina............................ 1,200 —
2. endurgjald handa embættismönnum fyrir burðarareyri undir embættisbréf
..................
3. brunabóta- og sótaragjald fyrir opinberar byggingar...........................................................
4. styrkur til eflingar búnaði:
a. til búnaðarskóla:
1. til skólans í Ólafsdal................... 2,500 kr.
2. til skólans á Hólum ................... 2,500 —
3. til skólans á Eiðum ................... 2,500 —
4. til skólans á Hvanneyri ........... 2,500 —
b. til búnaðarfélaga................................
e. til búnaðarfélags íslands
...........

10,000 kr.
18,000 —
7,000 —

5. til kenslu í mjólkurmeðferð......................
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands með því
skilyrði, að félagið útvegi mann frá Danmörku,
er hafi fullkomna kunnáttu og góða æfingu í
Flyt...

637
1900.

1901.

kr.
82,900

kr.
81,600

5,250

5,250

88,150

86,850

4,680

4,680

2,500

2,500

900

900

35,000
2,000

35,000
2,000

45,080

45,080

alla.
kr.
a.
53,166 67

175,000

228,166 67
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6.

7.

8.
9.

Fluttar...
mjólkurmeðferð samkvæmt því, sem gerist á góðum
mjólkursamlagsbúum í Danmörku.
Maður þessi
sé ráðinn til 2 eða 4 ára, til þess að keuna á góðu
mjólkurbúi í landinu, helzt á Hvanneyrarskóla,
tilbúning osta og smjörs með þeim áhöldum og
aðferðum, sem hægt er að koma við á hinum
stærri sveitabúum hér á landi, og fari kenslan
fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.
Til gróðrartilrauna .....................................................
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi Islands, með
því skilyrði, að félagið komi á fót gróðrartilraunastöð í grend við Reykjavík, og ráði mann til að
standa fyrir tilraunum og annast þær að öllu leyti.
Styrkur til Gullbringusyslu ....................................
Veitist sýslunefndinni með því skilyrði, að hún
verji styrknum til jarðræktar í þeim hreppum
sýslunnar, sem bágast eru staddir, þaniiig að fátækustu menn sitji fyrir vinnu við jarðarbæturnar, en sveitarfélögin eignist hin ræktuðu svæði.
Styrkur til útgáfu búnaðarrits 20 kr. fyrir örkina
a. Laun handa tveim dýralæknum..........................

b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í
Reykjavík .............................................................
10. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu.................................
11. Til vita:
a. til umsjónarmanns við vitana við Faxa- kr.
flóa.........................................
300
b. til eftirlitsferða ...................
100
c. til vitans á Reykjanesi:
1. til launa vitamannsins........ ..1,200
2. fyrir olíu.............................. ... 200
3. fyrir lampakveiki o. fl.............. 150
4. fyrir steinkol............................ 160
5. flutningskostnaSur................... 250
6. til viðhalds á húsum og áhöldum................................. .. 300
7. eftirgjald eftir lóðina ...
30
8. til að byggja geymsluhús fyr ir
olíu og fl. 1900...................
300
2,590
d. til vita á Skagatá:
1. til vitamanns
....................

400

Flyt

400

2,990

1900.

1901.

alls.

kr.
45,080

kr.
45,080

kr.
*.
228,166 17

2,000

1,500

10,000

240
2,400

240
2,400

400

400

300

300

60,420

49,920

228,166 67
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
til
1.
2.
3.
4.

Fluttar 400
fyrir olíu
............................ 150
— lampakveiki o. fl,
... 100
til viðhalds á húsi og áhöldum............................................ 200
steinkol
.........................
100
flutningskostnaður..................
75
eftirgjald fyrirlóðina.............
16

vita við Gróttu:
til vitamanns................. ...
fyrir olíu.......................... ...
— lampakveiki 0. fl. .. ...
til viðhalds á húsi og áhöldura............................................
5. steinkol....................................
6. flutningskostnaður.................

2,990

1900.

1901.

kr.
60,420

kr.
49,920

1

alls.
kr.
a.
228,166 67

1,041

400
125
100
160
60
40

til árlegra útgjalda við vita á Dalatanga við Seyðisfjörð............................

500

þar af 300 kr. til að gæta vitans
og þeyta þokulúður, þegar þörf er á.
til tveggja vita við leiðina inn á
Hafnarfjörð, og má þá útvega tvo
spegla til þeirra í skiftum fyrir tvo
spegla, er áður voru notaðir í Reykjanesvitanum.
1.
2.
3.
4.
5.

til vitagerðarinnar 1900.........2,000
til vitamanns, hvort árið....... 400
fyrir olíu ................................ 175
fyrir lampakveiki o. fl.......... 150
til viðhalds á húsum og áhöldum....................................
80
6. flutningskostnaður .... ...
50
2,855

styrkur til vörðuvitans á Gerðatanga
Styrkur til ljóskers á Skipaskaga ...
veitist með því skilyrði, að um tendrun
á ljóskerinu fari eftir auglýsingu
landshöfðingja 31. maí 1894.

50
75

Flyt...

8,396

6,096

68,816

56,016

228,166 67
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Fluttar...
12. Til nýrra þríhyminga- og strandmælinga á suðvesturhlið Reykjaness fyrir 1900 ............................
13. Til kostnaðar við eftirlitsferðir embættismanna, að
þvf leyti sem hann greiðist úr landssjóði ..............

1900.

1901.

alls.

kr.
68,816

kr.
56,016

kr.
a.
228,166 67

5,000
1,000

1,000

74,816

57,016

121,832
359,998 67

Samtals...
11- grTil útgjalda við læknaskipunina veitast 197,260 kr. 08 a.

1. Laun.............................................................................
2. Styrkur tíl 16 aukalækna:

1900.

1901.

alls.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
a.
80,380

40,190

40,190

80,380

a, til læknis í Dalasýslu og Bæjarhreppi í Strandasýslu;
b til læknis á Seyðisfirði ásamt með Mjóafirði,
Loðmundarfirði og Borgarfirði;
c. til læknis á Skipaskaga á Akranesi með 4
syðstu hreppum Borgarfjarðareýslu;
d. til læknis í Dyrhólahreppi og Eystri- og VestriEyjafjallahreppnm;
e. til læknis í Dýrafirði ásamt Onundarfirði,
Súgandafirði og Amarfirði;
f. til læknis i Þingeyjareýslu fyrir austan Jökulsá;
g. til læknis í Ólafsvík með vesturhluta Snæfellsnessýslu sunnanfjalls til Straumfjarðarár;
h. til læknis milli Straumfjarðarár í Hnappadalssýslu og Langár á Mýrum;
i. til læknis i Eyjahreppi og Múla- og Gufudalshreppum í Barðastrandareýslu;
j. til læknis í Breiðdals-, Beruness- og Geithellnahreppum i Suðurmúlasýslu;
k. til læknis i Grunnavíkur- og Sléttuhreppum í
ísafjarðareýslu;
l. til læknis í Strandasýslu;
m. til læknis i Grýtubakka-, Háls- og Ljósavatnshreppum;
n. til læknis i Grímsness-, Biskupstungna-, Hrunamanna-, Gnúpverja-, Skeiða- og Þingvallahreppum í Árnessýslu;
Flyt...
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S.
4.

5.

6.

7.

Fluttar...
o. til læknis í Bólstaðarhlíðar-, Engihlíðar-, Vindhælis-, Torfalækjar- og Svínavatnshreppum í
Húnavatnssýslu;
p. til læknis í Skriðdals-, Valla- og Fljótsdalshreppum, Fellahreppi fyrir ofan Þorleifará og
Jökuldalshreppi fyrir ofan Gilsá; til hvers
þeirra 1,000 kr. hvort árið ................................
Styrkur til Guðm. læknis Hannessonar til að launa
aðstoðarlækni á Akureyri............................................
Fyrir 2 læknisferðir á ári til Öræfinga...................
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að ferðir
þessar séu auglýstar hlutaðeigandi hreppsbúum
með nægilegum fyrirvara.
a. Styrkur til augnlæknis Bjarnar Ólafssonar í
Reykjavík með skyldu til að veita stúdentum
á læknaskólanum tilsögn i augnalækningum
svo og til að halda ókeypis »klinik« handa
fátækum mönnum, að rainsta kosti einu sinni
á mánuði............................................ ..................
b. Styrkur til hins sama manns til lækningaferðar
kringum landið á helztu viðkomustaði strandskipa, eftir reikningi, hvort árið alt að 300 kr.
Styrkur til tannlæknis í Reykjavík með skyldu
til að veita stúdentum á læknaskólanum tilsögn í
tannlækningum, svo og til að halda ókeypis »klinik«
handa fátækum mönnum, að minsta kosti einu
sinni á mánuði .............................................................
Ársútgjöld við holdsveikraspítalann :
kr. a.
a. Laun til starfsmanna........................ 4,940
b. Viðurværi:
1. handa 60 sjúklingum, 38 a. á
dag........................ 8,322 kr.
2. handa 17 starfsmönnum...247 kr.
12 a. á ári........... 4,184 kr. 04 a.
------------------- 12,506.04
e.
d.
e.
f.
g.

1900.

1901.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
80,380

16,000

16,000

32,000

800
150

800
150

1,600
300

2,000

2,000

4,000

300

300

1,000

1,000

2,000

60,440

60,440

120,880
81

alls.

600

klæðnaður sjúklinga...........................
600
meðöl ogsáraumbúnaður..................... 1,500
eldsneyti
..................................... 3,500
ljóemeti.................................................
570
viðhald á húsum.............................. 1,200
Flyt 24,816.04
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h.
i.
k.
l.
m.
n.
o.

Fluttar... 24,816.04
húsbúnaður og áhöld............................
600
þvottur og ræsting...............................
600
greftrunarkostnaður...............................
250
flutningskostnaöur..................................
200
til að skemta sjúklingum....................
200
hestafóður................................................
300
ýmisleg gjöld....................................... 1,000

8. Útgjöld við bólusetningar ........................................
9. Onnur útgjöld:
a. styrkurtil sjúkrahússins í Reykjavík 1,200kr.
b.
—
—
-----á Akureyri
400 —
c.
—
—
-----á ísafirði ...
400 —
d.
—
—
-----á Seyðisfirði
400 —
e. til einnar yfirsetukonu í Reykjavík
fyrir hana sjálfa....................................
24 —
f. til náms yfirsetukvenna ................... 2,000 —
g. til verkfæra handa yfirsetukonum..... 400 —
h. gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma 31. jan. 1896 ............................ 1,000 —
1Q. Styrkur til að semja og gefa út nýa ljósmóðurfræði, alt að .............. .................................................
11. Styrkur til útbúniugs og áhalda handa sjúkrahúsinu á SeyðÍ8firði 4000 kr. (fyrra árið).............
12. Til sjúkrahúsbyggingar á Patreksfirði annað árið
alt að..............................................................................
Veitist með því skilyrði, að helmingi hærri upphæð verði veitt til fyrirtækisins annarsstaðar frá.
Samtals.......

1900.

1901.

alls.

kr.
60,440

kr.
60,440

kr.
120,880

27,966 04

500

500

1,000

5,824

5,824

11,648

800

800

4,000

4,000

3,000

3,000

102,530 04

12. gr.
Til samgöngumála veitast 455,900 kr.
A.
Til útgjalda viÖ póststjórnina:
1. Laun:
a. handa póstmeistaranum........................ 3,000 kr.
b. 1. handa póstafgreiðslumönnum utan
Reykjavíkur .................................... 8,100 —
Flyt 11,100 kr.

55,932 08

27,966 04

94,730 04 197,260 08
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1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

19,600

19,600

40,000

40,000

600

600

7,000

5,600

Fluttar... 11,100 kr.
2. handa tveim póstafgreiðslumönnum
íReykjavík.................... .................. 2,500 —
c.
handa bréfhirðingarmönnum ....... 6,000 —
póetflutningur.................................................................
til póstvagnferða í viku hverri frá 15. júní til
1. okt. frá Reykjavík austur að Ægissíðu eða Odda
er flytji póst samkvæmt samningi við póststjórnina
og taki að öðru leyti til flutnings menn og vörur,
veitist alt að .................................................................
Landshöfðingi samþykkir ferðaáætlun og flutningsgjald með vögnunum.
önnur útgjöld:
1900. 1901.
a. endurgjald fyrir skrifstofukostn- kr.
kr.
að póstmeistarins ............................. 2,000 2,000
b. til sama fyrir ábyrgð á mistalningu 1°/M um
............................
c. fæðispeningar og ferðakostnaður

200

200

sama...................................................

200

200

d. fyrir prentun á ýmsu................ .. 1,000
e. til áhalda ........................................ 1,500

1,000
1,500

f. til bréfaburðar í Reykjavík.........
400
g. óviss gjöld........................................
200
h. til viðhalds húsi ogáhöldum........ 1,500

400
200
100

til að útvega eldtrausta járnskápa handa
póstafgreiðslumönnum ................................................

500

samtals ..

67,700

65,800

Til vegabóta:
til verkfræðings til aðstoðar landsstjórn og héraðsstjórnum við hinar stærri samgöngubætur:
a. laun ..................................................... 3,000
b. ferðakostnaður og fæðispeningar á
ferðum með strandbátum ...............
500
VÖ0

3,500

3,500

.v.Flyt

3,500

3,500

133,500

B.

133,500
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
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Fluttar...
til verkfróðra aðstoðarmanna við hinar vaDdaminni
samgöngubætur alt að .............................................
til flutningabraut*.........................................................
til þjóðvega .................................................................

til fjallvega ......................................... .......................
styrkur til ísafjarðarsyslu til að gjöra veg yfir
Breiðadalsheiði alt að .................................................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
að minsta kosti jafnmikla upphæð.
Styrkur til Borgarfjarðarsýslu til að gjöra veg frá
Skipaskaga að Blautós alt að....................................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
það, sem til vantar til að fullgjöra veginn, að
minsta kosti jafnraikla npphæð.
Styrkur til Dalasýslu til brúargerðar á Laxá í
Laxárdal, þriðjungur kostnaðar, alt að...................

1900.

1901.

alls.

kr.
3,500

kr.
3,500

kr.
133,500

1,500
20,000
50,000

1,500
20,000
50,000

5,000

5,000

2,500

2,400

1,700
86,600

80,000
166,600

C.
1. Til gufuskipaferða, til hins sameinaða gufuskipafélags, 3. og 4. ársborgun af 5 ára styrk, með þeim
skilyrðum, að félagið haldi uppi stöðugum gufuskipaferöum milli íslands á eina hlið og Danmerkur og Stóra-Bretlands á hina, og umhverfis ísland,
samkvæmt ákvæðunum á fjárlögunum fyrirl898og
1899 .................................................................................
2. Til gufubátaferða:
kr.
a. í Sunnlendingafjórðungi og á Faxaflóa
alt aö ............................................................. 7,700
b. á ísafjarðardjúpi............................................ 2,500
Aætlun um ferðimar undir staflið a. samþykkir landshöfðingi eftir að hafa fengið tillögur hlutaðeigandi bæjarstjórnar og sýslunefnda.
Af upphæðinni undir stafl. a má verja 200 kr. til sérstakra
gufubátsferða, sem séu að minsta kosti tvær
ferðir, milli Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hallgeirseyar og Holtsvara.
Styrkurinn undir staflið a og b g'reiðist með
því skilyrði, að gufubátamir flytji póstsendingar,
er vitjf. skal og skila á pósthúsum á viðkomustöðum ár sérstaks endurgjalds.

Flyt...

50,000

50,000

10,200

10,200

60,200

60,200

300,100
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Fluttar...

4. Styrkur til að bæta lending í Þorlákshöfn alt að.......
Veitist með því skilyrði, að syslunefnd Arnessýslu verji að minsta kosti jafnmikilli upphæð til
fyrirtækisins, og að verkið verði að áliti verkfræðings vel af hendi leyst.

1900.

1901.

alls.

kr.
60,200

kr.
60,200

kr.
300,100

400

60,600

60,200

D.
Til ritsfma milli íslands og útlanda, fyrsta ársborgun
af 20 ára tillagi, alt að .................................................
Að þvf tilskildu, að sá, er leyfi fær til að leggja
ritsfmann í sœ, veiti 300,000 kr. tillag til lagningar
á ritsfma yfir land milli þess staðar, er sæsíminn
kemur f land á íslandi og Reykjavfkur, má stjórnin ákveða, að-sæsfminn sé lagður á land á Austurlandi. Auk þess er stjórninni heimilt, ef til þess
kemur, að verja á fjárhagstfmabilinu alt að 75,000
kr. til þess að undirbúa landsfmalagninguna og til
að útvega efni og áhöld til þess.

35,000

Samtals...

120,800

35,000

455,900

13. gr.
Til kirkju- og kenslumála veitast 321,166 kr. > a.

A
í þarfir andlegu stéttarinnar:
laun til biskupsins............. ..........................................
b. önnur útgjöld:
1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- gr............................................................................
2. til bráðabirgðar-uppbótar fátækum brauðum......
3. til nokkurra brauða f fyrverandi Hólastifti........
4. bráðabirgðar-uppbót á Kvfabekkjar-prestakalli í
Eyafjarðar-prófastadæmi..........................................
5. bráðabirgðar-uppbót á Meðallandsþingum...........
6. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum.....
7. bráðabirgðar-uppbót til síra Þorsteins Benediktssoaar f Bjarnanesi.....................................................
Flyt...

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

7,000

7,000

9,000
1,700
600

9,500
1,700
600

200
200

200
200

3,000

3,000

100
21,800

100
22,300
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Fluttar...
8. til að endurreisa 2| fallin prestmötukúgildi á
Laugarbrekku í Nesþingum og sem uppbót til
síra Helga Árnasonar fyrir prestsmötumissi.......
gegn því, aS jörSin Laugarbrekka meS bjáleigum
Holti og Hóli verSi afsöluS landssjóði til eignar.
9. styrkur til síra Gísla Kjartanssonar fyrir flutning og byggingu staSarhúsa á Felli í Mvrdal ...
10. endurgjald handa biskupi fyrir skrifstofukostnað

1900.

1900.

alls.

ki~

kr.
22,300

kr.

21,800

400

600
1,000

1,000

23,800

23,300
47,100

B.
Kenslumálefni:
I. Til prestaskólans:
a. laun..........................................................
b. önnur útgjöld:
1. húsaleigustyrkur handa
12 lærisveinum 1900 og
16 1901, 80 kr. handa
hverjum..........................

9,200

1900.

1901.

960 kr.

1,280 kr.

2. námsstyrkur..................
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaáriS.

800 —

1,000 —

3.
4.
5.
6.
7.
8.

100
300
150
100
200

til tímakenslu..............
til bókakaupa...............
til eldiviSar og ljósa...
til umsjónar..................
ýmisleg útgjöld............
til þess aS gefa út kenslubækur handa prestaskólanum, 25 kr. fyrirörkina, alt aS....................

—
—
—
—
—

250 —

100
300
150
100
200

9,200

—
—
—
—
—

250 —

II. Til læknaskólans:
a. laun.............................................................................
Flyt...

2,860

3,380

12,060

12,580

3,200
3,200

3,200
3,200

24,640

71,740
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1900.

III.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

3,200

3,200

71,740

3,880
7,080

3,880
7,080

19,200

19,200

2,500

2,500

21,700

21,700

1901.

Fluttar....
b. önnur útgjöld:
1. uámsstyrkur..................
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaárið.
2. eldiviöur, ljós og ræsting
3. til bókakaupa og verkfæra................................
4. ferðastyrkur handa
læknaefnum...................
5. húsaleiga handa 16 lærisveinum, 80 kr. handa
hverjum..........................
6. þóknun fyrirtímakenslu
í efnafræði.....................
7. til umbúða og annars
kostnaðar við ókeypis
>klinik<, alt að............
8 ýmisleg útgjöld...........

64?

1,200 kr.

1,200 kr.

200 —

200 —

500 —

500 —

300 —

300 —

1,280 —

1,280 —

100 —

100 —

200 —
100 —

200 —
100 —
14,160

Til hins lærða skóla:
b. aðstoðarfé:
600 kr.
handa söngkennaranum
700 —
— fimleikakennaranum...............
1,000 —
— dyraverði ....... ..
til yfirumsjónar með skólahúsinu
200 —
og áhöldum skólans ....
c. önnur útgjöld:

1900.

1. til bókasafns skólans
720 kr.
2. til eldiviðar og ljösa 1,200 —
3. til skóiahússins utan
og innan................... 3,200 —
4. til tímakenslu og
prófdómenda ........... 1,050 —
5. Laun cand. mag.
Fluttar: 6,170 kr.

1901.
720 kr.
1,200 —
1,400 —
1,050 —

4,370 kr.

85,900
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W8

1900.
6,170 kr.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

IV.

Fluttar:
Bjama
Jónssonar
sem
aukakennara 1,300 —
námsstyrkur.............. 4,500 —
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi
fara fram úr 200 kr.
fyrir skólaárið og
greiðist fyrri hluti
styrksins að afloknu
miðsvetrarprófi, en
síðari hlutinn síðast
í mafmánuði.............
húsaleigustyrkur
handa 36 lærisveinum, 20 kr. handa
720 —
hverjum ...................
100 —
þóknun handa lækni
800 —
ýmisleg útgjöld.........
48 —
fyrir prestsverk.......
tilvísindalegraáhalda
við kenslu:
200 —
a. í náttúrusögu......
400 —
b. í eðlisfræði.........
til þess að gefa út
kenslubækur handa
lærða skólanum, 25
600 —
kr. fyrir örkina.......
til áhalda við leik200 —
fimiskenslu...............

1901.
4,370 kr.

1900.

1901.

al s.

kr.

kr.

kr.

21,700

21,700

85,900

15,038

13,238

36,738

34,938

6,600

6,600

2,000
8,600

2,000
8,600

1,300 —
4,500 —

720 —
100 —
800 —
48 —
200 —
400 —

600 —
200 —

Til gagnfræðaskólans á Möðruvöllum:
a. laun.........................................................................
1901.
önnur útgjöld:
1900.
1. til bóka- og áhalda400 kr.
400 kr.
kaupa við kensluna..
500 —
2. til eldiviðar og ljósa.
500 —
3. til skólahússins utan
og innan............... .
200 —
200 —
4. ýmisleg útgjöld .......
500 —
500 —
5. til styrkveitingar
námspiltum...............
400 —
400 —

riyt...

71,676

!

17,200
174,776
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1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.
174,776

3,000

3,000

3,840

2,500

6,840

5,500

6,900

6,900

5,500

5,500

2. til sveitakennara, alt aS 80 kr. til hvers.
Styrkur þessi veitist eftir tillögum stiftsyfirvaldanna.

5,500

5,500

c. til gagnfræSa- og alþýSuskólans í Flensborg...
d. til kennarafræðslu.................................................
e. námsstyrkur handa kennaraefnum, 50 krónur
handa hverjum, alt aS 500 kr. hvort árið....
f. til skólaiSnaSar-kenslu..........................................
g. til kennara í organslætti og snnglist og til
organleikara viS dómkirkjuna í Reykjavík......
h. styrkur til þess aS semja og gefa út kenslubækur.....................................................................
i. til kenslu heyrnar- og málleysingja...............

2,500
2,800

2,500
2,800

500
500

500
500

1,000

1,000

300
5,000

300
5,000

Flyt...

30,500

30,500

Fluttar...
V.

VI.

Til stýrimannaskólans:
a. laun..........................................................................
b. önnur útgjöld:
1. til tfmakenslu........ 1,200 kr. 1,200 kr.
2. til áhaldakaupa o. fl. 1,100 —
300 —
3. til eldiviSar og ljósa
500 —
500 —
4. ýmisleg útgjöld.......
600 —
500 —
5. til að kaupa lóS 2 kr.
fyrir □ faSm., alt aS
440 —

12,340

Til annarar kenslu:
a. til kvennaskóla:
1. til kvennaskólans í Reykjavík... 2,500 kr.
þar af námsstyrkur til sveitastúlkna 300 kr.
2. til kvennaskóla Húnvetninga ... 2,200 —
3. til kvennaskóla EyfirSinga ....... 2,200 —

b. 1. til barnaskóla annarsstaðar en í kaupstöðum .............................................................
Styrkur þessi veitist einkum eftir lengd
kenslutíma og nemandafjölda, og með því
skilyrði, aS skólarnir njóti einnig annars
tillags, er eigi só minna en helmingur á
móts viS styrkinn úr landssjóSi.

187,116

82

66o
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Fluttar:
j. til aíra Ólafs Helgasonar til aö borga með
aðstoðarkennara viö kenslu heyruar- og mállevsingia.................................................................

VII. Til 8undkenslu:
a. í Reykjavík .............................................................
Lærisveinar latínuskólans njóta ókeypis kenslu.
b. tíl Bundkenslu annarsstaöar .................................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjórn og sýslunefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sé lagt til sundkenslunnar eigi minna en lands8jóð8styrknum nemur.
VIII. Styrkur til Stefáns Eirfkssonar til að halda uppi
kenslu í teikning og tréskurði í Reykjavík..........

1900.

1901.

kr.
30,500

kr.
30,500

150
30,650

150
30,650

200

200

1,000

1,000

600
1,800

600
1,800

1,500
900

1,500
900

|

alls.
kr.
187,116

61,300

3,600

C.
Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja og bókmenta:
1. til landsbókasafnsins:
a. laun bókavarðar ......................................................
b. til aðstoðarmanns við bókasafnið ....... ..............
c. fyrir bækur, handrit, bókband og prentun á
ritaukaskrá og til samnings spjaldskrár...............
d. til eldiviðar og áhalda, m. m.................................
e. brunabótagjald fyrir safnið....................................
2. a. til amtsbókasafus Norðuramtsins........... 500 kr.
b. til amtsbókasafns Austutamtsins........... 400 —
c. til amtsbókasafns Vesturamtains........... 400 —

4,000
450
300

i
í

4,000
450
300

1,300

1,300

1,200
500
10,150

1,200
200
9,850

Fé þetta veitist með því skilyrði, að hlutaðeigandi jafnaðarsjóðir veiti að minsta kosti
jaftuoikla upphæð.
3. til landsskjalasafnsins:
a. laun skjalavarðar, sem landshöfðingi skipar..........
b. til "fcð koma safninu fyrir og til viðhalds...............
Flyt:

.4

252,016
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1900.

1901.

kr.
10,150

kr.
9,850

2,000

2,000

750

756

4,400

3,600

800

300

1,000
500

500

800

800

11. til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbrófasafni 800 kr. hvort árið, með þvl skilyrðl, oí sams
konar registur sem við fyrsta bindið komi út með
hverju bindi um leið og það er útkomið.................
12. til Brynjólfs Jónssonar til fornmenjarannsókna ...

800
300

800
300

Flyt...

21,000

18,900

Fluttar...
4. til deildar hins íslenzka Bókmentafélags í Reykjavík ..................................................................................

alls.
kr.
252,01«

500 kr. af styrk þessum veitast með því skilyrði, að
Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af fslenzku
fornbréfasafni, eða sem því svarar af registri.
5. til Þjóðvinafélagsins......................................................
6. til Forngripasafnsins:
a.
b.
c.
d.

til að útvega forngripi og til áhalda 1,000 kr.
til umsjónar ............................................ 600 —
til húsnæðis oghita................................ 2000 —
til að flytja safnið og koma því fyrir alt að ................................................
800 —

7. til Fomleifafélagsins:
til útgáfu árbókar.........................................................
útborgist þvi að eins, að árbók fornleifafélagsins komi út hvort árið.
8. styrkur til að gefa út bækling um Island með
myndum og kortum vegna Parísarsýningarinnar...
9. til Náttúrufræðisfólagsins............................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 100 kr.
á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að náttúrugripasafnið sé eign landsins og til sýnis fyrir almenning á ákveðnum tíma, að minsta kosti einu
sinni á viku.
10. Styrkur til kennara Benedikts Gröndals til að halda
áfram myndasafni yfir íslenzk dýr og til að semja
þjóðmenningarsögu Norðurlanda 600 kr. áári, og
til efna og áhalda til að varðveita náttúrugripi
200 kr. hvort áriS

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

Fyrri veitingin er bundin því skilyrði, að safn
þetta og undirbúningsverkið verði á síðan eign
landsins.

252,01«
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1900.

1901.

kr.
21,000

kr.
18,900

3,000

3,000

14. styrkur til tveggja manna til nema dýralækningar
600 kr. til hvors .........................................................

1,200

1,200

15. styrkur til tíuðjóns Guðmundssonar til landbúnaðarnáms við landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn ................................................................................

500

500

2,000

2,000

17. til Páls Ólafssonar skálds..........................................

500

500

18. til stórstúku tíoodtemplara á íslandi til eflingar
bindindi.........................................................................

800

800

19. til rektors Jóns Þorkelssonar til vísindalegra starfa

300

300

20. til skólakennara tíeirs Zoega til að semja íslenzkenska orðabók................................................................

500

500

Fluttar...
13. til rannsókna á byggingaefnum landsins og leiðbeiningar í húsagerfl, alt að ....................................
Fé þessu skal variS eftir tillögum búnaðarfélags
íslands.

16. Til síra Matthíasar Jochumssonar............................
Fjárveiting þessi er bundin því skilyrði, að síra
Matthías fái lausn frá embætti eftir eigin ósk,
og má veita honum þá lausn, enda þótt hin almennu skilyrði fyrir því séu eigi fyrir hendi, en
haldi hann áfram prestskap, veitast honum 600
kr. hvort árið.

21.

22.

Styrkur til yfirdómara Jóns Jenssonar og landritara Jóns Magnússonar til að gefa út lagasafn
handa alþýðu 4. bindi 20 kr. fyrir örkina, gegn
því að bókin verði seld með vægu verði...............

400

Styrkur til amtmanns Páls Briem til að gefa út
tímaritið »Lögfræðing«, 20 kr. fyrir örkina...........

200

200

800

800

alls.
kr.
252,016

23. til cand. mag. Bjarna Sæmundssonar til fiskiveiðarannsókna .................... ..................................

24. til kapteins í sjóliðinu Ryders til tilrauna við
skógarrækt hór á landi .............................................
Flyt...

1,000
32,200

28,700

252,016
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25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.

Fluttar...
styrkur til Stefáns kennara Stefánssonar til að
rannsaka fóður- og beitijurtir....................................
til Einars Jónssonar frá Galtafelli til að læra
myndasmíði .................................................................
til Þórarins B. Þorlákssonar til að fullkomna sig
í málara-íþrótt .............................................................
til Leikfélags Reykjavíkur alt að..............................
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að bæjarsjóður Reykjavíkur veiti félaginu helming á móts
við styrkinn úr landssjóði.
til snikkara Jóns Sveinssonar í Reykjavík fyrir
byggingaruppdrátt til stýrimannarkólans...............
til cand. theol. Haralds Níelssonar, styrkur til
utanfarar til að stunda hebreska tungu og skýringar gamla testamentisins........................................
til iðnaðarraannafélagsins í Reykjavík til að styrkja
efnilega íðnaðarmeun til utanfarar, til að fullkomna sig í iðn sinni .................................................
til Halldórs Lárussonar til að fullkomna sig í hraðritun og til að kenna hana .....................................
Styrkur til hússtjórnarskólans í Reykjavík ...........

Samtals ..

Til

skyndilána

handa

1900.

1901.

kr.
32,200

kr.
28,700

1,000

1,000

alls.
kr.
252,016

1,000
1,000
300

300

250

600

600

600

400
800

400

38,150

31,000

69,150
321,166

14.gr.
embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna veitast

5,200 kr.
1-5- g*-Til eftirlauna og styrktarfjár o. fl. veitast 90,000 kr.; þar af til præp. hon. Benedikts Kristjánssonar 500 kr., sem viðbót við eftirlaun hans, til síra Þorkels Bjarnasonar
500 kr., sem viðbót við væntanleg eftirlaun hans; til ekkjufrúar Jakobínu Thomsen
300 kr., til ekkjufrúar Önnu Johnsen 150 kr., til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmannaeyja prestakalli 105 kr. 40 a., til ekkjufrúar Torfhildar Holro 200 kr., til Ólínu Vigfússon, ekkju Sigurðar Vigfússonar, 160 kr., til fröken Sigríðar Árnadóttur 200 kr. — til allra þeirra hvort árið.
Stjórninni er heimilt að veita keunara við lærða skólann, Dr. phil. Þorv. Thoroddsen,
lausn frá embætti með eftirlaunum, enda þótt hin almennu skilyrði fyrir þeirri lausn séu
eigi fyrir héndi, og skulu eftirlauniu vera 2000 kr. á ári; þó hætti eftirlaun hans, ef hann á
ný fær launað embætti í hinu danska ríki.
Síra Pétur Guðmundsson frá Grímsey heldur eftirlaunum sínum óskertum, þó að
hann fái prestakall á fjárhagstímabilinu.
16- gr.
Til óvissra útgjalda veitast 3,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embættigmannaefna frá útlöndum til að taka við embættum hér á landi.
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17. gr.
Tekjuhallann, sem fyrst um siun er áætlað að verði 99,024 kr. 75 a., skal greiða
úr viðlagasjóði.
18. gr.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.
Úr viðlagasjóði má veita alt að 30,000 kr. láu hvort árið til þilskipakaupa frá útlöndurn, er veitast einkum þeim mönnum eða félögum, er hafa sjávarútveg að aðalatvinnuvegi. Lán þessi veitast til 8 ára og ávaxtist með 3ý. Afborgun þarf eigi að greiða fyrstn
3 árin, en lánið borgist að fullu á næstu 5 árum með jöfnum afborguuum. Þau veitast að
eins gegn fulltryggu veði; telst til þess veð í skipinu sjálfu, alt að helmingi vátrygðs verðs,
enda sé það í áreiðanlegri vátryggingu og í fyrsta eða öðrum flokki. Eigi má lána meira en
4,000 kr. til hvers skips.
Úr viðlagasjóði má verja alt að 30,000 kr. til lánveitinga til sveitarfélaga, þó ekki
yfir 2000 kr. til hvers. Lán þessi ávaxtast með 3°/o árlega og sé afborgunarlaus fyrstu 5
árin, en borgist síðan á 15 árum. Lánum þessum sé ennfremur settir þessir skilmálar:
1. Lánsféð veitist samkvæmt beiðni frá sveitarstjóm til landshöfðingja og eingöngu til jarðabóta, er sé sams konar og þær, sem styrktar eru af landssjóði.
2. Þeir, sem lánin taka fyrir milligöngu sveitarfélaga, verji hver um sig til jarðabóta fyrstu
5 árin, sem lánið stendur, auk lánsupphæðarinnar, | á móti henni. Dagsverk við jarðabætur þessar skal metið 2 kr.
3. Jarðabæturnar sé samkvæmt vottorði skynbærra manna, er svslunefnd kveður til að skoða
þær, hyggilega stofnaðar og vel unnar.
4. Landshöfðingja sé, eftir nánari fyrirmælum hans, send þau skírteini, er hann álítur
nauðsynleg til tryggingar því, að framannefndum skilmálum sé fullnægt.
5. Sé einhverjum af skilmálum þessum ekki fullnægt, er lánið þegar að sama skapi fallið í
gjalddaga.
6. Lánbeiðslur sveitarstjórna sé komnar til landshöfðingja fyrir 14. dag maímán. 1900,
og veitist eigi neitt af lánum fyr en þann dag.
7. Lán til einstakra manna séu aldrei lægri en 200 kr. til hvers.
Úr viðlagasjóði má verja alt að 20,000 kr. til lánveitinga til stofnunar mjólkurbúum
á íslaudi. Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búnaðarfélagi íslands, og gegn ábyrgð
sýslufélaga eða amtsfélaga.
Þau ávaxtist. með 3°/0 árlega, sé afborgunarlaus fyrsta árið, en
greiðist síðan á 20 árum.
Öll þessi láu veitist þó því að eins, að fé sé fyrir hendi í viðlagasjóði, sem án megi
vera.

Nd.
560. Frumvarp
til laga um eignarrétt og leigurétt utanríkismanna til jarðeigna á íslandi (eins og það var
samþykt við 3. umr. í Ed.)
i. gr. Enginn, sem heimili á utanríkis, hvorki einstakurmaður né félag, má
eiga jarðeign né jarðaritök hér á landi, nema það sé leyft með sérstökum lögum. Jarðeignir þærog itök, sem utanríkismenn eiga nú, eru undanþegnar þessu ákvæði, þangað
til eigendaskifti verða á þeim.
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2. gr. Nú flyzt maður, sem á jarðeign hér á 1 ndi, til annara rfbja, eða ntanríkismaður eignast hér jarðeign að gjöf eða erfðum, og skulu peir pá innan fimm 4ra
hafa selt jarðeign sína; en geri peir pað ekbi, skal selja jarðeignina við opinbert uppboð,
og greiðist andvirði hennar, að frádregnum bostnaði, fyrverandi eiganda.
3. gr. Enginn má selja utanrfbismönnum jarðeign eða jarðarftób hér á landi,
nema eftir sérstökum lögum, né beldur leigja peim jarðir, jarðaiftöb, svo sem ár, vðtn
eða fossa, eða nobkur jarðarafnot lengur en 50 ár.
4. gr. Brot móti lögum pessum varða sektum til landssjóðs ftá 1000 kr. til
10,000 kr., og skal með pau fara sem opinber lögreglumál.

Ed.

561.

Frumvarp

til laga um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausamannsgjalds til prests og ljóstolte
og lansamannsgjalds til kirbjn (eins og pað var sampybt við 3. umr. f Nd.).
1. gr. peir menn allir, barlar og bonur, sbulu vinna presti sínum dagsverb, er
tfunda lansafé, sem eigi nemur 5 hundruðnm gjaldskyldum, ennfremur húsmenn, purrabúðarmenn, kaupstaðarborgarar og allir peir, sem eiga heimili forstöðu að veita, jafnt
karlar sem konur, svo og lausamenn og lausakonur, pó að pessir menn tíundi ekbert.
Dagsverb skal vinna presti um heyannir (heyannamánuð) og fæðir gjaldandi sig
sjálfur. Ef gjaldindf vinnur eigi dagsverbið, skal hann greiða presti pað eftir verðlagsskrá peirri, er gildir á gjalddaga. Eigi sbal pó kona greiða nema helming pess gjalds,
ef hún hefír eigi jarðnæði til umráða, né heldur vinnumann.
2. gr. Offur skal greiða hver húshóndi eða sjálfstæður maður einhleypur, sem á
20 hndr. í fasteign (eftir gildandi jarðamati) eða í lausafé eða í hvorutveggja tilsamans;
ennfremur hver húseigandi f kaupstöðum og verzlunarstöðum, ef húseign peirra er að
minsta kosti virt á 3000 kr. og er eigi notuð við ábúð á jörð peirri, er metin sé til dýrleika; konunglegir embættismenn og sýslunarmenn, er landshöfðingi skipar, er hafi að
minsta bosti 600 br. að launum, enn fremur kaupmenn, lyfsalar, bakarar og verzlunarstjórar,
bvo og verzlunarpjónar, er hafi eigi minna en 600 kr. að launum. Offrið er að minsta
kosti 4 br. og gjalddagi á pvf 31. des. ár hvert.
3. gr. Hver sá, sem hefir til afnota jörð eða jarðarhluta, sem metin er til dýrleika, sbal fóðra lamb fyrir prestinn; sömuleiðis hver sá, sem hefir grasnytjar af slægjulandi, er hann sjálfur á eða hefir á leigu, ef pað gefur af sér að minsta kosti 2 kýrfóður.
Húsmaður sbal og lamb fóðra, pótt eigi hafi hann ábveðinn jarðarhluta eða afmarkað
slægjuland til fullra umráða, ef hann hefir grasnytjar svo miblar, að hann framleiðir 3
hundruðum kvikfénaðar. Ef lamb er eigi fóðrað, sbal pað goldið eftir verðlagsskrá og er
gjalddagi á pvf 10. maí ár hvert.
Nú hefir maður tvær eða fleiri heilar jarðir til ábúðar eða afnota, og skal hann
pá fóðra jafnmörg lömb og ábúðarjarðir hans eiu.
4. gr. Lausamenn og lausakonur greiða presti 50 aura gjald á ári, hvort sem
pau eiga að greiða dagsveik eða ekki. Gjalddagi á pessu gjaldi er 31. des. árhvert.
5. gr. Heilan ljóstoll til kirkju gjáldi búandi hver eða húsráðandi, sem heldur
bjú, hvort sem hann er karl, kvæntur eða ókvæntur, eða bona, gift eða ógift Hálfan
ljóötoll til kirkju gjaldi húsráðendur og húsmenn hjúalausir og ennfremur einhleypir
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vinnuhjú, sem tíunda 60 ál. eða meira. Hjú teljast börn yfir 16 ára aldur,
hjá foreldrum sfnum.
gr. Lausamenn og lausakonur greiði til kirkju 50 aura á ári.
gr. Gjalddagi á gjöldum þeim, er talin eru í 5. og 6. gr., er 31. desbr. ár hvert
gr. Ákvæði þau í eldri lögnm, er koma í hága við lög þessi, eru numin

Nd.
562. Framhaldsnefndarálit
um frumvarp til laga um eignarrétt og leigurétt utanrlkismanna til jarðeigna á
Islandi (eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed.).
Breytingar þær, er fruravarpið hefir orðið fyrir i efri deild, eru að eins
til frekari skýringar og í fullu samræmi við stefnu þess.
Nefndin leggur því
til, að frumvarpið verði samþykt óbreytt, eins og það iiggur nú fyrir.
Neðri deild alþingis, 24. ágúst 1899.
Pétur Jónsson,
Ólafur Briem,
Guðjón Guðlaugsson.
skrifari.
formaður.
Björn Sigfússon.
Þorlákur Guðmundsson.
Einar Jónsson.

Ed.

563.

Nefndarálit

í fjárlagamálinu.

Enda þótt h. nd. hafi felt úr frumvarpinu ýmsar upphæðir, sem efri deild
hatði sett í það og sem nefndin telur rétt, að staðið hefði, og bætt öðrura við,
sem vér teljum frumvarpinu til spillis, þá viljum vér þó, til þess að fyrirbyggja
frekari breytingar og rugling i þessu máli, eftir atvikum leggja það til, að h.
efri deild samþykki frv. óbreytt.
Efri deild alþingis 24. ágúst 1899.
Hallgr. Sveinsson,
Sigurður Stefánsson,
J. Havsteen.
formaður.
skrifari og framsögura.
Þorleifur Jónsson.
Guttormur Vigfússon.

Ed.
564. Nefndarálit
i málinu um heimild til að stofna hlutafélagsbanka á Islandi.
Vér nefndarmenn, sem kosnir höfum verið af háttv. efri deild alþingis
til að íhuga frumv. um heimild til að stofna hlutafélagsbanka á íslandi, höíum
athugað þetta frumv. svo rækilega, sem föng hafa verið á, á hinum afarstutta
tima, sem vér höfum til þess haft, og lýsum áliti voru á þvi á þessa leið:
Oss dylst eigi, að banki með þvi fyrirkomulagi i öllura aðalatriðum, sem
frumv. gjörir ráð fyrir, og með því fjármagni, sem honum er ætlað að starfa með,
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mundi vera mjög æskilegur fyrir land vort og til stórra umbóta trá hinu núverandi ástandi, sem vitanlega ekki er fullnægjandi. Vér berum að sjálfsögöu
ekki fult skyn á það málefni, sem hér er um að ræða, því aö til þess útheimtist sérstök hagfræðisleg þekking, sem vér höfum engin tök á að afla oss; en að
því leyti sem vér fáum um það dæmt, virðast oss ákvæði hins fyrirliggjandi
frumv. vel aðgengileg yflr höfuð að tala, og sarasvarandi högum vorum og þörfum landsins. Vér hyggjum, aö banki, sem lagaöur væri eftir frumv., mundi
geta veitt verzlun, landbúnadi, sjávarútvegi og iðnaði landsins mikilsverðan
stuðning, sem og veitt hvöt og styrk til ýmislegra annara nytsamlegra fyrirtækja.
Ákvæði frumv. um stjórn og fyrirkomulag bankans getum vér ekki annað en
skoðað sem nægilega trygging fyrir þvi, að hagsmunum íslands verði borgið.
Þó verðum vér að taka fram nokkur atriði, sem vér hefðum óskað að
væru öðru vísi eða ákveðin nánara en þau eru í frumv.
Sumir nefndarmenn
telja það varhugavert, að afsala frá landinu um 90 ár svo mikilsverðum rétti,
sem seðla-útgáfurétturinn er, og hefðu heldur kosið að þetta tímabii væri sett
stórum mun styttra, svo framarlega sem þess væri kostur, þótt vér allir hins
vegar könnumst við, að 14. gr. frv. tryggir landssjóði álitleg hlunnindi i þessum
notum, og 21. gr. veitir landssjóði aðgang að því að leysa til sín, ef þess er
óskað, öll hlutabréf bankans með vel viðunanlegum kostum.
1. gr. heimilar landssjóði að verða hluthafí i bankanum með 2 miljónum
kr., og væri hann þá eigandi að */s af öllu stofnfénu; en eigi er oss full-ljóst,
að hve miklu leyti landssjóður muni geta hagnýtt sér þennan rétt með viðunanlegum kostum.
Nokkur þau atriði, sem eftir frumv. mun vera ætlast til að sett verði i
reglugjörð bankans, svo sem um atkvæðisrétt á aðalfundum, álitum vér heppilegra að taka upp í frumv. sjálft.
Þá söknum vér í 11. gr. ákvæða um það, hversu ráðstafað skuli sparisjóði þeim, sem nú er í sambandi við Landsbankann, og varasjóði hans. —
Sörauleiðis virðist oss nauösynlegt, að i frurav. þessu væru ákvæði um, að jafhhliða staðfestingu laga um stofnun hins nýa hlutabanka væru lögin f'rá 18. sept.
1885 um stofnun Landsbankans numin úr gildi.
Nokkrar orðabreytingar, sumpart til lögunar á orðfæri frv. og sumpart
til ljósari eða fyllri ákvæða um fáein atriði, teljum vér að vísu æskilegar. En
með þvi að það er sýnilegt, að frv. getur ekki komist til 2. umr. hér í deildinni,
þvi síður orðið útrætt til fulls á þessu þingi, vegna þess að einungis einn dagur
er eftir af þingtímanum, þykir oss ekki ástæða til að gjöra neinar tillögur i því
efni.
En þar sem vér samkvæmt framangreindu verðum að telja það mjög
æskilegt, að hér á landi komist á fót svo fljótt, sem kostur er á, banki með
lfku fyrirkomulagi og fjárafli, sem frv. ræðir um, ræður nefndin hinni háttv.
Ed. alþingis til að samþykkja svohljóðandi
Tillðgu til þingsályktunar.
Efri deild alþingis skorar á landsstjórnina, að svo framarlega sem hún
83
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eftir uákvæma athugun getur fallist á, að frv. það um heimild til að stofna
hlutafélagsbanka á ísfandi, sem þingið hefir haft til meðferðar, sé eftir stefnu
þess og megin-ákvæðum vel til þess fallið, aö verða leitt í lög, þá leggi hún,
eftir nauðsynlegan undirbúning, slíkt frv. fyrir alþingi svofljóttsem kosturer á.
Alþingi 24. ágúst 1899.
Kristján Jónsson,
Hallgr. Sveinsson,
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Jón Jakobsson,
Sigurður Jensson,
Þorleifur Jónsson.

Ed.

565.

Frumvarp

til laga um greiðslu verkkaups (eins og það var samþykt við 2. umr. f Ed.).
1. gr. Verkkaup skal greitt með gjaldgengum peningum starfsmönnum
öllum og daglaunamönnum við verzlanir, verksmiðjur og náma, hásetum og öðrum
starfsmönnum á þilskipum, sem á fiskiveiðar ganga eða hvalaveiðar, hvort sem eru
seglskip eða gufuskip, nema verkkaupið sé hluti af aflanum sjálfum, svo og starfsmönnum og daglaunamönnum þeim, er á landi vinna hverja þá vinnu, er af útgerð
skipanna leiðir. pó geta vinnuveitandi og verkmaðurinn gjört annan samning uro
þessi atriði.
2. gr. Nú vinnur maður ákveðið verk fyrir ákveðið kaup (accord) að einhverri þeirri atvinnugrein, er 1. gr. hljóðar um, og fer um greiðslu þess, eins og
segir f 1. gr.
3. gr. Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 10 til 100 krónum, er
renna í landssjóð.
4. gr. Með brot gegn lögum þessum skal fara sem opinber lögreglumál.

Nd.
566. Tillaga
til þingsályktunar.
Frá Valtý Guðmundssyni,
Kl. Jónssyni,
Þórðí Thoroddsen,
Pétri Jónssyni.
Neðri deild alþingis skorar á landsstjórnina, að svo framarlega sem hún
eftir nákvæma athugun getur fallist á, að frumv. það um heimild til að stofna
hlutafélagsbanka á Islandi, sem þingið nú hefir haft til tneðferðar, sé eftir stefnu
þess og meginákvæðum vel til þess fallið að verða leitt í lög, þá leggi hún, eftir
nauðsynlegan undirbúning, slikt frumvarp fyrir alþingi, svo fljótt, sem kostur
er á.

Nd.
567. Nefndarálit
um frumvarp til laga um byggingu sóttvarnarhúsa í Reykjavik, á ísafirði,
Akureyri og Seyðisfirði.
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I frumvarpi þessu er farið fram á, að varið sé alt að 40 þús. kr. úr
landssjóði til þess að byggja sóttvarnarhús í Reykjavík, á Isafirði, Akureyri og
Seyðisfirði og til útbúnaðar á þeim. Er svo til ætiast, að á húsum þessum skuli
samkv. 8Óttvarnarlögunum 17. des. 1875 og viðaukalögum við þau 24. okt. 1879
veita móttöku þeim, sem komnir eru að sjóleiðis og sýktir eru af bólusótt eða
kóleru eða öðrum næmum sjúkdómum, svo og þeim sjúklingum, er læknar
samkv. 6. gr. laga 31. jan. 1896 um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
láta flytja þangað, og skal allan árlegan kostnað við þessi sóttvarnarhús greiða
úr landssjóði.
Nefndin verður nú að vera þeirrar skoðunar, að landssjóður hafi samkv.
ofangreindum lögum talsverðar skuldbindingar í þessu efni. 5. gr. laga 17. des.
1875 ákveður, að vera skuli til reiðu hæfileg hús á tilteknum stöðum, þar sem
tekið verði við roönnum, sem komnir eru að sjóleiðis og eru veikir af bólusótt
eða kóleru og hjúkrað að þeim á haganlegan hátt. Utlendum skipum, sem
korna frá næmsýktum héruðum eða með sjúklinga með hættulega næma sjúkdóma, er skipað að fara á ákveðna staði vegna sjúkdómsins, en á þessum stöðum er þrátt fyrir áðurnefnt lagaboð ekkert hús til reiðu né viðbúnaður til að
taka á móti sjúklingunum. Reyndar er i löguuum gjört ráð fyrir, að bús séu
leigð, þegar skip með næmum sjúkdómi ber að landi, en það hefir komið fram
oftar en einu sinni, að slikt er miklum vankvæðum bundið.
Nefndin álítur því, að nauðsyn krefji, að eitthvað sé gjört í þessu efni.
Aftur á móti getur nefndinni ekki dulist, að landssjóði mundi of vaxið að byggja
sóttvarnarhús á öllum þeim stöðum, er lög gjöra ráð fyrir, og greiða allan
kostnað, er af viðhaldi þeirra og aðhjúkrun sjúklinga mundi leiða, og álitur nægja
að slik hús væri bygð að eins á fjórum stöðum á landinu. Telur nefndin ónauðsynlegt, að nokkurntíma verði bygð sóttvarnarhús vegna útlendinga á fleiri
stöðum, og að vel mætti við una, að eitt slikt hús væri til i landstjórðungi hverjum.
Álitur hún slfk hús heppilegast bygð i Reykjavík, á Patreksfirði, Akureyri og
Seyðisfirði, en viðar ekki.
Ætti þá að breyta sóttvarnarlögunum samkvæmt
þessu.
í frumvarpinu er ætlast til, að 10 þús. kr. sé varið til byggingar hvers
þessa sóttvarnarhúss, og mun þá láta nærri, að hvert hús rúmi 10 sjúklinga.
Þetta telur nefndin óþarflega stór hús, og telur nægja mundu hús, er að eins
rúmi 5—6 sjúklinga. Slík hús mundu með nauðsynlegum áhöldum til sótthreinsunar eftir þeim upplýsingum, sem nefndin hefir fengið, ekki kosta meira en um
6000 kr. hvert, og yrði þá allur byggingarkostnaðurinni um 24,000 kr.; álítur
nefndin þetta landssjóði ekki ofvaxið, þar sem hér er bæði um lagaskyldu og
nauðsyn að ræða.
Vér höfum álitið oss skylt að bera fram fyrir deildina álit vort á þessu
máli, enda þótt ekki sé auðið, vegna tímans, að taka það til umræðu og ályktunar á þessu þingi.
Neðri deild alþingis, 24. ágúst 1899.
Valtýr Guðmundsson,
Þórður J. Thoroddsen,
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Jón Jensson.
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568. Tillaga
Nd.
til þingsályktunar.
Frá Guðl. Guðmundssyni, Kl. Jónssyni, Sigurði Gunnarssyni,
Skúla Thoroddsen, Tryggva Gunnarssyni, Valtý Guðmundssyni.
Neðri deild alþingis ályktar, að senda konungi svohljóðandi ávarp:
Av arp til konungs.
Allramildasti herra konungur!
Um leið og vér göngum frá þingscörfum vorum að þessu sinni, er neðri
deild alþingis ljúft að flytja Yðar Hátign allraþegnsamlegast ávarp.
Á þjóðhátfðardegi vor íslendinga, hinn 2. dag ágústmánaðar, mintist
alþingi þess, að 25 ár voru liðin, frá því er sá atburður varð, er mestur og
beztur hefir verið i sögu lands vors á þessari öld, er Yðar Hátign sótti heim
þjóð vora og lagði hyrningarsteininn að sjálfstæði hennar og framförum.
Enn sem komið er, etöndum vér, því miður, ekki í svo greiðu sambandi
við umheiminn, að vér á þeim degi gætum fært Yðar Hátign þegnsamlegastar
heillaóskir vorar, en það gjörum vér nú með einlægum þakkarhug fyrir landsföðurlega ást og umhyggju Yðar Hátignar fyrir landi voru, er meðal annars hefir
sýnt sig svo fagurlega, er þjóð vor hefir orðið fyrir þungum áföllum af völdum
náttúrunnar.
Hin lofsæla minning konungsins, sem fyrstur konunga vorra sté
fæti á hinn helga sögustað lands vors og veitti alþingi með sér hluttöku 1 löggjafarvaidi og fjárforræði, mun á ókomnum öldum lifa í hjörtum landsins barna.
Svo sárt sem vér allir finnum til þess, hve mjög er ábótavant hinu núverandi stjórnarfyrirkomulagi voru, könnumst vér þó fúslega við það, að stjórnarskrá vor hefir á liðnum 25 árum reynst landi voru til þroska og þrifa fremur öllu öðru.
Vér, þegnar Yðar Hátignar á hinu kalda og afskekta landi, tökum innilega þátt í hverri þeirri sorg og gleði, sem forsjónin lætur Yðar Hátign eða
Yðar konunglega húsi að höndum bera. Vér finnum þvl hvöt hjá oss til að láta
í ljós vora innilegustu hluttekning i þeirri sáru sorg, sem Yðar Hátign hefir
orðið fyrir á umliðnu ári, er Hennar Hátign drotningin var burt kölluð úr þessum heimi, eins og vér hins vegar jafnframt getum ekki bundist þess, að láta
vora hjartanlega gleði í ljós yfir þeim fagnaðarrika atburði, er Yðar Hátign hefir á yfirstandandi ári auðnast að lita sonar-sonarson Yðar Hátignar, og þar með
að sjá ættlegg Yðar Hátignar enn staðfastari á þeim veldisstóli, sem Yðar Hátign hefir svo lengi prýtt.
Vér biðjum algóðan guð, að halda sinni verndarhendi yfir Yðar Hátign
og allri Yðar konunglegu ætt.

Ed.
569. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 8, 6. april 1898.
Frá Sigurði Stefánssyni, Sigurði Jenssyni og Þorleifi Jónssyni.
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1. A eftir orðunum »í landheigi< á seinni staðnum í fyrstu málsgrein frumv.
komi: »eða dvelur að nauðsynjalausu á skipum þeirra«.
2. Önnur málsgrein frumv. »Sörau........... þeirra« falli burtu.
Nd.
570. Frumvarp
til laga um greiðslu verkkaups.
(Eins og það var samþykt við 3. umr. í efri deild).
. 1. gr. Verkkaup skal greitt með gjaldgengum peningum starfsmönnum
öllum og daglaunamönnum við verzlanir, verksmiðjur og náma, hásetum og öðrum starfsmönnum á þilskipum, sem á fiskiveiðar ganga eða hvalaveiðar, hvort
sem eru seglskip eða gufuskip, nema verkkaupið sé hluti at aflanum sjálfum, svo
og starfsmönnum og daglaunamönnum þeim, er á landi vinna hverja þá vinnu,
er af útgerð skipanna leiðir, og má eigi greiða kaupið með skuldajöfnuði.
Þó
geta vinnuveitandi og verkmaðurinn gjört annan samning um þessi atriði.
2. gr. Nú vinnur maður ákveðið verk fyrir ákveðið kaup (accord) að
einhverri þeirri atvinnugrein, er 1. gr. hljóðar um, og fer um greiðslu þess, eins
og segir í 1. gr.
3. gr. Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 10 til 100 krónum, er
renna i landssjóð.
4. gr. Með brot gegn lögum þessum skal fara sem opinber lögreglumál.
Nd.
571. Framhalds-nefndarálit
um frumv. til laga um greiðslu verkkaups.
Þótt breytingar þær, sem hin háttvirta efri deild hefur gjört á frumv.
þessu, dragi mjög úr þeirri vernd, sem frumv., eins og það kom frá neðri deild,
veitti umkomulitlum og fátækum vinnulýð gegn kaupmönnum og öðrum ineiii
máttar vinnuveitendum, þar sem þær lúta að því að levfa ótakmarkað samningafrelsi um greiðslu verkkaupsins milli vinnuveitanda og verkmanns, en það
veitti frumv. eigi, eins og h. neðri deild skildi við það, þá viljum vér eigi neita
því, að nokkur bót kunni þó að vera að frumv., eins og það nú er orðið, og
þar sem eigi er timi til á þessu þingi að koma fram neinum breytingum á þvi,
viljum vér leggja til, að frumv. verði samþykt óbreytt af hinni h. neðri deild.
Neðri deild 25. ágúst 1899.
Jens Pálsson.
Jón Jensson,
Jón Þórarinsson.
skrifari og framsögum.

Nd.
572. Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunar (þingskj. 566).
Frá Jóni Jónssyni, þm. A.-Skaftf.
Orðin »svo fljótt, sem kostur er á« falli burt.
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573. Frumvarp
til fjárlaga fyrir árin 1900 og 1901 (eins og það var samþykt við eina umr. í efri deild.).
1. kafli.
1- grÁ áruuum 1900 og 1901 telst svo til, að tekjur Islands verði 1,399,900 kr., og er
það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.
2. gr.
Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 1,126,000 kr.
1. Skattur á ábúð og afnotum jarða, og á lausafé:
a) á ábúð og ofnotum jarða
b) á Iau8afé...................................
2. húsaskattur....................................
3. tekjuskattui...................................
4. aukatekjur......................................
5. erfðafjárskattur...........................
6. vitagjald ....................................
7. gjöld fyrir leyfisbréf...................
Fyrir konunglega staðfesting á kaupmála milli
hjóna greiðist ekkert gjald.
8. útflutningsgjald af fiski og lýsi m. m., að frádregnum 2°/0 í innheimtulaun...
9. aðflutningsgjald af áfengum drvkkjum, að frádregnum 2°/0 í innheimtulaun .................
10. aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2% í
..................
innheimtulaun ............................
11. aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum
2°/0 í iunheimtulaun.........................
12. tekjur af póstferðum.........................
13. óvissar tekjur .................................
samtals...

1900
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

1901
kr.
17,000
25,000
6,000
13,500
30,000
2,000
9,000
2,000

46,000

46,000

92,000

125,000

125,000

250,000

70,000

70,000

140,000

180,000
35,000
2,500
563,000

180,000
35,000
2,500
563.000

360,000
70,000
5,000
1,126,000

3. gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 50,200 kr.:
1900
1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 32,000 kr.
kr.
að frádregnum umboðslaunum,
prestmötu o. fl., alls................................
9,000 —
23,000

1901
kr.

'

alls
kr.
34,000
50,000
12,000
27,000
60,000
4,000
18,000
4,000

alls
kr.

23,000

46,000

100
2,000
25,100

200
4,000
50,200

Heimilt er stjórninni, án þess að hækka þurfi jarðarafgjöldin, að verja alt að helmingi afgjalda í
hverju umboði um sig til þess að láta gera umbætur og breytingar á leiguhúsum þjóðjarða.
Styrkurinn til húsabóta sé bundin því skilyrði, að
leiguliðinn leggi fram í minsta lagi ’/g kostnaðarins.
2. Tekjur af kirkjum .....................................................
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli
samtals...

100
2,000
25,100
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4. gr.
Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 94,000 kr.

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðsins ........................
Uppí lán verður borgað:
á árinu 1900 38,673 kr. 66 a.
- — 1901 39,058 — 37 77,732 kr. 03 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans...............
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

42,000

42,000

alls
kr.
84,000

5,000
47,000

5,000
47,000

10,000
94,000

5. gr. '
Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:
1900
kr.
1. Það, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt lögum 27. febr. 1880 .........................................................
2. Endurgjald skyndilána til embættismanna...............
3. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum ...........
samtals...

2,000
600
2,000
4,600

1901
kr.
2,000
600
2,000
4,600

alls
kr.
4,000
1,200
4,000
9,200

6. gr.
Tillag úr ríkissjóðnum verður talið 120,500 kr

Fast tillag.............................................................................
Aukatillag..............................................................................
samtals...

1900
kr.

1901
kr.

60,000
500
60,500

60,000
60,000

alls
kr.
120,000
500
120,500

2. kafli.
Útgjöld.
7. gr.
Á árunum 1900 og 1901 veitast til útgjalda 1,498,924 kr. 75 a. samkvæmt þeim
gjaldagreinum, sem nákvæmar er sk/rt frá í 8.—16. gr.
8. gr.
Gjöld til hinnar æðstu stjómar innanlands og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi eru talin fyrir árið 1900: 12,400 kr., og árið 1901: 14,400 kr., samtals: 26,800 kr.
9. gr.
Til kostnaðar við alþingi veitast 38,000 kr.
inganna 1,600 kr., alls 39,600 kr.

Til kostnaðar við yfirskoðun landsreikn-

10- or'

Til útgjalda við umboðsstjórnina, gjaldheimtur og reikningsmál, svo og við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. veitast 359,998 kr. 67 a.
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C
O

A.
Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. laun embættÍ8manna.................................................
endurgjald fyrir skrifstofukostnað o. fl.................
hin umboðslega endurskoðun:
a. laun endurskoðanda............................ 2,500 kr.
b. viðbót fyrir hinn núverandi endurskoðanda................................................ 500 —
c. skrifstofukostnaður.............................. 300 —
d. handa föstum aðstoðarmanni, er landshöfðingi skipar.................................... 1,000 —

3
1

í
1

1900.
kr.
18,066 67
4,200

4,300

1901.
kr.
18,100
4,200

4,300

26,566 67

26,600

68,100
8,000
1,400

68,100
8,000
1,400

5,400

4,100

82,900

81,600

alls.
kr. a.
36,166 67
8,400

8,600
53,166 67

B.
Dómgæzla og lögreglustjóm:
1. laun:
a. til dómara og sýslumanna....................................
b. til hreppstjóra................
ritfé handa bæarfógetanum í Reykjavík .
til hegningarhússins og fangelsanna:
1901.
1900.
a. laun umsjónarmanns1,000 kr.
1,000 kr.
ins................................
viðbót við laun núver200 —
200 —
andi umsjónarmanns
þóknun handa dóm100 —
100 —
kirkjuprestinum.........
60 —
60 —
þóknun handa lækni..
b. viðurværi handa föngum, 42 a. á dag........
3 skamtaraf miðdegismat handa fangaverði
21 e..............................
þvottur.........................
til eldiviðar og ljósa...
útgjöld við húsið sjálft
og áhöld......................
til þess að útvega verkefni................................
ýmisleg útgjöld..........
arður af verkum talinn
c. kostnaður við viðhald
fangelsanna..................

1,225 —

1,225 —

230 —
30 —
520 —

230 —
30 —
520 —

400 —

400 —

500 —
150 —

500 —
150 —

4,415 kr.
615 —

4,415 kr.
615 —

3,800 kr.

3,800 —

1,600 —

300 —
Flyt...

53,166 67
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Fluttar...
Önnur útgiöld:
a. þóknun handa tveimur settuni málaflutningsmönnum við yfirréttinn................... 1,600 kr.
b. laun sendiboðans við yfirréttinu ...
50 —
c. til eldiviðar í yfirréttarstofunum .... . 50 —
d. til viðhalds á yfirréttaretofunum o. fl
50 —
e. kostnaður við sakamál og lögreglumál 3,000 —
f. kostnaður við gjafsóknarmál ...........
300 —
g. til að gefa út dómasafn, alt að 15 kr
fyrir hverja örk....................................
150 —
50 —
h. útgjöld við sáttamál............................

C.
Ýmisleg útgjöld:
til þeæ að gefa út stjórnartíðindi og íandshagsskýrelur:
a. þóknun fyrir útgáfu tfðindanna m. fl. 450 kr.
b. til pappíre og prentuuar B-deildar
stjórnartíðindanna (30 arkir) og landshagsskýrelna (30 arkir), 43 kr. örkin 2,580 —
c. til kostnaðar við seuding með póstum 450 —
d. þóknun fyrir að semja landshagsBkýralur með prófarkalestri, alt að
40 kr. fyrir örkina............................ 1,200 —
endurgjald handa embættismönnum fyrir burðarareyri undir embættisbréf
..................
brunabóta- og sótaragjald fyrir opinberar byggingar............................................................
styrkur til eflingar búnaði:
a. til búnaðarekóla:
1. til skólans í Ólafsdal................... 2,500 kr.
2. til skólans á Hólum ................... 2,500 —
3. til skólans á Giðum ................... 2,500 —
4. til skólans á Hvanneyri ........... 2,500 —
b. til búnaðarfélaga................................
c. til búnaðarfélags íslands
...........

10,000 kr.
18,000 —
7,000 —

til kenslu i mjólkurmeðferð......................
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands með því
skilyrði, að félagið útvegi mann frá Daninörku,
er hafi fullkomna kunnáttu og góða æfingu í
Flyt...

665
1900.

1901.

kr.
82,900

kr.
81,600

5,250

5,250

88,150

86,850

4,680

4,680

2,500

2,500

900

900

35,000
2,000

35,000
2,000

45,080

45,080

alls.
kr.
a.
53,166 67

175,000

228,166 67

84

þingskjal 573—

666

Fluttar...
mjólkurmeðferð samkvæmt því, sem gerist á góðum
mjólkuraamlagsbúum í Danmörku.
Maður þessi
sé ráðinn til 2 eða 4 ára, til þess að kenna á góðu
mjólkurbúi í landinu, helzt á Hvanneyrarskóla,
tilbúning osta og smjörs með þeim áhöldum og
aðferðum, sem hægt er að koma við á hinum
stærri sveitabúum hér á landi, og fari kenslan
fram kostnaðarlaust fyrir nemendur.
6. Til gróðrartilrauna .....................................................
Styrkur þessi veitist Búnaðarfélagi íslands, með
því skilyrði, að félagið komi á fót gróðrartilraunastöð í grend við Reykjav/k, og ráði mann til að
standa fyrir tilraunum og annast þœr að öllu leyti.
7. Styrkur til Gullbringusyslu ....................................
Veitist sýslunefndinni með því skilyrði, að hún
verji styrknum til jarðræktar í þeim hreppum
syslunnar, sem bágast eru staddir, þannig að fátækustu menn sitji fyrir vinnu við jarðarbæturnar, en sveitarfélögin eignist hin ræktuðu svæði.
8. Styrkur til útgáfu búnaðarrits 20 kr. fyrir örkina
9. a. Laun handa tveim dýralæknum..........................
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í
Reykjavík :............................................................
10. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu.................................
11. Til vita:
a. til umsjónarmanns við vitana við Faxa- kr.
300
flóa......................................
100
b. til eftirlitsferða ...........
c. til vitans á Reykjanesi:
1. til launa vitamannsins..
1,200
2. fyrir oliu......................
200
3. fyrir lampakveiki o. fl. .
150
160
4. fyrir steinkol................
5. flutningskostnaður...
250
6. til viðhalds á húsum og á300
höldum.........................
7. eftirgjald eftir lóðina .
30
8. til að byggja geymsluhús fyrir
olíu og fl. 1900...........
300
2,590
d. til vita á Skagatá:
1. til vitamanns
..........

1900.

1901.

alls.

kr.
45,080

kr.
45,080

kr.
a.
228,166 67

2,000

1,500

10,000

240
2,400

240
2,400

400

400

300

300

60,420

49,920

400
Flyt

400

2,990

228,166 67
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667
1900.
kr~

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fluttar 400
fyrir olíu
........... ............ 150
— lampakveiki o. fi,
... 100
til viðhalds á húsi og áhöldum............................................. 200
steinkol ..............................
100
flutningskostnaður................. 75
eftirgjald fyrir lóðina............
16

til vita við Gróttu:
til vitamanns..........................
fyrir olíu..................................
— lampakveiki 0. fl...........
til viðhalds á húsi og áhöldum............................................
steinkol....................................
flutningskostnaðnr.................

2,990

1901.

alls.

60,420

kr.
49,920

kr.
a.
228,166 67

8,396

6,096

68,816

56,016

400
125
100
160
60
40

til árlegra útgjalda við vita á Dalatanga við Seyðisfjörð............................

500

þar af 300 kr. til að gæta vitans
og þeyta þokulúður, þegar þörf er á.
til tveggja vita við leiðina inn á
Hafnarfjörð, og má þá útvega tvo
spegla til þeirra í skiftum fyrir tvo
apegla, er áður voru notaðir í Reykjanesvitanum.
1.
2.
3.
4.
5.

til vitagerðarinnar 1900........2,000
til vitamanns, hvort árið....... 400
fyrir olíu ..............................
175
fyrir lampakveiki o. fl....... 150
til viðhalds á húsum og áhöldum ...
80
6. flutningskostnaður ....... ...
50
2,855

styrkur til vörðuvitans á Gerðatanga
Styrkur til ljóskers á Skipaskaga ...
veitist með því skilyrði, að um tendrun
á ljóskerinu fari eftir auglýsingu
landshöfðingja 31. maí 1894.

50
75

Flyt...

I 228,166 67
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Fluttar...
12. Til nýrra þríhyrninga- og strandmælinga á suðvesturhlið Reykjaness fyrir 1900 ............................
13. Til kostuaðar við eftirlitsferðir embættismanna, að
því leyti sem hanu greiðist úr landssjóði .............

1900.

1901.

kr.
68,816

kr.
56,016

alls.
kr.
a.
228,166 67

5,000
1,000

1,000

74,816

57,016

121,832
359,998 67

Samtals...
11- grTil útgjalda við læknaskipunina veitast 197,260 kr. 08 a.

1. Laun ..............................................................................
2. Styrkur til 16 aukalækna:
a. til íæknis í Dalasýslu og Bæjarhreppi í Strandasýslu;
b til læknis á Seyðisfirði ásamt með Mjóafirði,
Loðmundarfirði og Borgarfirði;
c. til læknis á Skipaskaga á Akranesi með 4
syðstu hreppum Borgarfjarðarsýslu;
d. til læknis í Dyrhólahreppi og Eystri- og VestriEyjafjallahreppum;
e. til lækuis í Dýrafirði ásamt Onundarfirði,
Súgandafirði og Arnarfirði;
f. til læknis í Þingeyjarsýslu fyrir austan Jökulsá;
g. til læknis í Ólafsvík með vesturhluta Snæfellsne88ýslu sunnanfjalls til Straumfjarðarár;
h. til Iæknis milli Straumfjarðarár í Hnaþpadalssýslu og Langár á Mýrum;
i. til læknis í Eyjahreppi og Múla- og Gufudalshreppum í Barðastrandarsýslu;
j. til læknis í Breiðdals-, Beruness- og Geithellnahreppum í Suðurmúlasýslu;
k. til læknis í Grunnavíkur- og Sléttuhreppum í
ísafjarðarsýslu;
l. til læknis í Strandasýslu;
m. til læknis í Grýtubakka-, Háls- og Ljósavatnshreppum;
n. til læknis í Grírasness-, Biskupstungna-, Hrunamanna-, Gnúpverja-, Skeiða- og Þingvallahreppum í Arnessýslu;
Flyt...

1900.

1901.

alls.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
a.
80,380

40,190

40,190

80,380

669
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3.
4.

5.

6.

7.

Fluttar...
o. til læknis í Bólstaðarhlíðar-, Engihlíðar-, Vindhælis-, Torfalækjar- og Svínavatnshreppura í
Húnavatnssyslu;
p. til læknis í SkriSdals-, Valla- og Fljótsdalshreppum, Fellahreppi fyrir ofan Þorleifará og
Jökuldalshreppi fyrir ofan Gilsá; til hvers
þeirra 1,000 kr. hvort áriS ................................
Styrkur til Guðm. læknis Hannessonar til að launa
aðstoðarlækni á Akureyri............................................
Fyrir 2 læknisferðir á ári til Öræfinga...................
Styrkur þessi veitist meS því skilyrði, aS ferðir
þessar séu auglýstar hlutaðeigandi hreppsbúum
með nægilegum fyrirvara.
a. Styrkur til augnlæknis Bjarnar Ólafssonar í
Reykjavík með skyldu til aS veita stúdentum
á læknaskólanum tilsögn í augnalækningum
svo og til að halda ókeypis »klinik« handa
fátækum mönnura, að rainsta kosti einu sinni
á mánuði.................................................................
b. Styrkur til hins sama manns til lækningaferðar
kringum landið á helztu viðkomustaði strandskipa, eftir reikningi, hvort árið alt að 300 kr.
Styrkur til tannlæknis í Reykjavík með skyldu
til að veita stúdentum á læknaskólanum tilsögn í
tannlækningum, svo og til að halda ókeypis »klinik«
handa fátækura mönnum, að minsta kosti einu
8inni á mánuði ............................................................
Ársútgjöld við holdsveikraspítalann :
kr. a.
a. Laun til starfsmanna........................ 4,940
b. Viðurværi :
1. handa 60 sjúklingum, 38 a. á
dag........................ 8,322 kr.
2. handa 17 starfsmönnum...247 kr.
12 a. á ári........... 4,184 kr. 04 a.
------------------- 12,506.04
c.
d.
e.
f.
g.

alls.

1900.

1901.

kr.
40,190

kr.
40,190

kr.
80,380

16,000

16,000

32,000

800
150

800
150

1,600
300

2,000

2,000

4,000

300

300

1,000

í

600

1,000

2,000

60,440

120,880

klæðnaSur sjúklinga............................
600
meðöl ogsáraumbúnaður..................... 1,500
eldsneyti
..................................... 3,500
ljósmeti.................................................
570
viShald á húsum.............................. 1,200
Flyt 24,816.04

60,440

670

h.
i.
k.
l.
m.
n.
o.
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Fluttar... 24,816.04
húsbúnaður og áhöld......................... - 600
þvottur og ræsting............................
600
greftrunarkostnaður............................
250
flutningskostnaður.............................. *• 200
til að skemta sjúklingum.................
200
hestafóður............................................
300
vmisleg gjöld........................................ 1,000

8, Útgjöld við bólusetniugar ........................................

■*

1900.

1901.

alls.

kr.
60,440

kr.
60,440

kr.
120,880

27,966 04

27,966 04

500

500

1,000

5,824

5,824

11,648

55,932 08

9. Onnur útgjöld:
a. styrkur til sjúkrahússins í Reykjavík 1,200
—
—-----á Akureyri
400
b.
—
—
----á íaafirði ... 400
c.
—
—
----á Seyðisfirði 400
d.
e. til einnar yfirsetukonu í Reykjavík
24
fyrir hana sjálfa.............
2,000
f. til náms yfirsetukvenna
g' til verkfæra handa yfirsetukonum..... 400
h. gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúk1,000
dóma 31. jan. 1896 ......

kr.
—
—
—
—
—
—

—

10. Styrkur til að semja og gefa út nva ljósmóðurfræði, alt að .................................................................
11. Styrkur til útbúnings og áhalda handa sjúkrahúsinu á Seyðisfirði 4000 kr. (fyrra árið).............
12. Til sjúkrahúsbyggingar á Patreksfirði annað árið
alt að..............................................................................
Veitist með því skilyrði, að helmingi hærri upphæð verði veitt til fyrirtækisins annarsstaðar frá.
Samtals.......

800

800

4,000

4,000

3,000

3,000

102,530 04

12. gr.
Til samgöngumála veitast 455,900 kr.
A.
Til útgjalda við póststjórnina:
1. Laun:
a. handa póstmeistaranum....... .............. 3,000 kr.
b. 1. handa póstafgreiðslumönnum utan
Reykjavíkur ......,............................ 8.100 —
Flyt 11,100 kr.

94,730 04 197,260 08
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1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

19,600

19,600

40,000

40,000

600

600

7,000

5,600

Fluttar... 11,100 kr.
2. handa tveira póstafgreiðslumönnum
í Reykjavík........................................ 2,500 —
c.
handa bréfhirðingarmönnum ....... 6,000 —
pœtflutningur.................................... .............................
til póetvagnferða í viku hverri frá 15. júní til
1. okt. frá Reykjavík austur að Ægissíðu eða Odda
er flytji póst samkvæmt samningi við póststjóruina
og taki að öðru leyti til flutnings menn og vörur,
veitist alt að .................................................................
Landshöfðingi saraþykkir ferðaáætlun og flutuingsgjald með vögnunum.
önnur útgjöld:
1900. 1901.
a. endurgjald fyrir skrifstofukostn- kr.
kr.
að póstmeistarans............................. 2,000 2,000
b. til sama fyrir ábyrgð á mistalningu l°/w um
............................
c. fæðispeningar og ferðakostnaður

200

200

sama...................................................

200

200

fyrir prentun á ymsu................ .. 1,000
til áhalda ........................................ 1,500
til bréfaburðar íReykjavík..........
400
óviss gjöld........................................
200
til viðhalds húsi ogáhöldum......... 1,500

1,000
1,500
400
200
100

d.
e.
f.
g.
h.

til að útvega eldtrausta járnskápa handa
póstafgreiðslumönnum .................................................

500

samtals ..

67,700

65,800

3,500

3,500

3,500

3,500

133,500

B.
Til vegabóta:
til verkfræðings til aðstoðar landsstjórn og héraðsstjórnum við hinar stærri samgöngubætur:
a. laun ..................................................... 3,000
b. ferðakostnaður og fæðispeningar á
ferðum með strandbátum ...............
500
3,500
...Flyt

133,500
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Fluttar...
til verkfróðra aðstoðarmanna við hiuar vandaminni
samgöngubætur alt að .............................................
til flutningabrauta.........................................................
til þjóðvega .................................................................

til fjallvega .................................................................
styrkur til ísafjarðarsýslu til að gjöra veg yfir
Breiðadalsheiði alt að .................................................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
að miusta kosti jafnmikla upphæð.
Styrkur til Borgarfjarðarsýslu til að gjöra veg frá
Skipaskaga að Blautós alt að....................................
Veitist með því skilyrði, að sýslubúar leggi fram
það, aem til vantar til að fullgjöra veginn, að
minsta kosti jafnmikla npphæð.
Styrkur til Dalasýslu til brúargerðar á Laxá í
Laxárdal, þriðjuugur kostnaðar, alt að....................

1900.

1901.

alls.

kr.
3,500

kr.
3,500

kr.
133,500

1,500
20,000
50,000

1,500
20,000
50,000

5,000

5,000

2,500

2,400

1,700
86,600

80,000
166,600

C.
1. Til gufuskipaferða, til hins sameinaða gufuskipafélags, 3. og 4. ársborgun af 5 ára styrk, með þeim
skilyrðum, að félagið haldi uppi stöðugum gufuskipaferðum milli Islands á eiua hlið og Danmerkur og Stóra-Bretlands á hina, og umhverfis ísland,
samkvæmt ákvæðunum á fjárlögunum fyrirl898og
1899..................................................................................
2. Til gufubátaferða:
kr.
a. í Sunnlendingáfjórðungi og á Faxaflóa
alt að ............................................................. 7,700
b. á Isafjarðardjúpi............................................. 2,500
Aætlun um ferðirnar undir staflið a. samþykkir laiidshöfðingi eftir að hafa fengið tillögur hlutaðeigandi bæjarstjórnar og sýslunefnda.
Af upphæðinni undirstafl. a má verja 200 kr. til sérstakra
gufubátsferða, sem séu að minsta kosti tvær
ferðir, milli Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hallgeirseyar og Holtsvara.
Styrkurinn undir staflið a og b greiðist með
því skilyrði, að gufubátarnir flytji póstsendingar,
er vitjr. skal og skila á pósthúsum á viðkomustöðum ár sérstaks endurgjalds.

Flyt...

50,000

50,000

10,200

10,200

i

it
i

60,200

60,200

300,100

!
í

t
I
[
i
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Fluttar...

4. Styrkur til að bæta lending í Þorlákshöfn alt aö.......
Veitist með því skilyrði, að syslunefnd Arnessýslu verji að minsta kosti jafnmikilli upphæð til
fyrirtœkisins, og að verkið verði að áliti verkfræðings vel af hendi leyst.

673
1900.

1901.

alta.

kr.
60,200

kr.
60,200

kr.
300,100

400

60,600

60,200

D.
Til ritsíma milli Islands og útlanda, fyrsta ársborgun
af 20 ára tillagi, alt að .................................................
Að því tilskildu, að sá, er leyfi fær til að leggja
ritsimann í sæ, veiti 300,000 kr. tillag til lagningar
á ritsíma yfir land milli þess staðar, er sæsíminn
kemur í land á íslandi og Reykjavíkur, má stjórnin ákveða, að sæsíminn sé lagður á land á Austurlandi. Auk þess er stjórninni heimilt, ef til þess
kemur, að verja á fjárhagstfmabilinu alt að 75,000
kr. til þess að undirbúa landsímalagninguna og til
að útvega efni og áhöld til þess.

120,800

35,000

Samtals...

35,000

455,900

13. gr.
Til kirkju- og kenslumála veitast 321,166 kr. » a.

A.
I þarfir andlegu stéttarinnar:
laun til biskupsins.........................................................
önnur útgjöld:
1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- gr............................................................................
2. til bráðabirgðar-uppbótar fátækum brauðum......
3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti........
4. bráðabirgðar-uppbót á Kvíabekkjar-prestakalli í
Eyafjarðar-prófastsdæmi..........................................
5. bráðabirgðar-uppbót á Meðallandsþingum...........
6. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum.....
7. bráðabirgðar-uppbót til síra Þorsteins Benediktssonar í Bjarnanesi.....................................................
Flyt...

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

7,000

7,000

9,000
1,700
600

9,500
1,700
600

200
200

200 '
200

.7,000

3,000

100
21,800

100
22,300

85
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Fluttar...
8. til að endurreisa 2| fallin prestmötukúgildi á
Laugarbrekku í Nesþiugum og sem uppbót til
síra Helga Árnasonar fyrir prestsmötumissi.......
gegn því, að jörðin Laugarbrekka með hjáleigum
Holti og Hóli verði afsöluð landssjóði til eignar.
9. styrkur til síra Gísla Kjartanssonar fyrir flutning og byggingu staðarhúsa á Felli í Mvrdal...
10. endurgjald handa biskupi fyrir skrifstofukostnað

1900.

1900.

alls.

kr.
21,800

kr.
22,300

kr.

400

í

600
1,000

1,000

23,800

23,300
47,100

B.
Kenslumálefni:
I. Til prestaskólans:
a. laun...........................................................
b. önnur útgjöld:
1. húsaleigustyrkur handa
12 lærisveinum 1900 og
16 1901, 80 kr. handa
hverjum..........................

1900.

1901.

960 kr.

1,280 kr.

2. námsstyrkur..................
Styrkurinn til hvers
nemanda má eigi fara
fram úr 200 kr. fyrir
skólaárið.

800 —

1,000 —

3.
4.
5.
6.
7.
8.

100
300
150
100
200

til timakenslu..............
til bókakaupa...............
til eldiviðar og ljósa...
til umsjónar...................
ýmisleg útgjöld............
til þess að gefa ú t kenslubækur handa prestaskólanum, 25 kr. fyrirörkina, alt að.....................

—
—
—
—
—

250 —

100
300
150
100
200

9,200

9,200

2,860

3,380

12,060

12,580

—
—
—
—
—

250 —

II. Til læknaskólans:
a. laun.............................................................................
Flyt...

3,200
3,200

3,200
3,200

24,640
71,740
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1900.
Fluttar...
b. önnur útgjöld:
1. nánasstyrkur..................
Styrkurinn til hvera
nemanda má eigi fara
fram úr 200 k». fyrir
skólaárið.
2. eldiviður, ljóe og ræsting
3. til bókakaupa og verkfæra................................
4. ferðastyrkur handa
læknaefnum....................
5. húaaleiga banda 16 lærisveinum, 80 kr. handa
hverjum..........................
6. þóknun fyrir tímakenslu
í efnafræði.....................
7. til umbúða og annara
kostnaðar við ókeypis
>klinik«, alt að............
8. ýmisleg útgjöld...........

III.

1,200 kr.

1,200 kr.

200 —

200 —

500 —

500 —

300 —

300 —

1,280 —

1,280 —

100 —

100 —

200 —
100 —

200 —
100 —

1900.

1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.

3,200

3,200

71,740

3,880
7,080

3,880
7,080

1901.

Til hins lærða skóla:
a. laun...................................
b. aðstoðarfé:
handa söngkennaranum
600 kr.
— fimleikakennaranum...............
700 —
— dyraverði ........ ...
1,000 —
til yfirumsjónar með skólahúsinu
og áhöldum skólans ......
200 —
c. önnur útgjöld:

675

19,200

19,200

2,500

2,600

21,700

21,700

14,160

1901.

1. til bókasafns skólans
720 kr.
2. til eldiviðar og ljösa 1,200 —
3. til skólahússins utan
og inúan.................... 3,200 —
4. til tímakenslu og
prófdómenda ........... 1,050 —
5. Laun oand. mag.

1,400 —

Fluttar: 6,170 kr.

4,370 kr.

720 kr.
1,200 —

1,050 —

85,900
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1900.
6,170 kr.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

IV.

Fluttar:
Bjarna
Jónssonar
sem
aukakennara 1,300 —
nám88tyrkur.............. 4,500 —
Styrkurinn t'l hvers
nemanda má eigi
fara fram úr 200 kr.
fyrir skólaárið og
greiöist fyrri hluti
styrksins aö afloknu
miSsvetrarprófi, en
síðari hlutinn síðast
í maímánuði.............
húsaleigustyrkur
handa 36 lærisveinum, 20 kr. handa
720 —
hverjum ...................
þóknun handa lækni
100 —
800 —
ýmisleg útgjöld.........
48 —
fyrir prestsverk.......
til vísindalegraáhaida
við kenslu:
200 —
a. í náttúrusögu......
400 —
b. í eðlisfræöi...........
til þess að gefa út
kenslubækur handa
lærða skólanum, 25
600 —
kr. fyrir örkina.......
til áhalda við leik200 —
fimiskenslu...............

Til gagnfræðaskólans á Möðruvöllum:
a. laun .....................................................
1900.
önnur útgjöld:
1. til bóka- og áhaldakaupa við kensluna..
400 kr.
2. til eldiviðar og ljósa.
500 —
3. til skólahússins utan
og innan...................
200 —
4. ýmisleg útgjöld .......
500 —
5. til styrkveitingar
námspiltum...............
400 —

1901.
4,370 kr.

1900.

1901.

al s.

kr.

kr.

kr.

21,700

21,700

85,900

15,038

13,238

36,738

34,938

6,600

6,600

2,000
8,600

2,000
8,600

1,300 —
4,500 —

720
100
800
48

—
—
—
—

200 —
400 —

600 —
200 —

71,676

1901.
400 kr.
500 —
200 —
500 —
400 —

Flyt... I

17,200
174,776

þingskjal 574—-

677
1900.

1901.

alls.

kr.

kr.

kr.
174,776

3,000

3,000

3,840

2,500

6,840

5,500

6,900

6,900

5,500

5,500

2. til sveitakeunara, alt að 80 kr. til hvers.
Styrkur þessi veitist eftir tillögum stiftsyfirvaldanna.

5,500

5,500

c. til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg...
d. til kennarafræðslu................................................
e. námsstyrkur handa kennaraefnum, 50 krónur
handa hverjum, alt að 500 kr. hvort árið....
f. til skólaiðnaðar-kenslu..........................................
g. til kennara í organslætti og sönglist og til
organleikara við dómkirkjuna í Reykjavík......
h. styrkur til þess að semja og gefa út kenslubækur.....................................................................
i. til kenslu heymar- og málleysingja...............

2,500
2,800

2,500
2,800

500
500

500
500

1,000

1,000

300
5,000

300
5,000

Flyt...

30,500

30,500

Fluttar...
V.

VI.

Til stýrimannaskólans:
a. laun...................................
b. önnur útgjöld:
1. til tímakenslu........ 1,200 kr.
2. til áhaldakaupa o. fl. 1,100 —
3. til eldiviðar og ljósa
500 —
4. ýmisleg útgjöld.......
600 —
5. til að kaupa lóð 2 kr.
fyrir □ faðm., alt að
440 —

Til annarar kenslu:
a. til kvennaskóla:
1. til kvennaskólans í Reykjavík...
þar af námsstyrkur til sveitastúlkna 300 kr.
2. til kvennaskóla Húnvetninga ...
3. til kvennaskóla Eyfirðinga .......

1,200
300
500
500

kr.
—
—
—

12,340

2,500 kr.

2,200 —
2,200 —

b. 1. til barnaskóla annarsstaðar eri í kaupstöðum .............................................................
Styrkur þessi veitist einkum eftir lengd
kenslutfma og nemandafjölda, og með því
skilyrði, að skólarnir njóti einnig annars
tillags, er eigi sé minna en helmingur á
móts við styrkinn úr landssjóði.

187.116
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Fluttar:
j. til síra Olafs Helgasonar til að borga með
aSstoðarkennara viS kenslu heyrnar- og málleysingja...................................................... ...........

VII. Til sundkenslu:
a. í Reykjavík .......... .................................................
Lærisveinar latinuskólane njóta ókeypis kenslu.
b. til sundkenslu annarsstaðar .................................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjórn og syslunefndum meS því skilyrSi, aS annarsstaSar frá
sé lagt til sundkenslunnar eigi minna en landssjóðsstyrknum nemur.
VIII. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi
kenslu í teikning og tréskurSi í Reykjavík..........

1900.

1901.

kr.
30,500

kr.
30,500

150
30,650

150
30,650

200

200

1,000

1,000

600
1,800

600
1,800

1,500
900

1,500
900

4,000
450
300

• 4,000
450
300

1,300

1,300

1,200
500
10,150

1,200
200
9,850

alls.
kr
187,116

61,300

3,600

c.
Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja og bókmenta:
I. til landsbókasafnsins:
a. laun bókavarSar .....................................................
b. til aðstoðarmanns viS bókasafniS ........................
c. fyrir bækur, handrit, bókband og prentun á
ritaukaskrá og til samnings spjaldskrár...............
d. til eldiviðar og áhalda, in. m.................................
e. brunabótagjald fyrir safniS....................................
2. a. tilamtsbókasafns Norðuramtsins........... ðOO kr.
b. til amtsbókasafns Austuramtsins........... 400 —
c. til amtsbókasafns Vesturamtsing..... .
400 —
Fé þetta veitist meS því skilyrSi, að hlutaðeigandi jafnaðarsjóSir veiti að minsta kosti
jafnmikla upphæS.
3. til landsskjalasafnsins:
a. laun skjalavarðar, sem landshöfðingi skipar..........
b. til aS koma safninu fyrir og til viðbalds...............
Flyt:

252,016
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1900.

1901.

kr.
10,150

kr.
9,850

2,000

2,000

750

750

4,400

3,600

300

300

1,000
500

500

800

800

11. til að vinna að texta-útgáfu á felenzku fornbréfasafni 800 kr. hvort árið, með því skilyrði, að sams
konar registur sem við fyrsta bindið komi út með
hverju bindi um leið og það et útkomið.................
12. til Brynjólfs Jónssonar til forntnenjarannsókna ...

800
300

800
300

Flyt...

21,000

Fluttar...
4. til deildar hins felenzka Bókmentafélags í Reykjavík ..................................................................................

alls.
kr.
252,016

500 kr. af styrk þessum veitast með því skilyrði, að
Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af felenzku
fornbréfasafni, eða sem því svarar af registri.
5. til Þjóðvinafélagsins......................................................
6. til Forngripasafnsins:
a. til að útvega forngripi og til áhalda 1,000 kr.
b. til umsjónar ............................................. 600 —
c. til húsnæðis og hita................................ 2000 —
d. til að flytja safnið og koma því fyrir alt að .................................................
800 —
7. til Fomleifafélagsins:
til útgáfu árbókar.........................................................
útborgist þvi að eins, að árbók fornleifafélagsins k'omi út hvort árið.
8. styrkur til að gefa út bækling um ísland með
myndum og kortum vegna Parfearsýningarinnar...
9. til Náttúrufræðisfélagsins..........'..................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 100 kr.
á árí.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að náttúrugrípasafnið sé eign landsins og til sýnis fyrir almenning á ákveðnum tíma, að minsta kosti einu
sinni á viku.
10. Styrkur til kennara Benedikts Oröndals til að halda
áfram myndasafni yfir felenzk dýr og til að semja
þjóðmenningarsögu Norðurlanda 600 kr. áári, og
til efna og áhalda til að varðveita náttúrugrípi
200 kr. hvort árið .....................................................
Fyrri veitingin er bnndiu því skilyrði, að safn
þetta og undirbúningsverkið verði á síðan eigu
landsins.

1

18,900

252,016

68o
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1900.

1901.

kr.
21,000

kr.
18,900

3,000

3,000

styrkur til tveggja manna til að nema dýralækningar
600 kr. til hvors.........................................................

1,200

1,200

styrkur til Guðjóns Guðmundssonar til landbúnaðarnáms við landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn ................................................................................

500

500

Til síra Matthíasar Jochumssonar............................
Fjárveiting þessi er bundin því skilyrði, að síra
Matthías fái lausn frá embætti eftir eigin ósk,
og má veita honum þá lausn, enda þótt hin almennu skilyrði fyrir því séu eigi fyrir hendi, en
haldi hann áfram prestskap, veitast honum 600
kr. hvort árið.

2,000

2,000

til Páls Olafssonar skálds...........................................

500

500

til stórstúku Goodtemplara á Islandi til eflingar
bindindi..........................................................................

800

800

til rektors Jóns Þorkelssonar til vísindalegra starfa

300

300

til skólakennara Geirs Zoega til að semja íslenzkenska orðabók................................................................

500

500

Fluttar...
til rannsókna á byggingaefnum landsins og leiðbeiningar í húsagerð, alt að ....................................
Fé þessu skal varið eftir tillögum búuaðarfélags
Islands.

Styrkur til yfirdómara Jóns Jenssonar og landritara Jóns Magnússonar til að gefa út lagasafn
handa alþýðu 4. bindi 20 kr. fyrir örkina, gegn
því að bókin verði seld með vægu verði...............

400

Styrkur til amtmauns Páls Briem til að gefa út
tímaritið »Lögfræðing«, 20 kr. fyrir örkina...........

200

200

til cand. mag. Bjarna Sæmundssonar til fiskiveiðarannsókna .................. ............................... ...............

800

800

til kapteins í sjóliðinu Ryders til tilrauna við
skógarrækt hér á landi .............................................

1,000

Flyt ..

alls.
kr.
252,016

■

32,200

28,700

252,016
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25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.

Fluttar...
styrkur til Stefáns kenuara Stefánssonar til að
rannsaka fóður- og beitijurtir....................................
til Einars Jónssonar frá Galtafelli til að læra
myndasmfði .................................................................
til Þórarins B. Þorlákssonar til að fullkomna sig
f málara-fþrótt .............................................................
til Leikfélags Reykjavíkur alt að..............................
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að bæjarsjóður .Reykjavíkur veiti félaginu helming á móts
við styrkinn úr landssjóði.
til snikkara Jóns Sveinssonar í Reykjavík fyrir
byggingaruppdrátt til stýrimannarkólans ...............
til cand. theol. Haralds Níelssonar, styrkur til
utanfarar til að stunda hebreska tungu og skýringar gamla testamentisins........................................
til iðnaSarraannafélagsins f Reykjavfk til að styrkja
efnilega íSnaðarraeun til utanfarar, til að fullkomna sig í iðn sinni .................................................
til Halldórs Lárussonar til að fullkomna sig í hraðritun og til að kenna hana ......................................
Styrkur til hússtjórnarskólans í Reykjavík ...........

Samtals ..

Til

skyndilána

handa

681

1900.

1901.

alls.

kr.
32,200

kr.
28,700

kr.
252,016

1,000

1,000

1,000
1,000
300

300

250

600

600

600

400
800

400

38,150

31,000

69,150
321,166

14. gr.
embættismönnum og lögboSinna fyrírframgreiðslna veitast

5,200 kr.
15. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár o. fl. veitast 90,000 kr.; þar af til præp. hon. Benedikts Kristjánssonar 500 kr., sem viSbót viS eftirlaun hans, til síra Þorkels Bjamasonar
500 kr., sem viðbót viS væntanleg eftirlaun hans; til ekkjufrúar Jakobfnu Thomsen
300 kr., til ekkjufrúar Önnu Johnsen 150 kr., til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur sem viSbót viS eftirlaun hennar af Vestmannaeyja prestakalli 105 kr. 40 a., til ekkjufrúar Torfhildar Holro 200 kr., til Ólínu Vigfússon, ekkju Sigurðar Vigfússonar, 160 kr., til fröken SigríSar Árnadóttur 200 kr. — til allra þeirra hvort áriS.
Stjórninni er heimilt að veita kennara við lærða skólann, Dr. phil. Þorv. Thoroddsen,
lausn frá embætti með eftirlaunum, enda þótt hin almennu skilyrði fyrir þeirri lausn séu
eigi fyrir hendi, og skulu eftirlaunin vera 2000 kr. á ári; þó hætti eftirlaun hans, ef hann á
ný fær launað embætti í hinu danska ríki.
Síra Pétur Guðmundsson frá Grímsey heldur eftirlaunum sfnum óskertum, þó aS
hann fái prestakall á fjárhagstfmabilinu.
16. gr.
Til óvissra útgjalda veitast 3,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldliS greiða ferðakostnað embættismanna eða embættismannaefna frá útlöndum til að taka viS embættum hér á landi.
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17. gr.
Tekjuhallann, sem fvrst um siuu er áætlaö að verði 99,024 kr. 75 a., skal greiða
úr viðlagasjóði.
18. gr.
Allar þser fjárveitingar, sem eigi eru ákveðuar í lögum, öðrum eu fjárlögum, tilskipunum, konungsúrakurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.
Ur viðlagasjóði má veita alt að 30,000 kr. lán hvort árið til þilskipakaupa frá útlöndum, er veitast einkum þeim mönnum eða félögum, er hafa sjávarútveg að aðalatvinnuvegi. Lán þessi veitast til 8 ára og ávaxtist með 3^. Afborgun þarf eigi að greiða fyratu
3 árin, en lánið borgist að fullu á næstu 5 árum með jöfnum afborgunum. Þau veitast að
eins gegn fulltryggu veði; telst til þess veð í skipinu sjálfu, alt að helmingi vát'rygðs verðs,
enda sé það í áreiðanlegri vát.ryggingu og í fyrsta eða öðrum flokki. Eigi má lána meira en
4,000 kr. til hvera skips.
Ur viðlagasjóði má verja alt að 30,000 kr. til lánveitinga til sveitarfélaga, þó ekki
yfir 2000 kr. til hvers. Iján þessi ávaxtast með 3°/0 árlega og sé afborgunarlaus fyrstu 5
árin, en borgist síðan á 15 árum. Lánum þessum sé ennfremnr settir þessir skilmálar:
1. Lánsféð veitist samkvæmt beiðni frá sveitarstjórn til land&höfðingja og eingöngu til jarðabóta, er sé sams konar og þær, sem styrktar eru af landssjóði.
2. Þeir, sem lánin taká fyrir milligöngu sveitarfélaga, verji hver um sig til jarðabóta fyrstu
5 árin, sem lánið stendur, auk lánsupphæðarinnar, | á móti henni. Dagsverk við jarðabætur þessar skal metið 2 kr.
3. Jarðabæturnar sé samkvæmt vóttorði skynbærra manna, er sýsbinefnd kveður til að skoða
þær, hyggilega stofnaðar og vel unnar.
4. Lándshöfðingja sé, eftir nánari fyrirmælum hans, send þau skírteini, er hann álítur
nauðöynleg til tryggingar því, að framannefndum skilmálum sé fullnægt.
5. Sé einhverjum af skilmálum þessum ekki fullnægt, er lánið þegar að sama skapi fallið í
gjalddaga.
6. Lánbeiðslur sveitaratjórna sé komnar til landshöfðingja fyrir 14. dag maímán. 1900,
og veátist eigi neitt af lánum fyr en þann dag.
7. Lán til einstakra manna séu aldrei lægri en 200 kr. til hvers.
'
Ur viðlagasjóði má verja alt að 20,000 kr. til lánveitinga til stofnunar mjólkurbúum
á íslandi. Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búnaðarfélagi íslands, og gegn ábyrgð
sýslufélaga eða amtefélaga.
Þau ávaxtist með 3°/o árlega, sé afborgunarlaus fyrata árið^ en
greiðist síðan á 20 árum.
Öll þessi lán veitist þó þvf að eins, að fé sé fyrir hendi í viðlagasjóði, sem án megi
vera.
19. gr.
Ef
1. Frv. til laga um skipun læknahéraða á Islandi;
2. — — —— breyting á lqgum 27. febr. 1880 um skipun prestakalla ;
3. — — —
— brú og ferju á Lagarfljóti;
4. — — —
— eftirlaun;
,,
5. — — —
— aðflutningsgjald af tóbaki;
6. — — —
— útflutningsgjald á hvalafurðum;
,
7. — — — — viðauka við lög 13. apr. 1894 um vegi;
8. — — — — viðauka við lög 7. nóv. 1879 um breyting á lögumumgjald af brennivíni og öðrum áfengum drykkjum 11. febr. 1876 og tilsk. 26. febr. 1872;
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9. Frv. til laga um undirbúning og stofnun klæSaverksmiSju á íslandi;
10. — — — — verSlaun fyrir útflutt smjör;
11. — — — — burSareyri innanlands undir íslenzk blöS og tfmarit i krossbandl;
12. — — — — breyting á 1. gr. í lögum 8. maí 1894 um bæjarstjórn á SeySisfirSi;
13. — — — — verzlun og veitingar áfengra drykkja á Islandi;.
14. — — — — stofnun veSdeildar í landsbankanum í Reykjavík;
15. — — — — breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. 1885;
16. — — — — stofnun landsspftala í Reykjavík;
17. — — — — stofnun RæktunarsjóSs íslands.
öSlast gildi á fjárhagstfmabilinu, breytast upphæSirnar tekju- og gjaldamegin samkvæmt því.

